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Sammanfattning  
Bakgrund: En av tre kvinnor i världen har någon gång utsatts för våld. Våldet varierar, sker 
oftast i en nära relation och får oftast konsekvenser för kvinnan. Sjuksköterskan är oftast den 
första kontakten för kvinnan och därför ligger vikten på identifiering och kunskap. 
Kvinnomisshandel är ett växande problem där fler rutiner och åtgärder behöver tas fram. 
Trots detta finns få interventioner vars effektivitet har blivit vetenskapligt bevisade. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan. 
Metod: En litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Cinahl, 
Medline och PubMed. Artiklarna granskades kritiskt utifrån granskningsmallar. En integrerad 
analys utfördes. 
Resultat: Sjuksköterskorna hade en viktig roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan då de 
oftast var den första kontakten. Rollen innebar att vara flexibel där allt från identifiering och 
olika typer av interventioner ingick. Brister i utbildning och erfarenhet kunde ses som ledde 
till en osäkerhet i sjuksköterskerollen och därmed brister i identifieringen och 
interventionerna. Variationer i sjuksköterskans roll sågs relaterat till kulturella skillnader och 
personliga värderingar.  
Slutsats: En osäkerhet i sjuksköterskerollen blev ett faktum då brister i utbildning och 
erfarenhet var vanligt förekommande. Kunskap om identifiering blev en viktig del för att 
fånga upp kvinnorna. Genom att kvinnan visste vilken hjälp som fanns att få, kände sig stöttad 
och säker så kunde hon sedan genom egna beslut välja hur hon ville gå vidare.  
    Skillnader i sjuksköterskans synsätt och agerande om våld i nära relationer kunde ses 
beroende på vart i världen och inom vilka kulturer som studierna utfördes. 
 
Nyckelord: Sjuksköterskans roll, våld i hemmet, våld i nära relation, våldsutsatt kvinna.
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1. Bakgrund 
En av tre kvinnor runtom i världen har någon gång under sin livstid utsatts för någon typ av 
våld. Våldet sker oftast i någon form av nära relation (WHO, 2016) och förekommer i alla 
områden över hela världen inom alla socioekonomiska, religiösa- och kulturella grupper 
(WHO, 2012). 
    Våld i en nära relation kan utövas av kvinnan gentemot mannen eller av den ena partnern i 
samkönade relationer. Det absolut vanligaste är dock att mannen är den som utövar våldet 
gentemot kvinnan (Bradbury-Jones, Taylor, 2013). Våld mot kvinnor är sällan en enstaka 
händelse utan upprepas oftast och involverar flera olika typer av våld. Våldet kan vara fysiskt, 
psykiskt, det kan innebära sexuella övergrepp, skadegörelse, isolering, ekonomiska 
begränsningar samt hot om våld (Socialstyrelsen, 2009). 
    Att utsättas för våld, oavsett dess karaktär får oftast konsekvenser för kvinnan. Följderna av 
våldet kan vara frakturer, skallskador, blåmärken, sår, gynekologiska besvär, sexuellt 
överförda sjukdomar, gastrointestinala besvär och graviditetssvårigheter. Utöver de fysiska 
följderna kan självmord, försök till självmord, depression, post-traumatiskt stressyndrom 
(PTSD), alkohol-och drogberoende, minskade sociala kontakter samt ekonomisk otrygghet 
förekomma (Wong & Mellor, 2014). 
    Våld i hemmet (domestic abuse annat känt som domestic violence eller intimate partner 
violence) är ett stort globalt hälsoproblem. Det definieras som: en eller flera händelser av våld 
eller övergrepp med kontrollerande, tvingande eller hotande beteende utfört av en partner eller 
annan nära familjemedlem (Bradbury-Jones & Taylor, 2013). 
    Från ett hälsoperspektiv karakteriseras intimate partner violence (IPV) inte enbart som 
episoder av fysiskt våld utan även som emotionellt och psykologiskt våld som våldsutövarna 
använder sig av för att ta kontrollen över sina partner (Wong & Mellor, 2014). 

1.1. Historik 
Mäns makt och kontroll över kvinnor grundas sedan en lång tid tillbaka på samhällets olika 
strukturer. Mannen var under en lång tid den som var makten, som hade rättigheter och 
möjligheter att verka aktivt i rättsliga frågor. Kvinnan sågs länge enbart som ett objekt som 
stod för kropp och känslor och hade sin plats i hemmet med ansvar för familjen (Nordborg, 
2014). 
    Under en lång tid hade mannen rätten att utöva våld mot kvinnan, inte förrän år 1864 
förändrades den rätten, trots detta var våldet fortfarande accepterat i hemmet. Året 1982 
försvann kvinnans krav på angivelse och misshandel i hemmet gick under allmänt åtal. Inte 
förrän 1965 ansågs våldtäkt inom äktenskapet som ett straffbart brott (Nordborg, 2014). 
    Historiskt och globalt har ofta män varit familjernas övermakt och den som står för 
försörjning och beskydd samtidigt som resterande del av familjen står för underordningen. 
Under 1900-talet växte sig fler kvinnorörelser fram som ofta trots motstånd och missnöje 
bidrog till att respekten för kvinnors rättigheter stärktes. Däremot har många samhällen trots 
detta fortsatt undertrycka familjen eller familjeöverhuvudets självständighet från staten. 
Globalt sett görs hela tiden försök till att minska kvinnans rätt i samhället relaterat till 
traditioner, kulturer, religion och familjens egna föreställningar. Detta gör att männens ”rätt” 
att kontrollera kvinnan förstärks och därmed kan han begränsa hennes sexualitet och utöva 
våld mot henne och ändå komma undan från straff (Johnsson-Latham, 2014). 

1.2. Aktuell situation  
Våld i nära relationer tenderar att vara underrapporterat sett över hela världen, vilket gör det 
svårt att mäta prevalensen av antal kvinnor som utsätts för våld i hemmet årligen. En studie 
över tio olika länder om kvinnors hälsa och erfarenhet av våld i nära relationer visade att 15-
71 % av alla kvinnor har upplevt fysiskt våld utfört av deras partner någon gång i livet 
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(Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014). 

     Enligt Wong och Mellor (2014) är det svårt att mäta prevalensen av våld i nära relationer 
på grund av flera olika faktorer. Framförallt beror detta på underrapportering, inkonsekventa 
definitioner använda i undersökningar och studier samt brister i källorna till informationen. 
    År 2001 publicerades den allra första undersökningen om mäns våld mot kvinnor sett i 
Sverige. Den visade att 46 % av 6926 kvinnor fyllda 15 år eller mer någon gång upplevt våld 
utfört av någon man. Detta kunde vara allvarligt fysiskt eller psykiskt våld. Studien visade 
också att 30 % av kvinnorna hade blivit utsatta för våld utanför en sexuell relation, att 11 % 
hade utsatts för våld av nuvarande partner samt att 35 % av kvinnorna som vart gifta eller 
sambo med en man under den tiden utsatts för våld av honom (Lundgren, Heimer, 
Westerstrand & Kalliokoski, 2001).  
    Mäns våld mot kvinnor visar sig i det faktum att minst 17 kvinnor dör årligen i Sverige som 
en direkt eller indirekt påföljd av våldet. (Nordborg, 2014). 
    Kvinnomisshandel är ett ämne som kommit att bli ett allt vanligare samtalsämne i dagens 
samhälle. Fler och fler rutiner och åtgärder tas fram samtidigt som fler vågar prata öppet om 
det. Trots det fortsätter våld och olika former av kränkningar mot kvinnor vara ett stort 
problem med många olika vinklar, vilket i sin tur gör att ämnet är aktuellt i stora delar av 
samhället (Socialstyrelsen, 2009). 

1.3. Sjuksköterskans roll 
Swanson's theory of caring är en teori som baseras på ett informerat vårdande för 
välbefinnandet hos andra och grundas i fem nyckelkoncept: Bibehålla tro (maintaining belief), 
veta (knowing), vara med (being with), göra för (doing for) och möjliggöra (enabling). 
Bibehålla tron handlar om att sjuksköterskan tror på patientens förmåga att hantera svåra 
händelser i livet och hjälper dem att se en betydelsefull framtid. Veta innebär att 
sjuksköterskan förstår att händelserna kan vara en betydande del i deras liv. Vara med handlar 
om att sjuksköterskan har en förmåga att vara känslomässigt närvarande och förmedla att 
deras upplevelser är viktiga. Göra för innebär att hjälpa patienterna på ett sådant sätt som 
sjuksköterskan själv hade önskat i situationen. Slutligen handlar möjliggöra om att hjälpa 
patienterna till egenvård och vägleda dem på vägen genom livet (Swanson, 1993). 

    En del av sjuksköterskans roll innebär att screena kvinnor utsatta för våld i nära relation. 
Screeningen innebär att identifiera, hjälpa och stödja kvinnorna. Det innebär att kunna erbjuda 
adekvat behandling och ett gott bemötande inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 
2002). 

    Vårdgivaren är den som ansvarar för utvecklingen av rutiner inom den enskilda 
verksamheten gällande för hur och när frågan om våld bör ställas, samt hur personalen ska 
agera i de fall där våld uppmärksammats (NCK, u.å). 
    För nuvarande finns få interventioner vars effektivitet har blivit vetenskapligt bevisade 
inom hälso- och sjukvården. Mer forskning krävs för att hantera och förebygga våldet mot 
kvinnor i sexuella och/eller nära relationer (WHO, 2016).   

1.4. Problemformulering 
Då våld mot kvinnor i närstående relationer är ett stort problem över hela världen krävs 
fortsatt forskning inom ämnet där vetenskapliga interventioner till hälso- och sjukvården tas 
fram. Sjuksköterskor känner sig ofta osäkra i bemötandet och saknar ofta tillräcklig kunskap i 
omhändertagandet. Därav behövs det fortsatt utbildning och fler interventioner så att 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal på bästa sätt kan se och ta hand om dessa kvinnor som 
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utsatts för någon typ av våld. 
 
2. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan. 
 
3. Metod 
En deskriptiv litteraturstudie genomfördes där vetenskaplig litteratur systematiskt söktes fram 
och kritiskt granskades (Kristensson, 2014).  

3.1. Sökstrategi 
Databaserna Cinahl, Medline och PubMed användes. De ämnesbärande orden; sjuksköterska, 
roll och våldsutsatt kvinna plockades ut ur syftet och testades i svenska MeSH. Detta gav 
sökorden nurse's role och nurses. Våldsutsatt kvinna gav däremot inget. Därav gjordes 
sökningar på våld, kvinnomisshandel, partnermisshandel och patientvård för att se om dessa 
gav relevanta sökord. Då framkom; domestic violence, intimate partner violence, battered 
woman, spouse abuse och patient care. 
    De engelska översättningarna testades sedan i Cinahl headings för att få fram rätt ämnesord 
i Cinahl. Samma tillvägagångssätt användes i Medline fast då med MeSH 2016. I PubMed 
användes sedan en kombination av Cinahls och Medlines ämnesord. 
    Boolesk sökteknik användes med ordet AND. OR och NOT valdes bort då tillräckligt 
många artiklar hittades med AND. 
    Begränsningar som användes i Cinahl var: Peer reviewed, english och årtal 2005-2016. All 
adults testades även vid någon sökning men valdes att tas bort då flera relevanta artiklar 
försvann. I Medline användes begränsningarna: English, årtal 2005-2016, all adults och 
female. I PubMed användes: English, female, adult 19+ samt årtal 2005-2016. 
   Sökprocessens steg sammanställdes sedan i en sökmatris (se Bilaga 1). 

3.2. Urval 
Inklusionskriterier:  

• All form av våld i nära relation som utförts av kvinnans partner. 
• Populationen som undersökts skall vara sjuksköterskor och kvinnor. 

 
Exklusionskriterier: 

• Ej vara barn och ungdomar. 
• Ej review artiklar. 

Sammanlagt gav sökningarna 560 artiklar. Varav 57 stycken i Cinahl, 395 i Medline och 108 i 
PubMed.  
    Det första urvalet skedde genom att författarna på varsitt håll läste igenom alla titlarna. 
Abstract lästes sedan var för sig i de artiklar som ansågs ha relevanta titlar. Efter att ha läst 
abstract diskuterades vilka artiklar som ansågs relevanta till studien och dessa lästes i fulltext. 
Efter detta genomfördes en gemensam avstämning och diskussion över om någon artikel 
skulle uteslutas innan granskning (se Bilaga 1). 

3.3. Värdering och granskning 
Totalt valdes tio stycken artiklar ut, varav sex kvalitativa och fyra kvantitativa. Dessa artiklar 
granskades tillsammans av båda författarna med hjälp av SBU´s (u.å) granskningsmall för 
kvalitativa artiklar och Kristenssons (2014) mall för kvantitativa tvärsnittsstudier (se Bilaga 
2).  
    Artiklar med hög kvalité inkluderades utan större funderingar till studien medan artiklar 
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med medel kvalité granskades extra genom att väga dess svagheter och styrkor. Svagheter 
som inte ansågs påverka artikelns resultat och kvalité togs med efter att ha motiverat varför i 
artikelmatrisen. Utifrån Kristensson (2014) granskades de kvalitativa artiklarnas trovärdighet 
och de kvantitativa artiklarnas validitet (se artikelmatris, Bilaga 2). 

3.4. Analys 
I de inkluderade artiklarna analyserades resultatet i vardera artikel med hjälp av integrerad 
analys. Första steget var att markera det viktigaste ur resultatet i vardera artikel, vilket gjordes 
var för sig av författarna för att sedan jämföra vilka likheter eller skillnader som fanns mellan 
de olika resultaten. Efter detta valdes kategorier ut ur de olika artiklarnas resultat och till sist 
sammanställdes lämpligt resultat under vardera kategori. Kategorierna kom sedan att bli 
huvud- och underrubriker i arbetets resultat (Kristensson, 2014).  
 

3.5. Etiska Överväganden 
Då uppsatsens syfte och därmed artiklarnas innehåll avser att undersöka bland annat kvinnor i 
utsatta situationer har enbart artiklar med ett godkännande från en etisk kommitté valts att 
inkluderas. Av de tio artiklarna hade åtta stycken ett etiskt godkännande, några av dem hade 
även ett etiskt resonemang i texten. De två artiklarna som saknade en redovisning om etiskt 
godkännande i texten valdes att granskas vidare i tidskrifterna. Där framkom att alla 
artiklarnas tidskrifter var medlemmar av The Committee on Publication Ethics (COPE) som 
ställer olika etiska krav på artiklarna för att dem skall få publiceras. Därmed fyllde alla 
artiklarna kraven på etisk granskning och kunde inkluderas i studien. 
    Utöver detta granskades vardera artikel med objektivitet och allt resultat som svarade till 
studiens syfte presenterades. 
     
 
4. Resultat 
I litteraturstudien ingick sex kvalitativa och fyra kvantitativa studier. Studierna utfördes i 
Sverige, Finland, USA, Kanada, Australien, Japan, Israel och Nya Zeeland. Övervägande 
antal deltagare i studierna var kvinnor, endast ett fåtal var män.  Resultatet sammanställdes 
sedan utifrån tre kategorier. Dessa kategorier var arbetsplatsens inverkan på sjuksköterskans 
roll, sjuksköterskans roll och kulturella skillnader i sjuksköterskans roll (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av resultat. 
Artikel Sjuksköterskans roll Arbetsplatsens 

inverkan på 
sjuksköterskans roll 

Kulturella skillnader i 
sjuksköterskans roll 

I mötet med den 
våldsutsatta 
kvinnan 

Sjuksköterska
ns insatser 

Behov av 
utbildning 

Brister 
arbetsplatsmi
ljön 

 

Brykczynski 
et al. (2011) 

x x x x  

DeBoer et al. 
(2013) 

x  x x  

Gutmanis et 
al. (2007) 

  x x  

Husso et al. 
(2012) 

 x  x  

Häggblom et 
al. (2006) 

x x x x  

Inoue  & 
Armitage 
(2006) 

    x 

Natan & 
Rais (2010) 

 x x x  

Ritchie et al. 
(2009) 

x   x  

Sundborg et 
al. (2012) 

x x x   

Watt et al. 
(2008) 

 x    

4.1 Sjuksköterskans roll 

4.1.1 I mötet med den våldsutsatta kvinnan 
Sjuksköterskan såg sig som en viktig del i identifieringen av våldsutsatta kvinnor (DeBoer, 
Kothari, Kothari och Rohs (2013). Häggblom & Möller (2006) ger exempel där 
sjuksköterskan identifierade sig som den viktigaste personen i ett arbetslag på grund av att det 
oftast var de som mötte kvinnorna först och sist på avdelningen.  
    Nittiofem procent av sjuksköterskorna i en studie av DeBoer et al. (2013) ansåg att det var 
deras angelägenhet som sjuksköterskor om patienterna vart utsatta för våld i en nära relation.  
    I en studie av Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell och Törnkvist (2012) visade det sig att 
majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna någon gång varit i kontakt med en kvinna som 
utsatts för våld i en nära relation. Studiedeltagarna förstod att våld i en nära relation var 
uppenbart när kvinnornas redogörelser inte stämde överens med de skador hon hade. 
    Brykczynski, Crane, Medina och Pedraza (2011) beskrev att en del av sjuksköterskans roll 
var att skapa en atmosfär där kvinnan kunde diskutera våldet öppet utan att känna sig dömd. 
En av sjuksköterskorna i studien beskrev vikten av att lyssna utan att döma, hon menade att 
kvinnor som blivit utsatta för våld kanske redan kände sig förödmjukande och då är en god 
omvårdnad inte att förolämpa skadorna och döma kvinnorna. Sjuksköterskor behövde inse att 
lyssna kunde vara terapeutiskt. Kvinnorna skulle kunna känna sig säkra att de kunde dela med 
sig av stressfulla erfarenheter till en stöttande lyssnare.  
    DeBoer et al. (2013) beskrev att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att screening efter 
våld i en nära relation borde utföras på alla kvinnliga patienter, oavsett synliga skador eller ej. 
    Gällande om sjuksköterskan frågade angående misstänkt våld i nära relation så svarade 
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cirka hälften att de alltid frågade och resterande svarade att de frågade ibland eller aldrig. En 
stor anledning till varför de ibland eller aldrig frågade var att de inte visste hur de skulle ställa 
frågan eller veta vad de skulle göra med svaret (Sundborg et al., 2012). Oftast relaterades 
problemet till osäkerhet och brist på erfarenhet (Ritchie, Nelson & Willis, (2009). 
    I en studie av Natan och Rais (2010) ansåg sjuksköterskorna att ställa frågor om våld inte 
skulle ses som en förolämpning utan att det i stället var ett sätt att identifiera våldet och att det 
var en viktig del av sjuksköterskans roll. 
    Det var viktigt att sjuksköterskan kände igen våldet och såg tecken på om våldet eskalerade 
och därmed ökade faran. Genom att reflektera över och förmedla betydelsen av dessa tecken 
till kvinnan kunde säkerhetsplanering inledas. Kvinnan kanske inte såg allvaret i sina skador 
förrän sjuksköterskan konstaterat den potentiella dödligheten av hennes skador (Brykczynski 
et al., 2011). 
    Utöver detta borde sjuksköterskan fokusera på kvinnans styrkor och färdigheter, de beskrev 
vikten av beundran, bekräftelse, förståelse och känslighet i ett interventionssyfte för att stärka 
kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). 
 
4.1.2 Sjuksköterskans insatser   
Efter att sjuksköterskan identifierat den våldsutsatta kvinnan fanns olika interventioner för att 
gå vidare i vården. Några av dessa interventioner som sjuksköterskan föredrog var att boka in  
läkarbesök, lyssna till hennes historia (Sundborg et al., 2012), erbjuda information och 
telefonnummer till hjälporganisationer samt dokumentation (Häggblom & Möller, 2006; 
Natan & Rais, 2010; Sundborg et al., 2012). 
    Även att erbjuda uppföljning att prata med en specialiserad sjuksköterska inom ämnet 
(Häggblom & Möller, 2006), eller en generell inbokad uppföljning ansågs som en viktig del. 
Utöver detta gavs exempel som att sjuksköterskan kunde bedöma om kvinnan eller hennes 
barns liv var i fara samt att samla tidigare dokumenterad data som ett bevis för pågående våld 
(Natan & Rais, 2010). 
    Sjuksköterskan hade ett ansvar att erbjuda hjälp till patienter som vid upprepande gånger 
uppgav våld i en nära relation, oavsett om patienten följde sjuksköterskans råd eller inte. Det 
kunde vara att hålla en dörr öppen och ge tid så att kvinnan kunde höra av sig när hon kände 
sig redo (Brykczynski et al., 2011). 
    Oavsett om kvinnan delgav våldet eller ej samt önskade hjälp eller ej var interventionerna 
ofta likartade, det handlade om att på ett respektfullt sätt bemöta kvinnan, värna om hennes 
säkerhet och ge henne flera val på hjälp som fanns att få. Sjuksköterskan hade en flexibel roll 
där allt från rent medicinskt stöd till emotionellt och informellt stöd ingick och ibland 
handlade det helt enkelt om att ge kvinnan utrymme, en plats att vara ifred på och en telefon 
att använda. Mycket handlade om att sjuksköterskan kunde ge uppmuntran och finna kvinnans 
stöd runtikring, exempelvis sociala kontakter (Watt, Bobrow & Moracco, 2008). 
    Det medicinska stödet handlade om att reducera problemen relaterat till de distinkta 
skadorna. För många inom personalen var denna praktiska typ av åtgärd något som de kände 
att de kunde hantera istället för att känna sig frustrerade av deras oförmåga att kunna ingripa i 
det faktiska problemet, våldet. Däremot fanns olika hinder oavsett typ av intervention, dessa 
var bland annat en brist på relevant kunskap och brister i att veta på vilket sätt att agera 
(Husso, Virkki, Notko, Holma, Laitila & Mäntysaari, 2011). 
    Det var möjligt för sjuksköterskorna att hålla moralen uppe och bibehålla hoppet för 
kvinnorna som levde med våld i en nära relation om de fick veta att kvinnorna faktiskt 
lyckades ta sig ifrån sina våldsamma partners och bli återställda. Det var också därmed viktigt 
att sjuksköterskorna förstod att denna process kunde ta tid. (Brykczynski et al., 2012). 
    Inom den psykologiska ramen så sågs våld i nära relationer som ett viktigt och etiskt 
relevant ämne för behandling. Hälso- och sjukvården erbjöd en möjlighet för kvinnan att 
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delge våldet samtidigt som det var hennes ansvar att välja om hon ville delge (Husso et al., 
2012). 

4.2 Arbetsplatsens inverkan på sjuksköterskans roll 

4.2.1 Behov av utbildning  
I en studie av Sundborg et al. (2012) visade det sig att nästan nio av tio sjuksköterskor ansåg 
sig vara alltför oförberedda för att erbjuda vård till kvinnor utsatta för våld i en nära relation. 
Några av studiedeltagarna gav exempel på orsaker till varför de kände sig oförberedda. Detta 
kunde exempelvis vara brist på: erfarenhet, träning, fortsatta utbildningsmöjligheter, resurser 
och riktlinjer (ibid.). 
  Större delen av den undersökta gruppen sjuksköterskor hade genom eget initiativ fått 
utbildning i omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. Enbart ett 
fåtal sjuksköterskor hade fått utbildning inom ämnet från deras arbetsgivare. Majoriteten av 
sjuksköterskorna var intresserade av att få en utbildning för att öka deras kompetens inom 
området (Häggblom & Möller, 2006; Sundborg et al., 2012).   
    Häggblom och Möller (2006) beskrev hur sjuksköterskans grund av kompetens 
huvudsakligen bestod av en liten del teoretisk kunskap om våld i nära relationer. I svåra fall 
där inte den kunskapen räckte till så föredrog sjuksköterskorna att använda sig av böcker och 
broschyrer.  
    Natan och Rais (2010) beskrev i en studie av 100 undersökta sjuksköterskor att cirka 44 % 
av dessa inte hade fått någon form av träning inom ämnet våld. Utifrån detta erkände cirka 
37,5 % att de frågade kvinnan om våld. Resterande procent frågade ibland eller inte alls. 
  I en annan studie av Brykczynski et al. (2011) beskrevs vikten av träning, erfarenhet, 
mentorskap och möjligheten att dela med sig av sina berättelser om utmaningar och 
framgångar till andra för att kunna hantera dessa situationer och för att kunna förbli 
medkännande, stöttande och hängivna till patienterna. 
    DeBoer et al. (2013) beskrev att sjuksköterskorna kände sig splittrade gällande 
utbildningen. Femtiosex procent av 156 sjuksköterskor menade att de kände sig tillräckligt 
utbildade för att känna igen tecken och symtom av våldet, resterande 44 % tyckte däremot att 
de inte var tillräckligt utbildade. 
    En studie av Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen och MacMillan (2007) undersökte samband 
mellan erfarenhet och träning samt dess effekter i identifieringen och gensvar till kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer. Bland annat sågs en ökning av sjuksköterskans känsla av att 
vara förberedd, självförtroende, bekvämlighet i uppföljning av kvinnans avslöjande av våld, 
professionellt stöd och bekvämlighet att kunna ställa frågor om våldsutsatthet om utbildning 
och erfarenhet fanns. Känslan av brist på kontroll samt oron över konsekvenserna efter frågan 
om våld minskade också då sjuksköterskan hade erfarenhet och utbildning. Även i 
arbetspressen sågs då en signifikant minskning.  
 
4.2.2 Brister i arbetsmiljön  
Häggblom och Möller (2006) beskrev bristen av vägledning som stressande, i den meningen 
att sjuksköterskan hindrades från att utveckla en känsla av kontroll och säkerhet i sin roll. 
Sjuksköterskorna fick till en följd av detta många gånger kämpa för att möta patienternas 
behov medan de ofta kände sig maktlösa när någon var i fara. De beskrev känslor som 
ensamhet utan stöd, att behöva ignorera sina egna känslor samtidigt som det krävdes att de var 
högst medvetna om kraven på deras kompetens. 
    En studie av Natan och Rais (2010) där 100 sjuksköterskor på olika avdelningar deltog 
visade att cirka hälften av de tillfrågade ansåg att avdelningen hade rutiner för screening av 
patienter utsatta för våld. Resterande hälften ansåg att det inte fanns några rutiner på 
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avdelningen som stöd. 
    Utöver detta beskrev Husso et al. (2012) i en studie att fördelningen av ansvaret var 
otydligt vilket ledde till osäkerhet över vems ansvar det var att agera i de fall där våld var 
inblandat.  
    Det fanns ett behov av flexibilitet och kollegors uppbackning i klinikernas scheman för att 
sjuksköterskan skulle få mer tid till att ta tag i brådskande problem som dessa och så att inte 
arbetspassets längd och raster skulle drabbas upprepande (Brykczynski et al., 2011). 
    Genom att koppla samman arbetsmiljö med sjuksköterskans roll att identifiera kvinnorna 
fanns påtagliga brister. I en studie av Ritchie et al. (2009) beskrev sjuksköterskorna olika 
barriärer på en organisatorisk nivå som påverkade deras möjligheter till screeningen av 
kvinnorna. Givna exempel var fördröjning mellan träning och implementering, brist på tid, 
avskildhet och träning. 
   Husso et al (2012) beskrev bristen på tid och resurser som ett problem i screeningen av 
patienter utsatta för våld i nära relationer vilket i sin tur ledde till att tiden med patienterna 
blev kortare. 
    I en studie av DeBoer et al. (2013) beskrev däremot majoriteten (81 % av 156) av den 
undersökta gruppen sjuksköterskor att de hade tid att utföra screening för patienter utsatta för 
våld i en nära relation. Ett lägre antal (60 %), menade att miljön på deras arbetsplats gav dem 
möjligheten att screena patienterna.  
    Arbetsmiljön var inte enbart viktigt för sjuksköterskan, Häggblom och Möller (2006) 
beskrev vikten av att kunna intervjua skadade kvinnor i en säker och privat miljö. 

4.3 Kulturella skillnader i sjuksköterskans roll 
Variationer och likheter i sjuksköterskans roll relaterat till land och kultur visade sig 
exempelvis i en studie av Inoue och Armitage (2006) där majoriteten av en japansk grupp av 
sjuksköterskor, kategoriserade som det naiva perspektivet såg sig själva som naiva, 
förvirrande, osäkra och tvetydiga i sin tolkning och förståelse av våld i nära relationer. Olika 
faktorer som sågs interagera var förutfattade meningar och vanliga antaganden angående våld 
i nära relationer, sjuksköterskans förvirring angående definitionen av våld i nära relationer, 
problem med skam och privatliv och slutligen hade sjuksköterskorna en uppfattning om att 
våld i nära relationer var en privatsak. Detta i linje med de generella värderingarna från det 
japanska folket. Med detta i åtanke betydde det inte nödvändigtvis att sjuksköterskorna inom 
det naiva perspektivet ignorerade problemet. Faktum var att de tog hänsyn till kvinnans 
känslor relaterat till deras brist på faktisk erfarenhet av våld och därmed kände sig osäkra i 
agerandet. I enlighet med åsikten om att våld i nära relationer var en privatsak, tenderade 
sjuksköterskorna att vara motvilliga att ställa frågan om våld trots misstankar om att 
patientens skador kunde vara orsakade av våld. 
    En stor del av de australienska sjuksköterskorna tillhörde gruppen proaktiva perspektivet 
relaterat till ett längre samhälleligt erkännande och en längre historia av att hantera problemen 
med våld i nära relationer. Sjuksköterskorna i denna grupp var oftast klara med vad som 
förväntades av dem och vilken hjälp de hade att erbjuda i mötet med kvinnorna utsatta för 
våld. Proaktiva sjuksköterskor tenderade också att vara mer orienterade inom ämnet och 
försökte ofta att utbilda sig själva. En skillnad i jämförelse med det naiva perspektivet var att 
sjuksköterskorna i den proaktiva gruppen påvisade vikten av omsorg och respekt i 
hanteringen av våldsutsatta kvinnor (Inoue & Armitage, 2006). 
    En annan stor del av de australienska sjuksköterskorna tillhörde gruppen det agerande 
perspektivet. Detta perspektiv handlade om att sjuksköterskorna valde att agera efter lämpligt 
beteende där deras tro, förförståelse och känslor inte skulle påverka det professionella 
arbetssättet (Inoue & Armitage, 2006). 
    En mindre del av sjuksköterskorna i både Australien och Japan tillhörde grupperna oerfarna 
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perspektivet, motvilliga perspektivet och medkännande perspektivet. Sjuksköterskorna i det 
oerfarna perspektivet tenderade att ha orealistiska bilder av eller osäkerhet inom området våld 
i nära relationer relaterat till oerfarenhet medan sjuksköterskorna inom det medkännande 
perspektivet tenderade att handla efter humanitet och god vilja där våld ansågs som 
oacceptabelt under alla omständigheter. Slutligen, i det motvilliga perspektivet valde 
sjuksköterskorna att inte involvera sig alls i problemen med våld i nära relationer relaterat till 
bland annat personliga erfarenheter och för att kunna orka med sitt arbete (Inoue & Armitage, 
2006). 

4.4 Resultatsammanfattning  
Sjuksköterskorna beskrevs ha en viktig roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan då de oftast 
var den första kontakten kvinnan hade med hälso- och sjukvården. Rollen innebar att vara 
flexibel där allt från identifiering, screening och olika typer av interventioner ingick. 
    Vanligaste typer av interventioner som ingick i sjuksköterskans roll var att kunna erbjuda 
information i form av text eller telefonnummer till hjälporganisationer, uppföljning med 
läkare eller specialistsjuksköterska, dokumentera skador och berättelse samt kunna erbjuda 
säkerhet och stöd. 
    Brist på utbildning och erfarenhet ledde till en osäkerhet i sjuksköterskerollen som i sin tur 
ledde till brister i identifiering och interventioner. Många sjuksköterskor saknade en 
utbildning från arbetsgivaren inom ämnet våld, därför valde många att skaffa utbildningen och 
information på eget initiativ. 
   En variation i sjuksköterskans roll sågs relaterat till kulturella skillnader och personliga 
värderingar.  

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 
För att hitta relevanta artiklar till studien användes databaserna Cinahl, Medline och PubMed. 
Cinahl och Medline användes då de innehåller artiklar kopplade till omvårdnadsvetenskap, 
PubMed inriktar sig även inom medicin och valdes att inkluderas som databas för att få en 
bredare sökning och därmed öka möjligheterna till att hitta artiklar som svarade till syftet. De 
tre databaserna som inkluderades ansågs tillräckliga då många träffar gavs. Fler databaser kan 
användas för att bredda sökningen ytterligare, då dock med beaktning att fler artiklar som inte 
svarar till syftet kan hittas. 
    De ämnesbärande orden från syftet gav för få sökord för att helt kunna inrikta sig till ämnet. 
Därför gjordes ett aktivt val att söka fram fler sökord genom att översätta fler ord relaterade 
till uppsatsens ämne via MeSH. Sökorden kombinerades redan från början med begränsningar 
för att få fram relevanta och aktuella artiklar. Få begränsningar gav fler träffar och därmed 
många orelevanta artiklar. För många begränsningar ledde istället till för få träffar. 
    Booelsk sökteknik användes i enlighet med Kristenssons (2014) rekommendationer och en 
testsökning med OR utfördes vilket ledde till många träffar och många orelevanta artiklar. 
Därför valdes enbart AND att användas för att specificera sökningen mer till syftet. 
Fritextsökning valdes att uteslutas helt då antal relevanta artiklar var funna.  
    Confounders är en variabel som kan påverka resultatet i en skev riktning och med detta i 
åtanke valdes inklusions- och exklusionskriterier att identifieras för att minska risken för en 
påverkan på resultatet. Att skapa inklusions- och exklusionskriterier kan däremot leda till att 
artiklar som svarar på syftet missas (Kristensson, 2014). 
    För att kunna utföra en systematisk granskning av litteraturen behöver relevanta 
granskningsmallar användas för att ta ställning till kvalitén. Ett sätt att stärka trovärdigheten 
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kan vara att använda triangulering (Kristensson, 2014). Artiklarna granskades därför var för 
sig, jämfördes och diskuterades innan de valdes att inkluderas till arbetet. Denna typ av 
granskning utfördes för att öka kvalitén och för att inte missa relevanta styrkor och svagheter i 
vardera artikel. 
    Tre av artiklarna hade medel kvalité. Exempelvis hade två av studierna ett bortfall som 
kunde ses som högt. Däremot hade artikelförfattarna goda argument till varför de ansåg att det 
ändå var ett tillräckligt stort urval (se Bilaga 2). Dessa studier valdes därför att inkluderas då 
de ansågs ha en god kvalité på grund av resterande innehåll. En av artiklarna hade en otydlig 
datainsamlingsmetod men valdes att inkluderas då resterande innehåll uppfyllde kraven. 
    Både kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes att inkluderas då artiklar inom båda 
ansatserna hittades som svarade på syftet och för att få ett bredare resultat. Att utesluta någon 
av ansatserna hade gjort det svårt att hitta tillräckligt många artiklar, samtidigt som artiklar 
som svarat på syftet hade kunnat missas.  
    Studien har valts att inriktas på enbart kvinnor som utsatts för våld i en nära relation därför 
att våld mot kvinnor i just nära relationer är mer vanligt förekommande än män som blir 
utsatta för våld i nära relationer. Att blanda män och kvinnor i studien hade kunnat göra 
arbetet för brett då skillnader hos män och kvinnor kunnat förekomma. Hade dessutom alla 
typer av våld och inte enbart våld i nära relationer inkluderats hade arbetet saknat en 
inriktning och möjligheten att arbetet blivit väldigt brett hade varit stor.  
    Att inrikta sig på kvinnor och utesluta barn och ungdomar gjordes för att smala av 
uppsatsen och för att sjuksköterskans roll antagligen skiljer sig i det mesta i förhållandet 
mellan kvinnor och barn. En skillnad ses bland annat då Socialstyrelsen (2014) förtydligar 
hälso- och sjukvårdens roll om anmälningsskyldighet vid misstanke om ett barn far illa. Detta 
avser varje person under 18 års ålder. I enlighet med 9 §, kap. 8, i SOSFS 2014:4 bör hälso- 
och sjukvårdspersonal vid misstanke om våld eller andra övergrepp mot vuxen människa över 
18 år istället informera om vilken vård, stöd och hjälp som finns att få. 
    Tanken med analysprocessen var att på ett smidigt sätt få fram allt resultat, göra det 
överskådligt och enkelt att följa. Därför valdes en integrerad dataanalys i enlighet med 
Kristenssons (2014) rekommendationer att utföras. 
    Kraven på att alla studier skulle ha ett etiskt godkännande valdes för att inte riskera någon 
form utav kränkning av de valda studiernas deltagare samt för att få fram resultat som inte 
skiljde sig relaterat till olika etiska förhållningssätt. Allt resultat som svarade till syftet 
presenterades och ett objektivt arbetssätt valdes att användas för att inte riskera att resultatet 
påverkades i en skev riktning. Detta i enlighet med Kjellström (2012) som menar att en del av 
ett etiskt förhållningssätt innebär att presentera allt resultat på ett objektiv sätt för att inte 
riskera att det vetenskapliga arbetet förvrängs. 
 
5.2. Resultatdiskussion  
I mötet med den våldsutsatta kvinnan såg sig sjuksköterskan som en viktig del i 
identifieringen av våldsutsatta kvinnor och ansåg att det var deras angelägenhet som 
sjuksköterskor om patienterna var utsatta för våld.  
    Förmodligen är sjuksköterskan oftast den första kontakten och spindeln i nätet på 
exempelvis en akutvårdsavdelning därför ligger troligtvis en stor vikt på just identifieringen 
och kunskap om våld då risken annars finns att kvinnorna som söker men själva inte spontant 
delger våldet inte fångas upp. Bradbury-Jones och Taylor, 2013 styrker detta då de menar att 
agerandet om våld i hemmet och just identifieringen var en särskilt viktig del av 
sjuksköterskans roll.  
   I mötet med kvinnan var en del av sjuksköterskans roll att skapa en atmosfär där kvinnan 
kunde känna sig säker och fri från att bli dömd.   
     Antagligen är kvinnan som söker för skador relaterat till våld redan i en utsatt situation och 
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därmed bör sjuksköterskan kunna stödja och bemöta henne på ett fördomsfritt sätt där egna 
åsikter och värderingar läggs åt sidan samt där kvinnans autonomi och självbestämmanderätt 
tas i beaktande. Oavsett om kvinnan väljer att ta emot hjälp eller inte samt om hon stannar i 
det våldsamma förhållandet eller inte så anses det viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda 
omsorg och möjligheter till hjälp samt acceptera de val hon gör. Swansons Theory of Caring 
(Swanson, 1993) styrker ovanstående antagandet genom en beskrivning om att omvårdnaden 
bygger på att sjuksköterskan trodde på patienten, förstod händelserna, gav situationsanpassad 
hjälp, var känslomässigt närvarande och stöttande samt kunde möjliggöra för fortsatt hjälp. 
     Inom sjuksköterskans insatser visade majoriteten av studierna förslag på liknande 
interventioner som sjuksköterskorna föredrog, där det allra vanligaste var att kunna erbjuda 
information och telefonnummer, dokumentation samt uppföljning. Dessa interventioner styrks 
av Sullivan Wilson, Lane och Gillespie (2006) som beskrev att mycket handlar om att 
sjuksköterskan visste vilken information som var lämplig att erbjuda, kunde erbjuda 
telefonnummer och uppföljning samt efter att tillsammans med kvinnan kommit fram till en 
plan om fortsatt hjälp, kunna dokumentera det som sett och hörts på ett korrekt sätt om 
kvinnan skulle vilja göra en anmälan.  
    Behov av utbildning visade sig då tydliga brister i utbildning och erfarenhet sågs hos 
majoriteten  av sjuksköterskorna. Skillnader sågs beroende på vart studien utfördes och 
därmed vart sjuksköterskorna arbetade. Större delen såg sig alltför oförberedda för att kunna 
erbjuda den rätta vården delvis relaterat till brist på utbildning. Två andra studier visade 
däremot på en splittring där cirka hälften av sjuksköterskorna ansåg sig tillräckligt utbildade 
inom ämnet och där andra hälften inte kände sig tillräckligt utbildade för att kunna känna igen 
våldet. 
    En stor andel sjuksköterskor saknar just utbildning vilket kan antas leda till brister och 
osäkerheter i rollen. Många sjuksköterskor fick genom eget initiativ skaffa utbildning och 
hämta information vilket förmodligen kan leda till en bristande kontinuitet i mötet med de 
olika kvinnorna då risken att sjuksköterskorna besitter olika kunskaper finns. Nog för att en 
del kände sig tillräckligt utbildade så är ändå andelen sjuksköterskor med bristande utbildning 
hög vilket bör tas i åtanke. Brister så som otillräcklig kunskap kan antas leda till en osäkerhet 
hos sjuksköterskan. Upplever kvinnan att vården brister så finns möjligtvis en risk att hennes 
förtroende minskar och därmed minskar kanske också risken att hon tar emot hjälp och istället 
fastnar i våldet. Detta styrks till en stor del av Bradbury-Jones et al. (2014) som uppger att 
trots att många sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal kände sig säkra i sin roll gällande 
att fråga om våld i hemmet så behövde vissa mer stöd. Träning hade identifierats 
återkommande som en faktor i att främja sjuksköterskornas och  annan personals 
självförtroende i att hantera och agera angående våld i hemmet. Sullivan Wilson et al. (2006) 
styrker nödvändigheten av utbildning då det ansågs som en viktig del för att kunna upptäcka, 
förebygga eller initiera interventioner i våldet mot kvinnor. 
    En övergripande brist som fanns i sjuksköterskans arbetsmiljö var bristen på tid. 
Tidsbristen ledde dels till att sjuksköterskans arbetspass drabbades, samtidigt som det också 
drabbade tiden till screeningen av kvinnorna. Däremot visade en studie att större delen av 
sjuksköterskorna upplevde att de hade tid till screeningen av kvinnorna.  
    Tiden för screeningen varierade mellan studierna och därmed mellan arbetsplatserna. Ändå 
upplever de flesta att tiden inte räcker till. Det kan antas eftersom färre antal sjuksköterskor 
upplever att tiden var tillräcklig bör just tidspressen tas i åtanke. Att ständigt stressa, jobba 
övertid och missa lunchen är antagligen inte hållbart i längden. Tid krävs för att orka. Att 
sedan stressa kan möjligtvis leda till att färre kvinnor identifieras och att omvårdnaden blir 
sämre. Även en studie av Ramachandran, Covarrubias, Watson och Decker (2013) bekräftade 
att just brist på tid verkade vara en faktor som försvagade en konsekvent och framgångsrik 
implementering av screening. Tidsbristen skapade också en brist på gemensamma mål för 
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screening. 
    Variationer och likheter i sjuksköterskans roll kunde ses relaterat till land och kultur. Olika 
grupper av sjuksköterskor ur befolkningen i Japan och Australien undersöktes. Den större 
delen av den Japanska gruppen sjuksköterskor kände sig osäkra i agerandet inom ämnet våld i 
nära relationer relaterat till en brist på erfarenhet och en uppfattning av att våld i nära 
relationer var en privatsak. Den större delen av de australienska sjuksköterskorna hade 
däremot en längre historia av att hantera problemen av våld i nära relationer och därmed 
visste de vad som förväntades av dem samt vilken hjälp som de hade att erbjuda kvinnorna. 
Resultatet från studierna visade en variation beroende på vart de utfördes. De flesta studierna 
hade en liknande syn på våld i nära relationer medan Japan skiljde sig ur mängden.  
    Det skall påpekas att det skiljde sig mellan dem olika grupperna i Japan. Utifrån detta kan 
det inte uteslutas att fler länder eller delar av länder kan ha liknande synsätt som Japan. 
Exempelvis finns inga studier från Sydamerika eller Afrika med. Skillnader i synsätt och 
agerande om våld i nära relationer kan därför antagligen ses beroende på vart i världen studier 
utförs. Detta förstärks av Bradbury-Jones och Taylor (2013) som menade att 
sjuksköterskeprofessionen inte är ett undantag från påverkan av kulturella ideologier och 
sociala antaganden. Sjuksköterskorna hade inte ett eget synsätt utan utsattes för samma 
kulturella sedvänjor som patienterna de mötte. Våld i hemmet var urskillningslöst. Det 
korsade socioekonomiska, etniska och geografiska gränser. En del sjuksköterskor följde de 
dominerande kulturella normer som fanns om våld i hemmet. Detta återspeglades genom att 
en del sjuksköterskor menade att kvinnor på något sätt var ansvariga för dem övergrepp de 
drabbades av. 
    Ur ett etiskt perspektiv fanns ett mångfald över de undersökta grupperna av sjuksköterskor 
där olika arbetsplatser, länder, erfarenheter och sjuksköterskornas åldrar var blandade relaterat 
till att all personal som svarade till syftet inkluderades. Kjellström (2012) styrker detta genom 
rättviseprincipen som ett sätt att försvara urvalet av deltagare i studien. Det innebar bland 
annat att deltagarna skulle behandlas lika och att sårbara populationer inte skulle utnyttjas. 
    Majoriteten av den undersökta gruppen sjuksköterskor i studien var kvinnor vilket gjort att 
de manliga sjuksköterskornas perspektiv och förhållningssätt begränsats. I några av studierna 
uteslöts manliga sjuksköterskor helt och i några fanns bara ett fåtal manliga deltagare. 
    För att få en helhet över sjuksköterskans roll kan en större blandning av män och kvinnor 
antas ge ett bredare resultat. För en manlig sjuksköterska som möter en kvinna utsatta för våld 
i en nära relation av en man skulle situationen kunnat se annorlunda ut. Likaså kan detta i sin 
tur antas påverka kvinnans villighet att delge våldet och ta emot hjälp. Kjellström (2012) 
styrker antagandet då alla grupper ska vara lika representerade. Genom att exempelvis 
exkludera män, kvinnor eller etiska minoriteter så kommer inte vården kunna tillämpas efter 
patienternas behov. 
   I två av de tio studierna undersöktes inte bara sjuksköterskor utan även andra professioner. 
Vilket kunnat göra att resultat påverkats i den mening att inte bara sjuksköterskans åsikter 
tagits i åtanke.        
    Ett försök att enbart inkludera resultat som svarar på syftet och därmed sjuksköterskans roll 
och åsikter har däremot gjorts och därmed antas resultatet vara representativt för syftet. 
Confounders i form av andra professioner än sjuksköterskor ansågs däremot inte ha en stor 
inverkan på resultatet då det fortfarande är hälso- och sjukvårdspersonal. En 100 % säkerhet 
att confounders inte förekommer kan däremot inte garanteras. Kristensson (2014) beskrev 
confounders som en variabel som kunnat men inte nödvändigtvis påverkat resultatet, däremot 
bör det ses över vilka faktorer som finns och därmed kan påverka dragna slutsatser.  
    Av de tio utvalda artiklarna bygger sex av studierna på intervjuer och resterande fyra 
bygger på enkäter. Detta antas ha både fördelar, nackdelar och olika inverkan på resultatet. 
En risk med intervjustudier beroende på vilka frågor som ställts kan vara att intervjun svävar 
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iväg och att material som inte svarar på syftet framkommer. Samtidigt är intervjuer ett bra sätt 
att få ett djupt och brett material. Danielson (2012) styrker antagandet om fördelar och 
nackdelar då många olika frågor och många olika svar kan leda till en svår dataanalys, samt 
att intervjuaren kunde bli för styrd av en eventuell intervjuguide. Däremot var intervjuer ett 
bra sätt att få ett detaljerat och omfångsrikt material. 
Studierna med enkäter anses smidiga då det är ett enkelt sätt att få mycket information och 
kortfattat. Däremot kan det också antas vara en begränsning då mindre utrymme för 
sjuksköterskornas åsikter och tankar finns. Kristensson (2014) styrker detta delvis genom att 
beroende på vilka frågor som ställs i enkäten så kan svaren antingen bli svåra att överblicka 
och analysera eller så finns risken att inget svarsalternativ passar in på deltagaren. Billhult och 
Gunnarsson (2012) menar däremot att enkäter är lämpliga för att få mycket information från 
deltagarna på en kortare tid. 
 
6. Slutsats  
Sjuksköterskan har en väldigt viktig roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan då de oftast är 
både den första och sista kontakten med hälso- och sjukvården. Erfarenhet och utbildning sågs 
som viktiga delar för att sjuksköterskan skulle känna sig säkrare i sin roll, kunna identifiera 
kvinnorna och för att veta vilka interventioner som fanns att erbjuda. I många fall sågs 
däremot en brist på utbildning och erfarenhet där osäkerhet blev ett faktum. Just kunskap om 
identifiering blev en viktig del då det fanns en risk att kvinnorna annars inte fångades upp. 
Genom att kvinnan vet vilken hjälp som finns att få, känner sig stöttad och säker så kan 
kvinnan sedan genom egna beslut välja hur hon vill gå vidare. 
    Brist på tid var ett annat vanligt förekommande problem men skiljde sig mellan studierna. 
Tidsbristen ledde bland annat till att tiden för screeningen minskade och att sjuksköterskans 
arbetspass drabbades. 
    En variation men också likheter mellan olika kulturer och länder i studien kan ses som 
ledde till att sjuksköterskans roll sågs på olika sätt. Skillnader i synsätt och agerande om våld i 
nära relationer kan därför ses beroende på vart i världen studier utförs. 
     
7. Kliniska implikationer 
I den kliniska verksamheten kan arbetet ge en uppfattning om vilket omfattande problem våld 
mot kvinnor är. Det kan också användas för att ge sjuksköterskorna en uppfattning av vad 
som krävs i deras roll angående att identifiera kvinnorna, vad de kan tänka på och vilken hjälp 
som de kan erbjuda. 
    Studiens resultat kan också ge en tydlig bild över vad som ofta saknas och kan tänkas över. 
Bland annat var bristen på erfarenhet, tid och utbildning ofta förekommande där det var 
vanligt att sjuksköterskorna genom eget initiativ skaffade sig utbildning och material. Vikt 
ligger därmed i att vardera arbetsplats ser över sina rutiner och personalens kunskaper för att 
kunna erbjuda vidare utbildning och skapa en kontinuitet. I de flesta studier saknades också 
förslag på rutiner som kunde användas för att sjuksköterskorna skulle kunna känna en 
säkerhet i sin roll. 
     
 
8. Förbättringsarbete 
Exempel på ytterligare studier som skulle behövas relaterat till ämnet är vilka typer av 
interventioner som är lämpligast att använda som kan skapa fler vetenskapliga belägg och 
därmed skapa fler nationella riktlinjer. 
    Något som skulle vara intressant att läsa skulle vara studier över hur många kvinnor som 
räddas och tar sig ur de våldsamma relationerna tack vare sjuksköterskans hjälp. Är det få 
kvinnor som lyckas kanske sjukvården behöver se över sina befintliga rutiner. Om 
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sjuksköterskorna däremot får veta att en del kvinnor faktiskt tar sig ur våldet kan det fungera 
som en motivation då deras arbete faktiskt gör skillnad. 
    Konsekvenser av våldet är inte enbart ett problem för kvinnors säkerhet och rättigheter, 
våldet skapar också ekonomiska kostnader för samhället och individen. Då 
anmälningsfrekvensen för våld i nära relationer är låg så gömmer sig kostnaderna av våldet 
bakom andra samhällsproblem. Exempelvis arbetslöshet, alkoholism och depression som i sin 
tur kan härledas till våldet (NCK, u.å).  
    Ur en utvecklingssynpunkt kan i det stora hela allt inom området kvinnovåld och 
sjukvårdens ansvar utvecklas då det trots positiva framsteg är ett världsomfattande problem 
som behöver uppmärksammas mer inom alla kulturella aspekter för att minska våldet, dess 
konsekvenser och dess möjliga dödlighet. 
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Det var viktigt att sjuksköterskan kände igen och såg tecken på våldet för 
att sedan kunna reflektera över och förmedla betydelsen av dessa tecken 
till kvinnan för att kunna värna om hennes säkerhet. 
    Sjuksköterskans roll var bland annat att lyssna till kvinnan och skapa 
en atmosfär där kvinnan kunde diskutera våldet utan att bli dömd.  
    Sjuksköterskan hade ett ansvar att erbjuda hjälp oavsett om kvinnan 
valde att följa råden eller inte. Hålla en dörr öppen och främja hennes 
säkerhet. 
    Möjligheter till att kunna hålla moralen uppe och bibehålla hoppet 
blev enklare om sjuksköterskan fick veta om kvinnorna tog sig ur våldet. 
    Brykczynski et al. beskrev vikten av träning, erfarenhet, mentorskap 
och möjlighet att dela med sig av sina berättelser som en del av 
hanteringen av dessa situationer. 
    Det fanns ett behov av flexibilitet och kollegors uppbackning för att 
sjuksköterskan skulle få mer tid till dessa problem. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift och 
Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

DeBoer, M. I., Kothari, R., Kothari, 
C., Koestner, A. L., & Rohs, T. 
(2013). What are barriers to nurses 
screening for intimate partner 
violence?.  Journal of Trauma 
Nursing, 20(3), 155-160. 
doi:10.1097/JTN.0b013e3182a171b
1 
 
USA. 

Syftet med studien var att 
identifiera vad sjuksköterskor 
uppfattar som hinder i 
screeningen av patienter med 
våld i en nära relation. 

Deskriptiv kvantitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor anställda inom 
slutenvård eller akuten. 
Direkt kontakt med patienterna. 
 
Exklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som inte jobbade med 
patientkontakt. 
Sjuksköterskor som jobbade 
exempelvis på laboratorier eller 
operation. 
 
Urvalsförfarande: 
Rekrytering skedde genom möten på 
avdelningarna och andra rutin 
kommunikationer via intranätet/email. 
 
Urval: Enkäten delades ut till 494 
stycken sjuksköterskor som uppfyllde 
kraven. 
 
Bortfall: 338 stycken sjuksköterskor 
som valde att inte delta eller som 
hoppade av under undersökningens 
gång. 
 
Slutlig studiegrupp: 156 stycken 
sjuksköterskor slutförde enkäten. 
91 % var kvinnor. 
Medelålder 43,2. 
Medelvärde av arbetserfarenhet 16,8 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Tvärsnittsstudie 
med webbaserad enkätundersökning 
under en fyra veckors period. 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 
 

Medel kvalité. 
 
Styrkor: 
* Studien har ett väldefinierat syfte.  
*Den undersökta populationen är tydligt 
beskriven med både inklusions- och 
exklusions kriterier.  
* Det är en tydlig beskrivning över hur 
urvalet valdes ut och hur storleken 
bestämdes. 
* Det finns också en väl beskriven 
datainsamling och beskrivning av hur 
eventuella bias hanterades samt vilka 
statistiska metoder som användes för att 
analysera datan. 
* Resultatet är väl beskrivet utifrån text 
och tabeller där även bortfall tas upp. 
 
Svagheter: 
* Det som saknas utifrån mallen är en 
tydlig beskrivning över när 
datainsamlingen ägde rum.  
* I resultatet saknas en relevant 
bedömning av artikelns 
generaliserbarhet. 
 
Artikelförfattarna uppfattar det stora 
bortfallet som måttligt lågt men att det 
fanns ett mångfald av sjuksköterskor 
efter ålder och avdelningar. 
 
 
 

I studien av DeBoer et al. visade det sig att 95 % av 
sjuksköterskorna tyckte det var deras angelägenhet om patienten 
var utsatt för våld, samt så tyckte 90 % att screeningen var en viktig 
del i rollen. Majoriteten tyckte också att screeningen borde utföras 
på alla kvinnor oavsett skador eller ej. 
    Cirkla hälften av sjuksköterskorna tyckte att de inte var 
tillräckligt utbildade för att känna igen tecken och symtom på våld. 
    Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att de hade tid för 
screening i sitt arbete, färre tyckte däremot att miljö på 
arbetsplatsen gav dem möjligheten till screeningen.  
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift 
och Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Gutmanis, I., Beynon, C., Tutty, L., 
Wathen, C. N., & MacMillan, H. L. 
(2007). Factors influencing 
identification of and response to 
intimate partner violence: A survey 
of physicians and nurses. BMC 
Public Health, 7(12). 
doi:10.1186/1471-2458-7-12 
 
Kanada. 

Det huvudsakliga syftet 
med studien var att 
identifiera specifika 
hinder och faciliteter för 
rutinundersökning om 
våld i nära relationer.  

Deskriptiv kvantitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: Saknades 
 
Exklusionskriterier: Saknades 
 
Urvalsförfarande: Författarna fick via The College of 
Nurses of Ontario en lista över dem registrerade 
sjuksköterskorna i Ontario som arbetade inom: 
familjerådgivning/läkarmottagningar, akutsjukvård, 
förlossning/BB samt folkhälsovården. 
Ett randomiserat urval av sjuksköterskor inom dessa 
områden valdes ut genom att använda SPSS. 
Läkarna rekryterades genom liknande 
tillvägagångssätt. 
 
Urval: 2000 inbjudna 
1000 sjuksköterskor 
1000 läkare. 
 
Bortfall: 1069 
 
Slutlig studiegrupp: 931 som valde att fortsätta 
studien. 
597 sjuksköterskor. 
328 läkare. 
6 som inte uppgett sin profession. 
97,5 % av sjuksköterskorna var kvinnor, 2 % var 
män. 
42,1 % av läkarna var kvinnor. 57,9 % var män. 
Majoriteten av gruppen var mellan 30 och 59 år 
gamla.  
 
Datainsamlingsmetod: Tvärsnittsstudie innehållande 
enkätundersökning. 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys. 

Medel kvalité. 
 
Styrkor: 
* Det finns väl beskrivet i 
artikeln var och när studien 
ägde rum. 
* Urvalets storlek finns 
tydligt beskriven och 
uträknad.  
* Även hur datan samlades in 
och analyserades med 
statistiska metoder finns väl 
beskrivet. 
* Resultatet är tydligt 
beskrivet med antal deltagare, 
bortfall och motivering till 
bortfallen.  
* Resultatet bygger på tydliga 
tabeller och text. 
* I diskussionen finns en god 
redovisning om eventuella 
risker för bias och även om 
studiens generaliserbarhet. 
* Forskarna för en väl 
argumenterad redovisning 
över studieresultatets 
validitet. 
 
 
Svagheter: 
* Det saknas en tydlig 
beskrivning om eventuella 
risker för bias.  
* Syfte och frågeställning 
finns men inte tydligt 
beskrivet. 
* Saknas inklusions- och 
exklusionskriterier. 

Gutmanis et al. beskrev samband mellan erfarenhet och träning 
samt dess effekter i identifieringen till kvinnorna utsatta för 
våld i nära relationer. Det sågs en ökning av sjuksköterskors 
känsla av att vara förberedd, självförtroende, bekvämlighet i 
uppföljning, professionellt stöd och bekvämlighet i att ställa 
frågor om våld då utbildning och erfarenhet fanns hos 
sjuksköterskan. Även känslan av brist på kontroll och oron 
över konsekvenserna efter frågan om våld minskade där både 
utbildning och erfarenhet fanns. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift 
och Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Husso, M., Virkki, T., Notko, 
M., Holma, J., Laitila, A., & 
Mäntysaari, M. (2012). Making 
sense of domestic violence 
intervention in professional 
health care. Health and Social 
Care in the Community, 20(4), 
347-355. doi:10.1111/j.1365-
2524.2011.01034.x 
 
Finland. 

Syftet var att undersöka 
yrkesutövarnas process av att skapa 
förståelse av våld interventioner och 
organisationernas metoder för våld 
interventioner. 

Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
I fokusgruppen ingick sjuksköterskor, 
läkare, socialarbetare och psykologer 
som arbetade på avdelningar inom 
specialistsjukvården som använde sig av 
VISH (Violence Intervention in 
Specialist Health Care) 
 
Exklusionskriterier: Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: Personal inom dem 
olika professionerna bjöds in att 
medverka i fokusgrupperna. Vissa deltog 
frivilligt andra blev föreslagna av 
projektets kontaktperson. 
 
Urval: 30 stycken. 
 
Bortfall: Inget 
 
Slutlig studiegrupp: 
22 kvinnor. 
8 män.  
Blandande grupper. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Intervjuer i grupp spelades in med ljud 
och bild. Intervjuerna varade ca 1,5 
timmer per grupp. 
 
Analysmetod: Intervjustudie med 
kvalitativ innehållsanalys där data 
transkriberades och sedan bearbetades i 
flera steg. 

Hög kvalitet. 
 
* Studien utgår ifrån ett tydligt 
syfte över vad som skall 
undersökas. 
* Utifrån vad studien efterfrågar 
så är urvalet relevant och det är 
tydligt beskrivet hur dem 
plockats ut och gått tillväga.  
* Urvalet är varierat och inget 
bortfall finns. 
* Datainsamlingen är tydlig och 
relevant och övergår sedan i en 
tydlig och relevant dataanalys. 
* Ett väldefinierat resultat med 
bra underrubriker finns. 
Författarna visar frågor från 
intervjuerna och ger  även 
exempel på citat. 
* Forskarna beskriver att studien 
går att överföra till liknande 
sammanhang.  
* Genom att beskriva när i tiden 
datan samlades in styrker även 
författarna giltigheten av 
artikelns innehåll. 
 
Svagheter:  
Det som saknas är en teori(model 
eller hypotes samt ett 
resonemang gällande studiens 
överförbarhet till annat 
sammanhang. 
 

Det medicinska stödet handlade om att minska problemen till 
skadorna. För många gav detta en minskad frustration då detta 
var något de kände sig bekväma med, medan det faktiska 
problemet – våld kändes som en utmaning.  
    Hinder fanns inom olika interventioner, bland annat brist på 
kunskap och svårigheter i agerandet. 
    Våld i nära relationer sågs som viktigt och etiskt relevant 
där hälso- och sjukvården erbjöd kvinnan möjligheter att delge 
våldet. 
    Husso et al. beskrev osäkerhet om vems ansvaret är i 
agerandet av våld. Brist på tid och resurser beskrevs som ett 
problem i screeningen. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift och 
Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Häggblom, A. M. E., & Möller, A. R. 
(2006). On a life-saving mission: Nurses´ 
willingness to encounter with intimate 
partner abuse. Qualitative Health 
Research, 16(8), 1075-1090. 
doi:10.1177/1049732306292086 
 
Finland. 

Syftet med studien var 
att djupare undersöka 
utvalda 
expertsjuksköterskors 
upplevelser av 
fenomenet våld mot 
kvinnor och 
sjuksköterskans roll 
som vårdgivare till 
dessa kvinnor. 

Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med erfarenhet av våldsutsatta 
kvinnor och lämpliga för studien. 
 
Exklusionskriterier: Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: 
Deltagarna valdes ut av kollegor, chefer och/eller 
av våldsutsatta kvinnor. 
 
Urval: 10 stycken kvinnliga sjuksköterskor. 
 
Bortfall: Inget. 
 
Slutlig studiegrupp: 
10 stycken kvinnliga sjuksköterskor. 
Tid på dåvarande arbetsplats varierade mellan 2-
33 år med medelvärde på 18 år. 
Ålder var mellan 36-56 år med medelålder på 46 
år. 
Arbetserfarenheten inom hälso- och sjukvården 
var mellan 13-33 år med medelvärde på 24 år. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Grounded Theory med inspelade muntliga 
intervjuer, varande mellan 30 minuter till 1,5 
timme. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ analys med transkribering. 
 

Hög kvalité 
 
Styrkor för 
trovärdighet: 
* Det finns ett tydligt 
syfte till studien. 
* Urvalet är relevant 
och tydligt beskrivet 
och relationen mellan 
forskarna och 
deltagarna är tydligt 
beskriven. 
* Datainsamlingen 
finns tydligt 
beskriven. 
* Datamättnad och 
analysmättnad är 
enligt forskarna nådd. 
En tydlig analys med 
relevant utförande 
finns beskrivet. 
*Resultatet är logiskt 
och finns väl beskrivet 
och innehåller tydliga 
citat. 
 
Svagheter: 
Det som saknas är 
resonemang från 
forskaren angående 
studiens överförbarhet 
till samma eller andra 
användningsområden. 
 

Sjuksköterskan ansåg sig som en viktig person i identifieringen av våldsutsatta 
kvinnor och som en nyckelroll i arbetslaget relaterat till att det oftast var de 
som mötte kvinnorna först och sist på avdelningen.  
    Häggblom och Möller tog upp interventioner som erbjuda information, 
kontakt med myndigheter och erbjuda uppföljning samt ge beundran, 
bekräftelse, förståelse och känslighet. Sjuksköterskan borde fokusera på 
kvinnans styrkor och svagheter. 
    Bristen på kunskap ledde till att de flesta av sjuksköterskorna själva 
inhämtade den kunskap de behövde och önskade fortsatt utbildning av hälso- 
organisationen. 
    Bristen på vägledning beskrevs som stressande då sjuksköterskan upplevde 
sig begränsad i sin utveckling och säkerhet, vilket ledde till svårigheter i att 
möta patientens behov. 
    Häggblom och Möller tog även upp vikten av arbetsmiljön som en 
betydelsefull del för både sjuksköterskan och kvinnan. 
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Inoue, K., & Armitage, S. 
(2006). Nurses' understanding 
of domestic violence. 
Contemporary Nurse, 21(2), 
311-323. 
doi:10.5172/conu.2006.21.2.31
1 
 
Australien & Japan 

Studiens syfte var att 
undersöka sjuksköterskors 
förståelse av våld i hemmet 
och dess problematik.  

Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
Kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetade på olycks- och akutavdelningar i 
Sydney, Tokyo och Kanto. 
 
Exklusionskriterier:  
Manliga sjuksköterskor. 
 
Urvalsförfarande: Alla kvinnliga 
sjuksköterskor på olycks- och 
akutavdelningar i Sydney, Tokyo och 
Kanto tillfrågades. Även några 
undersköterskor som uppfyllde kraven och 
kunde svara på syftet till studien 
tillfrågades. 
 
Urval: 41 stycken kvinnliga sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 0 stycken. 
 
Slutlig studiegrupp: 41 stycken kvinnliga 
sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod: Grounded Theory 
med ostruktuterade intervjuer och öppna 
frågor. 
 
Analysmetod: Transkribering av insamlad 
data. De japanska inѴervjuerna 
transkriberades först till japanska och 
översattes sedan till engelska. 
Materialet kodades sedan ner för att smala 
ned innehållet och sedan bestämdes koder 
relaterat till innehållet. Datainsamling och 
dataanalys upphörde då datamättnad 
uppnåtts. Detta skedde då inga flera 
relevanta kategorier kom fram. 
 

Hög kvalité.  
 
Styrkor för trovärdighet: 
* Studien har ett tydligt beskrivet 
syfte och även frågeställningar. 
* Urvalet är relevant och tydligt 
beskrivet för den undersökta 
gruppen.  
* Det finns väl beskriva inklusions 
och exklusions kriterier.  
* Datainsamlingen är tydligt 
beskriven utifrån kategorisering, 
transkribering och att datamättnad är 
nådd. 
* Även analysen är tydligt beskriven 
där analysmättnad uppnåtts. 
* Resultatet är tydligt beskrivet och 
uppdelat efter kategorier samt 
innehåller tydliga citat. 
 
Svagheter: 
* Resultatets överförbarhet till 
liknande studier eller annat 
sammanhang tas inte upp. 
 
 

I Japan såg sig en del av sjuksköterskorna som naiva, förvirrande, osäkra och 
oklara i sin tolkning och förståelse av våld i nära relationer. Detta exempelvis 
på grund av förutfattade meningar och vanliga antaganden, sjuksköterskans 
förvirring angående definitionen av våld i nära relationer samt problem med 
skam och privatliv. Detta betydde inte nödvändigtvis att de ignorerade 
problemet utan att de tog hänsyn till kvinnans känslor relaterat till deras brist 
på erfarenhet och osäkerhet. 
    I Australien såg sig den större delen av sjuksköterskorna som proaktiva och 
var klara med vad som förväntades av dem och vilken hjälp de hade att 
erbjuda. En annan del av sjuksköterskorna i Australien såg sig som en 
agerande grupp där de valde att agera efter lämpligt beteende och ställa sin tro 
och förförståelse åt sidan. 
    En mindre del av sjuksköterskorna i både Japan och Australien tillhörde 
grupperna oerfarna, motvilliga och medkännande. De oerfarna tenderade att 
ha orealistiska bilder av eller osäkerhet inom området våld i nära relationer. 
Medkännande handlade efter humanitet och god vilja där våld sågs som 
oacceptabelt. Slutligen i den motvilliga gruppen valde sjuksköterskorna att 
inte involvera sig alls i problemet våld. 
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Natan, M. B., & Rais, I. (2010). 
Knowledge and attitudes of nurses 
regarding domestic violence and their 
effect on the identification of battered 
women. Journal of Trauma Nursing, 17(2), 
112-117. 
 
Israel. 

Syftet med studien var att 
undersöka effekterna av 
sjuksköterskans kunskap, 
avdelningsrutiner och 
attityder på identifieringen av 
våldsutsatta kvinnor. 

Deskriptiv kvantitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjukhus- och samhällsbaserade 
sjuksköterskor från centrala Israel 
som möter kvinnor i sitt dagliga 
arbete (på akutvårdsavdelningar, BB-
avdelningar, gynekologavdelningar, 
förlossningar, mor- och barn centra 
och kvinnocentra). 
 
Exklusionskriterier:  
Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: 120 enkäter 
delades ut till sjuksköterskor som 
arbetade inom ovanstående nämnda 
avdelningar, 
 
Urval: 120 stycken sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 20 stycken sjuksköterskor 
(17 % bortfall) 
 
Slutlig studiegrupp: 100 stycken 
sjuksköterskor.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Tvärsnittsstudie med 
enkätundersökning. 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys. 
 
 
 

Hög kvalité. 
 
* Det finns en tydligt formulerad 
undersökningsfråga samt en 
beskrivning över när och var 
undersökningen ägde rum.  
* Populationen är väl beskriven 
likaså urvalet. * Den finns en bra 
beskrivning över datainsamlingen 
och hur datan analyserades.  
* Resultatets innehåll finns väl 
beskrivet. 
*Diskussionen är tydlig och 
innehåller en redovisning över 
risker för bias och studiens 
generaliserbarhet. 
 
Svagheter: 
Det som saknas är en beskrivning 
över eventuella bias i metoden. 
 

Natan och Rais beskrev att ställa frågor om våld var en viktig del av 
sjuksköterskans roll och att det inte skulle ses som en förolämpning. 
    Utöver detta var sjuksköterskans roll att erbjuda interventioner. 
Exempelvis telefonnummer, kontakt med myndigheter, uppföljning 
och dokumentation. 
    Av de 100 undersökta sjuksköterskorna så hade 44 % inte fått någon 
träning inom ämnet, utefter detta ställde cirka 37,5 % frågan om våld. 
Ungefär hälften av dessa ansåg att avdelningen hade rutiner för 
screening. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift och 
Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Ritchie, M., Nelson, K., & Wills, R. 
(2009). Family violence intervention within 
an emergency department: Achieving 
change requires multifaceted processes to 
maximize safety. Journal of Emergency 
Nursing, 35(2), 97-104. 
doi:10.1016/j.jen.2008.05.004 
 
Nya Zeeland 

Syftet med studien var att 
undersöka 
akutsjuksköterskornas 
erfarenheter ett år efter 
att införandet av rutin 
screening av 
partnermisshandel 
infördes. 

Deskriptiv kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Personal som arbetade på akuten i Hawks Bay. 
Genomgått FVIP (Family Violence Intervention 
Program) utbildning. 
Viss erfarenhet. 
 
Exklusionskriterier:  
Alla tillfälliga (icke rutinmässiga) ”Vanliga” 
sjuksköterskor som inte genomgått FVIP 
utbildningen. 
Medicinsk personal som inte hade någon del i 
FVIP programmet och därmed inte höll något 
ansvar för frågor och rutiner till patienterna. 
 
Urvalsförfarande: 
35 sjuksköterskor och 1 socialarbetare som 
arbetade på akuten i Hawks Bay (Nya Zeeland) 
som deltagit eller planerats delta i FVIP studien 
var till en början berättigade till studien. 
Alla tillfälliga ”vanliga” sjuksköterskor som inte 
genomgått FVIP utbildningen exkluderades. 
Även den medicinska personalen exkluderades. 
Resterande personal deltog. 
  
Urval: Deltagare: 36. Exklusion till 11. 
 
Bortfall: Bortfall: Ej bortfall, 25 stycken 
exkluderades innan intervjuerna ägde rum. 
 
Slutlig studiegrupp: 11 sjuksköterskor. 
1-14 års erfarenhet. 
Deltagit i FVIP utbildning. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerad intervjustudie. Innehållande 
både enskilda- och gruppintervjuer 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ analys. 
 

Hög kvalité. 
 
Styrkor för trovärdighet: 
* Det finns ett tydligt beskrivet 
syfte.  
* Urvalet och urvalsförfarandet är 
tydligt beskrivet. Det finns tydligt 
beskrivet vilka som av olika 
anledningar exkluderades innan 
intervjuerna. 
* Datainsamlingen är tydligt 
beskriven och relevant och övergår 
till en tydlig analysbeskrivning 
* Logiskt resultat med bland annat 
tydliga genererade modeller av 
resultatet. 
* Forskarna beskriver att studien är 
överförbar i liknande sammanhang. 
 
 
Svagheter: 
* Kan finnas begränsningar i 
överförbarheten till andra 
sammanhang vilket forskarna 
beskriver. 
* För att styrka resultatet kan 
exempel på citat eller intervjufrågor 
redovisas. 
 
 

I studien beskrev en sjuksköterska att hon visste hur hon borde 
ställa frågan om våld, osäkerheten låg däremot i att veta vad 
hon skulle göra med svaret relaterat till osäkerhet och brist på 
erfarenhet.  
   Ritchie et al. beskrev flera barriärer i screeningen av 
kvinnorna, exempelvis fördröjning mellan träning och 
implementering, brist på tid, avskildhet och träning.  
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Sverige. 

Syftet med studien var att 
bedöma sjuksköterskors 
beredskap att identifiera och 
och erbjuda omvårdnad till 
kvinnor utsatta för våld i en 
nära relation som söker 
primärvården. 

Kvantitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor inom primärvården. 
 
Exklusionskriterier: 
Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: 
40 stycken vårdcentraler valdes randomiserat 
ut från 174 stycken möjliga. Forskarna ringde 
till dessa och frågade om de ville delta i 
studien. 
En vårdcentral valde att inte delta. 
En sjuksköterska på vardera vårdcentral 
kontaktades och valdes till kontakt för sin 
arbetsplats. Denna sjuksköterska fick muntlig 
och skriftlig information om studien och 
ombads att dela ut enkäter och skriftlig 
information till sina kollegor. 
Sammanlagt fick 277 sjuksköterskor denna 
enkät. 
 
Urval: 277 sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 85 stycken. 
 
Slutlig studiegrupp: 
192 sjuksköterskor.  
Alla utom en var kvinnor, dem flesta var 
födda i Sverige (87 %), medelåldern på 
deltagarna var 49 år och medeltalet för antal 
år som yrkesverksamma var 21. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter med ett svarstillfälle. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 

Hög kvalité. 
 
Styrkor:  
* I studien finns ett tydligt definierat 
syfte. 
* Det beskrivs var och devis när datan 
samlades in.  
* Urvalet beskrivs tydligt med storlek 
och bortfall. 
* Inklusionskriterier finns presenterat. 
* Det finns även en väl beskriven 
datainsamling och analys. Forskarna 
beskriver också om vilka statistiska 
metoder som använts för att undersöka 
vad som efterfrågas.  
* Utöver detta reflekterar forskarna om 
eventuella confounders och bias. 
* Resultatet finns tydligt beskrivet med 
tabeller och text samt eventuella 
bortfall. 
* I diskussionen gör forskarna en 
relevant redovisning för hanteringen av 
eventuella bias samt över hur resultatet 
kan generaliseras. 
* Forskarna har själva skapat enkäten 
och mätinstrumentet och gjort en 
pilotstudie innan för att testa dess 
validitet och sedan fått det godkänt. 
 
Svagheter: 
* Inga exklusionskriterier finns 
angivna. 
 
Artikelförfattarna bedömda urvalet 
som tillräckligt trots bortfallet då en 
beräkning visat att 125 deltagare 
behövdes och dem fick en slutlig grupp 
på 192. Svarsfrekvensen på 69,3 % 
ansågs som stor i denna typ av studie. 
Även bortfallen per fråga ansågs låg. 

De flesta sjuksköterskorna i studien hade någon gång stött 
på en kvinna utsatt för våld, samt att våld var uppenbart 
när redogörelsen inte stämde överens med skadorna. 
    Cirka hälften av sjuksköterskorna gav alltid frågan om 
våld vid misstanke om våld i en nära relation, resterande 
frågade ibland eller aldrig relaterat till osäkerhet i hur 
frågan skulle ställas och hur svaret skulle hanteras. 
    Exempel på interventioner som sjuksköterskan erbjöd 
var telefonnummer, dokumentation och att lyssna till 
kvinnan.  
    De flesta sjuksköterskorna kände sig oförberedda att 
erbjuda vård till kvinnan relaterat till exempelvis brist på 
erfarenhet, träning, fortsatt utbildning, resurser och 
riktlinjer. De flesta önskade fortsatt utbildning. 
Majoriteten av sjuksköterskorna hade på eget initiativ 
hämtat utbildning, enbart få hade fått utbildning från 
arbetsgivare. 
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USA. 

Syftet med studien var att 
beskriva potentialen för 
socialt stöd inom hälso- och 
sjukvårdsmiljön för offer 
som lever med våld i en nära 
relation, i enlighet till en 
kvinnas stadier av villighet 
att uppenbara och vidta 
åtgärder för att säkerställa 
hennes säkerhet. 

Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetade på akutavdelningen på ett 
stort sjukhus i North Carolina. 
Kvinnor boende på ett kvinnohus i North Carolina. 
 
Exklusionskriterier:  
Inga nämnda. 
 
Urvalsförfarande: 
Flyers med telefonnummer delades ut på kvinnohuset, de 
kvinnor som var intresserade att vara med fick ringa och 
anmäla sitt intresse. 
Sjuksköterskorna rekryterades genom flyers på 
akutavdelningen, mail till dem sjuksköterskor som 
arbetade på akuten samt presentation på personalmötena.  
 
Urval:  
26 stycken blandade sjuksköterskor och utsatta kvinnor. 
 
Bortfall: Inget. 
 
Slutlig studiegrupp: 
16 stycken kvinnor boende på kvinnohus. 
Ålder mellan 19-47 år.  
 
10 stycken fulltids arbetande sjuksköterskor. 
Ålder mellan 25-52 år. 
Två av dem var män. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Enkätbaserade intervjuer. 
 
Analysmetod:  
De inspelade intervjuerna transkriberades och kodades. 
Innehållet av enkäterna sammanfattades i matriser och 
jämförelser gjordes mellan dem svarande. 

Medel kvalité. 
 
* Studien har ett tydligt syfte där det 
beskrivs vad och vilka som undersöks.  
* Urvalet är relevant till vad som 
efterfrågas och det finns en mycket 
tydlig beskrivning över studiegruppen.  
* Datainsamlingen finns tydligt 
beskriven och är relevant efter vad som 
efterfrågas. 
* Analysen är tydligt beskriven men 
kortfattad. Den svarar på det som 
behövs och är relevant till valet av 
metod. 
* Resultatet är logiskt efter vad som 
undersöks och finns tydligt beskriven 
och strukturerad med exempel på 
intervjufrågor och citat. 
* Forskarna för ett resonemang om att 
studien är är överförbar till andra 
sammanhang. 
 
Svagheter: 
* Saknar någon form av modell/hypotes 
eller teori som kunnat tydliggöra 
resultatet. 
* Rekrytering av urvalet hade kunnat 
göras tydligare. 
* Analysen är lite kortfattad. 
 

Oavsett om kvinnan önskade hjälp eller ej var 
interventionerna ofta likartade. Det handlade om att 
respektera kvinnan, värna om säkerhet och ge alternativ till 
hjälp. 
    Sjuksköterskans roll var flexibel där olika typer av stöd 
ingick. Ibland handlade det om att ge utrymme och ibland att 
uppmuntra kvinnan och hitta hennes stöd runtikring.  


