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Mäns hot och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Syftet med studien var att
utifrån aktuell forskning belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan vårdpersonal och 
den våldsutsatta kvinnan. Metoden som har användts var en litteraturöversikt. 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline, HighWire press, samt psyk 
INFO. Resultatet består av 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1996-2007 . 
Analysen av materialet resulterade i ett antal områden. Dessa områden är attityder och 
fördomar i vårdmötet, bemötande, miljöfaktorer, utbildning och screeningprogrammens 
betydelse, ekonomins betydelse, samarbete mellan olika yrkesgrupper, kunskap och rädsla.
Det framkom i resultatet att mer utbildning av personalen är önskvärt, för att alla parter ska 
känna sig trygga i mötet. Genom att belysa områdena kan arbetet inom vården påbörjas för 
att decimera de negativa och understödja de positiva faktorerna. Resultatet talar för att 
undervisning om bemötande av våldsutsatta kvinnor bör ingå i utbildning för all 
vårdpersonal.
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_________________________________________________________________________
Men's threats and violence against women is a serious social problem. The aim of the study 
was to, based on current research, find and highlight factors of importance in the meeting 
between health professionals and the vulnerable woman. Method that was used was a 
literature review. Scientific articles sought in the databases Cinahl, Medline, High Wire 
Press, and psych INFO. The result consists of 12 scientific articles published between the 
years of 1996-2007. The analysis of the material resulted in a number of areas. These areas 
are the attitudes and prejudices in the health care meeting, treatment, environmental, 
education and screening programs, importance, economic importance, cooperation 
between different professions, knowledge and fear. It appeared in the result that for 
everyone to feel safe in the meeting, more professional training of staff members was to be 
desirable. By highlighting these areas the work in health care can begin to decrease the 
negative factors and support the positive ones. The results suggest that education 
concerning the response to women exposed to domestic violence should be included in all 
training of health professionals.
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INLEDNING. 

Mäns hot och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att minska 
problemet behövs mer kunskap om vilka orsakerna är till att män hotar, misshandlar, 
eller trakasserar kvinnor i nära relationer (Brottsförebygganderådet, 2008). Kvinnor 
som har utsatts för detta våld söker hälso- och sjukvård för skador som kan vara både 
akuta eller kroniska. Våldet kan ta sig flera olika uttryck och detta gör att dessa 
kvinnor söker hjälp inom många olika områden inom vårdsektorn. De kan t.ex. söka 
för smärtor, sömnbesvär och oro (Heimer & Sandberg, 2008).  Kvinnorna skäms 
ibland över vad som har hänt och berättar inte självmant om vad som har inträffat. 
Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårds personal vågar fråga om våld och har 
kunskap och en handlingsplan för att kunna möta dessa kvinnor. Det finns många 
olika indikationer som kan tyda på att kvinnan har utsatts för våld Dessa kan t.ex. 
vara att orsaken till skadan inte stämmer överens med skadans utseende. Det finns 
troligen många hinder i mötet med våldsutsatta kvinnor. Ett bra bemötande är väldigt 
viktigt för kvinnan ska våga berätta om vad som har hänt och känna tilltro till vård 
personalen. Kvinnor som har utsatts för våld behöver enligt FN:s deklaration få 
tillgång till stöd i form av psykisk och fysisk rehabilitering. De kan behöva hjälp med 
försörjning av barn, rådgivning och eventuellt sociala förmåner (FN:s deklaration, 
2008).För att vi som sjuksköterskor skall kunna upptäcka dessa kvinnor behöver vi 
belysa faktorerna som påverkar i ett möte med en kvinna som har blivit utsatt för 
våld.

BAKGRUND.

Lagar.

I Sveriges lagtext finns det sedan 1998 en särskild lag som berör kvinnomisshandel. 
Det är lagen om grov kvinnofridskränkning. Denna lag lyder; att den som begår 
brottsliga gärningar mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var 
och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. 
Samt om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 
fridskränkning till fängelse, lägst sex månader. Det går även att läsa om gärningarna 
som begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller om han 
bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållande, skall
mannen i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff (Gregow, 
2009). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), tydliggörs den skyldighet 
sjukvården har att bedriva god vård. Detta innebär särskilt att den skall; vara av god 
kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen; vara 
lätt tillgänglig; bygga på respekt samt främja goda kontakter mellan patienter och 
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hälso- och sjukvårdspersonal. Vården och behandlingen ska så långt som möjligt 
vara i samråd med patienten.

Statistik.

De senaste tio åren har antalet anmälningar om misshandel mot kvinnor ökat med 34 
%. År 2007 var det 26900 anmälningar om misshandel mot kvinnor i Sverige. 
Kvinnomisshandel kostar samhället stora resurser i form av kostnader för olika 
samhällsinsatser. Varje år polisanmäls 23000 misshandelsfall mot kvinnor, och till 
det kommer ca 2000 fall av grov kvinnofridskränkning. Varje år polisanmäls även 
närmare 18000 fall av olaga hot mot kvinnor. Det finns troligen också ett stort 
mörkertal (Socialstyrelsen, 2008).  I 81 % av misshandelsfallen var kvinnan bekant 
med förövaren. Ofta handlar det om att kvinnan och mannen har eller har haft en 
relation med varandra (Brottsförebygganderådet, 2008).  Misshandel är en 
våldshandling som medför kroppslig eller själslig skada (Malmström, Györki &
Sjögren, 1994). När det gäller de anmälda misshandelfallen där kvinnan var bekant 
med förövaren ha man sett en ökning med drygt 20 % från i början av 2000, 16000 
fall år till 2007 (Jergeby, Miranda & Stranz, 2008). I socialstyrelsens 
samhällsekonomiska analys menas att våld mot kvinnor är ett omfattande 
samhällsproblem, folkhälsoproblem och socialt problem som omfattar både drabbade 
kvinnor och deras barn. Detta utgör även ett hot mot kvinnans mänskliga rättigheter 
(Socialstyrelsen, 2008 ). 

Fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor.

När en kvinna blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld blir hennes hälsa påverkad och 
sjukvård kan bli aktuellt. Fysiska skador som blåmärken, sårskador, frakturer och 
tandskador kan ses. Den reproduktiva hälsan försämras även genom skador i 
underlivet inklusive fosterskador. Påverkan på den psykiska hälsan kan visa sig 
genom självmordsförsök, depressioner, ångest eller ätstörningar. Andra typer av 
hälsoproblem kan även vara kronisk smärta samt mag-tarmproblem (Socialstyrelsen, 
2006). Det fysiska våldet mot kvinnor kan innefatta örfilar, knuffar, drag i håret, 
stryptag, knivhugg eller till och med mordförsök. Det psykiska våldet kan precis som 
det fysiska se olika ut. Det kan vara att kvinnan blir tvingad till kränkande handlingar 
och blir förnedrad eller hotad. Att ständigt bli kallad för saker som upplevs 
kränkande eller att bli socialt isolerad är exempel på hur våldet kan se ut. 
Hustrumisshandel definieras ofta utifrån påvisande av fysiska skador. En definition 
av hustrumisshandel bör vara av vållande av fysisk skada, psykisk terror och 
kränkande behandling, påtvingade sexhandlingar samt påtvingad prostitution 
(Weiaeth & Melum,1997). När det gäller hot så behöver inte hotet vara riktat direkt 
mot kvinnan utan det kan vara mot husdjur, barn, ekonomi eller ägodelar 
(Kvinnofridslinjen, 2008). En man kan uppleva det skamligt att inte ”vara herre i sitt 
eget hus”. Detta kan göra att en dominant hustru provocerar till våld (Norèn & 
Bengtson, 2006). Alkohol finns ofta med när misshandel av kvinnor sker. 
Misshandeln inträffar oftast på kvällen eller under veckoslut. Svartsjuka och 
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separationsproblem är de vanligaste motiven till misshandel 
(Brottsförebygganderådet, 2007). Den enskilt farligaste platsen för kvinnan angående 
våld är hemmet. Risken för att bli utsatt är som störst när hon är mellan 30-40 år.

I en litteratur översikt från 1995 framkommer det att det finns många olika hinder för 
vårdpersonalen i vårdmötet med den våldsutsatta kvinnan. Dessa hinder kan t.ex. 
vara att den utsatta kvinnan har samma läkare som mannen som brukar våld mot 
henne. Det framkommer även att många kvinnor inte vill ta upp frågan med sin 
läkare eftersom frågan inte är rent medicinsk. De tror även att de inte kan få någon 
hjälp av sin läkare. En del negativa kommentarer och nedvärdering kan förekomma 
från vårdpersonalens sida som t.ex. ”varför lämnar du inte honom” . Detta stärker 
kvinnans känsla av skam och skuld och det hindrar kvinnan att söka vidare hjälp 
(Alpert, 1995 ).

Förklaringsmodeller.

I Sverige förekommer det olika förklaringsmodeller för hur mäns våld mot kvinnor 
kan förklaras En av dessa är individualpsykologiskt, där knyts våldet till den enskilda 
mannen. Han betraktas som störd eller sjuk. Denna modell betraktar även kvinnan 
som avvikande eller provocerande. Den våldsanvändande mannens beteende har 
även förklarats i hans patologi, att han lider av bristande impulskontroll. I en annan 
förklaringsmodell som härrör från kriminologin har ett socialorienterat perspektiv 
utvecklats och fokus på detta läggs på sociala förhållanden så som arbetslöshet och 
alkoholproblem. Dessa två perspektiv kan kombineras och då talar man om det 
sociala arvet då dessa förhållanden är här och nu eller i mannens barndom 
(Brottsoffermyndigheten, 2008). Det går även att förklara mäns våld mot kvinnor på 
en kulturell nivå. Dessa förklaringar handlar om förståelseramar, normer och 
värderingar som kan tjäna som ursäkt för våld. 

Ohälsa.

Kvinnor som utsatts för våld rapporterar en väsentlig ökad ohälsa. Det finns ett starkt 
samband mellan fysiskt våld, hot och ohälsa hos både män och kvinnor (Danielsson, 
Olofsson & Gillander- Gårdin, 2005). En studie visar att både män och kvinnor som 
utsatts för hot eller våld oftare besöker läkare än de som inte varit utsatta. De har 
även oftare varit i behov av sjukvård men inte sökt. Detta kan tolkas som om de inte 
vågar ta upp vad som inträffat eller tror att de inte får någon hjälp. Sammantaget är 
förekomsten av hot och våld hög, då framförallt bland unga människor. Detta leder 
ofta till en sämre hälsa och ökad sjukvårdkonsumtion (Danielsson. et.al., 2005). En 
annan studie gjord i Sverige visar att de kvinnor som har blivit misshandlade vid 
flera tillfällen visar mer problem med hälsan, än de som aldrig varit utsatta för 
misshandel (Wilma, Samelius, Wingren & Wijma, 2007). Sambandet mellan ohälsa 
och våldsutsatthet är stark, det finns flera studier som tyder på detta (Ruiz-Perez, 
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Plazaola-Castano & Del Rio-Lozano, 2007; McCauley, Yurk, Jenches & Ford, 
1998). En viktig sak som noterades i artikel av McCauley et.al (1998). Var att den 
misshandlade kvinnan ofta hade en rad olika hälsoproblem. När det gäller motstånd 
till att anmäla våld så var skam och förnekelse vanligast. Ofta sökte kvinnan vård för 
andra hälsoproblem. Läkarna hade svårt att lägga ihop problemen och hitta kärnan. 
Därför ställdes aldrig den viktiga frågan om misshandel (a.a).

Kvinnors upplevelser.

Att våga söka stöd för att komma ur ett misshandelsförhållande är ett stort steg för en 
kvinna. Misshandel, våld och förnedring är ofta hemliga smärtor (Wikström, 2005). 
En studie i England visade att 784 kvinnor av 1060 hade upplevt ett kontrollerande 
förhållningssätt från sin partner. På frågan om de upplevt våld i sin när miljö svarade 
304 av 1079 att de hade upplevt psykiskt våld. Baserat på resultat från 1040 kvinnor 
hade 222 stycken fått skador inkluderat blåmärken från våld. I studien visas det att 8 
% av kvinnorna sa att de skulle ta illa upp om de fick frågan av vårdpersonal om de 
blivit utsatt för hot eller slag från sin partner eller tidigare partner. Vidare visas det 
att 64 % av dem som upplevt psykiskt våld talade om detta när de var hos sin läkare. 
Kvinnor som upplevt våld identifieras sällan av vårdpersonal (Richardson, Coid, 
Petruckevich, Shan Chung, Moorey & Felder, 1998). I studien Insider Pandoras box 
från 1998 uttalade en kvinna att hon upplevde att söka vård för misshandel var som 
att gå till en klinik för sexuellt överför bara sjukdomar. Hon upplevde sig smutsig 
och att läkaren såg på henne frågande varför hon inte skyddat sig (McCauley et. al., 
1998).  Rädslan att bli missförstådd eller inte bli trodd är stark bland dessa kvinnor. 
Det kan även vara svårt att ta emot den hjälp som erbjuds, kvinnan tar gärna på sig 
skulden för det som skett och är rädd för förövaren. All professionell hälso- och
sjukvårds personal har en maktposition mot kvinnan, vilket de kan utnyttja både på 
ett negativt eller positivt sätt (Heimer & Posse, 2003).

Hälso- och sjukvårdspersonal.

I mötet med en drabbad kvinna kan hälso- och sjukvårdspersonalen ofta stå helt 
handfallen (Wikström, 2005). I en undersökning från primärvården i Uppsala län 
ansåg vårdpersonalen att deras viktigaste uppgift var att fråga aktivt, lyssna och på så 
sätt fånga upp misshandelsfall. Andra viktiga uppgifter ansåg de var det akuta 
omhändertagandet, krisbearbetning stöd och dokumentation. Det var även viktigt att 
förmedla kontakt med enheter som har särskild kompetens t.ex. kvinnojourer 
(Thönneson, Lund & Heimer, 1999).  Heimer, Lund och Thörnesson visar i en 
undersökning från 1999 att vårdpersonal inom primärvården i Uppsala län inte 
känner sig trygga i att ställa frågor till kvinnor som misstänkts har utsatts för våld. 
Det fanns en stor osäkerhet samt bristande kunskap om hur man skulle ta hand om 
utsatta kvinnor. Undersökningen visade att det fanns en vilja att få mer undervisning 
om bemötande av misshandlade kvinnor. Studien visade vidare att sjuksköterskor 
och läkare kände att de inte kunde ge rätt bemötande utan behöver mer kunskap i 
ämnet (Thönneson et al,. 1999). Kvinnliga doktorer och sjuksköterskor tycktes vara 
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bättre på att hitta bakomliggande orsaker till misshandel bland kvinnor. En anledning 
till detta kunde vara att våldsutsatta kvinnor hade lättare att anförtro sig till kvinnor. 
Det berodde på att de upplevde att de hade en större medvetenhet och frågade oftare 
om problemet (Thönneson et.al., 1999). Mäns våld mot kvinnor har visat sig behöva 
bli inkluderad i professionell utbildning och klinisk träning (Stenson & Heimer, 
2007).

Det muntliga språket är ett värdefullt instrument för att skapa olika kommunikativa 
processer som ingår i sjuksköterskans arbete (Sarvimäki, 1997).  Kommunikation är 
ett livslångt lärande för hälso- och sjukvårdspersonal. De får i sitt arbete möta både 
glädje och sorg (Balzer Riley, 2004). Som sjukvårdspersonal behövs en beredskap 
för att kunna lyssna på kvinnans berättelse och ha en handlingsplan för sitt agerande 
(Heimer & Posse, 2003).  I en studie från Amerika där sju kvinnor som varit utsatta 
för våld deltog, ansåg fem av sju kvinnor att det hade varit en hjälp för dem om 
någon frågat dem om misshandel i hemmet. Den här studien understödjer vikten av 
närvaro och att lyssna i kommunikationen med kvinnor (Belknap & Sayeed, 2003). 

Omvårdnadsteori.

Människan är en enhet, olika former av ohälsa påverkar människan i dess dagliga liv.  
Enligt Travelbee ( 1971)  är det som karakteriseras av mänskliga möten, människa 
mot människa, att både sjuksköterskan och patienten ser varandra i mötet som 
människor. Travelbee menar vidare att begreppet sjuksköterska och patient hindrar 
för att skapa en mänsklig relation och att vi bör se bortom dessa roller för att mötas 
som människor och individer. Sjuksköterskan ändrar sitt beteende när hon 
konfronteras av andra människors sårbarhet, hon konfronteras då av sin egen 
sårbarhet på ett sådant sätt att hon inte kan förneka den (Travelbee, 1971). 
Travelbees teori anser vi visar på att mötet och kommunikationen är av största vikt i 
vården . Detta för att få en fördjupad förståelse för den våldsutsatta kvinnan och att 
kunna möta henne i hennes lidande, samt stötta henne att finna mening för att kunna 
gå vidare i livet. I Kirkevolds analys av Travelbees teori menas det, för att förstå vad 
omvårdnad är, så bör det förstås vad som sker mellan patienten och sjuksköterskan 
samt vilka konsekvenser detta får för hennes tillstånd. Travelbees viktigaste begrepp 
i sin teori är människan som individ, lidande, mening och mänskliga relationer. 

Travelbee vill inte generalisera människosynen och att alla förr eller senare i livet får 
erfara vad lidande innebär. Lidandet är en erfarenhet som får individen att bli 
medveten om smärta. Kirkevold menar vidare att enligt Travlbees teori att det är 
viktigt för sjuksköterskor att förhålla sig till individens upplevelse av lidande samt 
sjukdom. Varför just jag? Är en av de vanligaste reaktionerna hos en patient. 
Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom en mellanmänsklig relation mellan 
sjuksköterskan och den som är i behov av dennes tjänst. Relationen är en process i 
sig och ett medel att möta omvårdnadsbehovet (Kirkevold, 1994). Omvårdnad är ett 
begrepp som hör till vård och omsorg. Omvårdnad är huvudämnet i utbildningen för 
sjuksköterskor (Nationalencyklopedin, 1993). Målet är att öka personens 
välbefinnande genom att symtomlindra och funktions förbättra. Då det är möjligt 
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inriktas omvårdnaden på tillfrisknandet. Travelbee har i sin teori identifierat olika 
interaktionsfaser och efterhand när dessa utvecklas kommer stereotypa uppfattningar 
att försvinna och sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelse av situationen 
framträda. Det är ett mål att förebygga sjukdom och lidande samt främja hälsa 
(Kirkevold, 1994). Enligt denna teori är det av stor vikt att ha ett holistisk syn på 
människan, det är av stor vikt i mötet med våldutsatta kvinnor. I bemötandet och 
kommunikationen med dem möter vi ju också oss själva. Det finns en stor skillnad i 
att leva som människa tillsammans med andra individer än att enbart överleva. 
Sjuksköterskor ska i yrket hjälpa andra människor, deras familjer att hantera 
sjukdom, lidande och om det är nödvändigt finna mening i upplevelsen.

Eller som Travelbee (1971) definierar sjuksköterskans yrke :

” Nursing is an interpersonal process then professional nurse practioner 
assists an individual, family or community to prevent or cope with the 
experience of illness and suffering and, if nessesary, to find meaning in the 
experians” (Travelbee s 7 ).

Problemformulering.

Det som framkommit i bakgrunden visar att våld mot kvinnor är ett stort 
samhällsproblem. Det som är mest framträdande från tidigare forskning är att det 
finns en svårighet hos personalen om hur de ska möta våldsutsatta kvinnor. Tidigare 
forskning visar vidare att det är i större utsträckning de unga kvinnorna som blivit 
utsatta för våld i nära relationer. Detta i sin tur leder till ökad ohälsa samt högre 
sjukvårdskonsumtion. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer kan uppleva stor 
skam och skuld samt att de har svårt att prata om det.. Det är därför viktigt att skapa 
en samlad bild av vilka faktorer som har betydelse för de utsatta kvinnorna. Om inte 
de får rätt bemötande finns risk för att det som kvinnorna har blivit utsatta för inte 
uppmärksammas i tid av vården. Detta kan leda till att kvinnorna upplever ett 
onödigt vård lidande. Fokus för detta arbete är att erhålla ökad kunskap om vilka 
faktorer som påverkar i mötet mellan sjuksköterskan och en våldsutsatt kvinna.  
Målet för denna studie är att belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan 
vårdpersonal och den våldsutsatta kvinnan.
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SYFTE.

Syftet är att belysa olika faktorer som har betydelse för mötet mellan vårdpersonal 
och den våldsutsatta kvinnan.

METOD.

Metoden som användes är en litteraturgenomgång. En litteraturgenomgång ska göras 
för att skapa en överblick av forskningsresultatet i det avgränsade området. Avsikten 
med en litteraturgenomgång är att ta reda på befintlig forskning inom ett visst 
kunskapsområde för att få en bra uppfattning om hur forskningsläget ser ut.
Arbetsprocessens olika faser visas i nedanstående figur. Det första som gjordes var 
att välja ett kunskaps område som sedan följdes av en litteratursökning inom det 
valda området. Vår valda metod är utifrån Fribergs arbetsprocess mall. Se figur 1 
arbetsprocess enligt Friberg (2008 s 109).

            

Fig. 1 Arbetsprocess enligt Friberg (2008).   
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          Datainsamling.

Insamling av data har skett genom ett systematiskt urval av forskningsartiklar med 
riktade sökord i databaserna Cinahl och Medline (Pubmed), Psyc INFO samt High 
wire press. Sökningarna utfördes med trunkeringen peer rewied. Dessa databaser 
valdes då de inriktar sig huvudsakligen mot vårdvetenskap. Sökningarna gjordes på 
Högskolan i Skövde och i våra hem. Redan i den inledande sökningen i databaserna 
gjordes en första granskning. Den innebar att artiklar som inte var vetenskapliga 
sorterades bort, eftersom artiklar som ej är vetenskapliga inte ska utgöra en del av vår 
studie. Sökningarna gjordes under februari månad 2009.

Avgränsningar.

I steg nummer två gjordes en avgränsning med hjälp av inklusions och exklusions 
kriterier för att göra materialet hanterbart ( Friberg, 2008). Inklutionskriterier för 
denna litteraturöversikt var att artiklarna skulle vara internationellt erkända och 
granskade. Artiklarna som speglade vårdmötet var inkluderade oavsett personal 
kategori. Studien riktade sig i huvudsak mot sjuksköterskorna, men vi valde att 
inkludera samtliga yrkeskategorier. Vi valde att avgränsa oss till artiklar publicerade 
på engelska eller de nordiska språken. I studien gjordes ingen avgränsning mellan 
kvalitativa eller kvantitativa forskningsartiklar samt publicerings år. Vissa artiklar 
exkluderades redan i ett tidigt skedde då evidensgraden var för låg. Vissa artiklar 
exkluderades tidigt pga av artikelns titel inte överensstämde med vårt valda syfte. De 
artiklar som exkluderades var de som innehöll barns situation samt hur de påverkar 
barn att växa upp med våld i hemmet. Det speglar inte vårt valda syfte. De artiklar vi 
fann som speglade mannens upplevelse av våld mot kvinnor exkluderades samt de 
artiklar som bara undersökte vilka skador som är vanliga vid kvinnovåld.  Litteratur 
studier valdes bort då de kan ses som en andra handskälla.  För att få aktuell 
forsknings resultat valdes artiklar bort som gjorts före 1996.

Sökord.

De sökord som användes var olika kombinationer av orden intimate partner violence, 
nurse, battred woman, Communication, patient, care samt domestic violence. 
Trunkeringar har gjorts på vissa av orden för att få en bredd på sökningarna och för 
att möjliggöra träffar på ordens alla böjningsformer ( se tab. 1).
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Tabell 1. Översikt över sökord i litteraturstudien.

Databas Sökord Antal träffar
Cinahl Patient and nurse and 

communication and 
domestic violence

8

Cinahl Intimate partner violence 
and nurse*        

280

Cinahl Intimate partner violence 
and nurse

35

Cinahl Intimate partner violence   104
Cinahl Care* and nurse* and 

domestic violence*
227

Medline Battred women* 551
Medline Communication Battered 

women          
637

Medline Domestic violence 657
Medline Family violence 13
Highwire press Nurse and domestic 

violence
3738

HighWire press Battered Woman 6143
High wire press Battered woman and 

communication
1658

Psyc INFO care* and nurse* and 
domestic violence*

292

Psyc INFO Battered woman 205
Psyc INFO Battered woman 

communication
2943

Två av artiklarna fann vi genom manuell sökning på titeln i databasen Cinahl. Dessa 
artiklar återfanns i flera referenslistor vilket föranledde ett intresse för att söka efter 
dem för att se om de var relevanta för uppsatsens syfte.

Artikel granskning och urval.

Ca 250 abstract lästes och av dessa artiklar lästes ca 40 i sin helhet. De artiklar som 
inte var relevanta till vårt resultat sorterades bort. Detta urval har använts för att 
undvika ett alltför omfattande material inom tidsramen för arbetet. De artiklarna som 
visade på resultat av betydelse till bakgrunden användes till denna, samt de artiklarna 
som var av stor vikt att analysera valdes ut för att utgör resultatet i vår studie. Valda 
artiklar redovisas i form av bilaga, se bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmallen som 
användes var enl. Friberg (2008). Den innebär att det krävs att studien ska ha en 
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tydlig problemformulering, ett klart formulerat syfte, en väl beskriven metod samt att 
den diskuteras utförligt Litteraturgranskningen och analysen har genomförts enligt en 
mall av Friberg (2008).

Analys.

De utvalda artiklarna numrerades mellan ett och tolv för att skapa struktur i arbetet.
Därefter började en kritisk granskning och analys av de valda artiklarna. Samtliga 
artiklar lästes först utav oss alla tre enskilt. Stor vikt var att vi tre tillsammans 
diskuterade dem så att vi hade översatt dem på samma sätt då de valda artiklarna var 
på engelska. De lästes flera gånger, detta för att få en klar uppfattning om vad 
artiklarna handlade om. Vi färg markerade var och en med varsin färg det som var av 
vikt för vårt valda syfte. Våra namn skrevs på artiklarna. Detta för att hålla ordning 
på vem som har läst vilka artiklar. Sedan skiftades artiklarna mellan oss. Efter att 
samtliga hade läst alla artiklar träffades vi på Högskolan i Skövde och diskuterade 
innehållet och kvalitén i artiklarna. Det diskuterades om hur vida artiklarna var etiskt 
korrekta och om de var peer rewied. Frågan om att innehållet i artiklarna kan 
appliceras i västvärlden togs också upp. Vid diskussionen kom det fram ett antal 
områden som sågs var genomgripande i alla artiklar. Enligt Friberg (2008) ska de 
vetenskapliga artiklarna för att se likheter och skillnader för att därefter formulera 
övergripande områden till de valda studierna( a.a.) Det diskuterades också olika 
infallsvinklar utifrån resultatet för att kunna forma områden för vår litteratur studie. 
Dessa områden var många i början men reducerades i antal då vi ansåg att områdena 
gick in i varandra. När väl områdena var identifierade för vår studie så läste samtliga 
alla artiklar ytterligare en gång men då låg fokus på resultatet. Detta gjordes för att 
inte missa något av vikt i artiklarna. Enligt Friberg (2008) ska man läsa de valda 
artiklarna flera gånger för att få en klar känsla av vad de handlar om. Det är då 
viktigt att fokusera på artiklarnas resultat. Vidare ska nyckelfynd analyseras, samt
relatera de olika artiklarna till varandra och formulera en grund för nya områden.
Vi träffades och diskuterade igenom alla områden igen och reducerade dem 
ytterligare. Det resulterade i sju olika områden som presenteras i resultat delen. Det 
sista steget i Fribergs arbetsprocess är att sammanfatta betydelsen för vårdandet 
(Friberg, 2008).

Etiskt ställningstagande.

Enligt medicinska vetenskapsrådet får inte text materialet övertolkas, förvandlas, 
undertolkas, feltolkas eller förvrängas (Codex, 2008). Vidare har vi tagit hänsyn till 
de fyra grundläggande etiska principerna. Autonom principen innebär att visa respekt 
för andras integritet, det är av stor vikt att i vår litteraturöversikt att analysera de 
vetenskapliga artiklarna objektivt. All forskning ska leda fram till ny kunskap vilket 
är godhets princip. Principen att inte skada samt rättvise principen, innebär att inte få 
skada någon samt att ett rättvist urval används när sökning av artiklarna bedrivs 
(Olsson & Sörensen, 2001). Detta är de fyra grundprinciperna som har väglett oss i 
vår forskning. Det sammanställda materialet från de vetenskapliga artiklarna i vår 
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studie hanterades på så sätt att inga resultat förvanskades eller hanterades oansvarigt. 
De artiklar vi har valt till vårt resultat är peer rewied och vi anser efter att ha granskat 
dem att de är utförda på ett etniskt korrekt sätt.

RESULTAT.

Analys utifrån de 12 vetenskapliga artiklarna gav ett resultat med sju områden. Dessa 
områden är de som var av betydelse för resultatet i vår studie. Dessa områden är 
attityder och fördomar i vårdmötet, bemötande, miljöfaktorer, utbildning och 
screening programmens betydelse, ekonomins betydelse, samarbete mellan olika 
yrkesgrupper, kunskap och rädsla. Vi har valt att utgå ifrån vårdperspektivet samt 
patient perspektiv. Dessa perspektiv tar upp möjligheter och olika hinder i mötet med 
våldsutsatta kvinnor.  Inom varje område ingår det faktorer som både är positiva och 
negativa.

Attityder och fördomar i vårdmötet.

Sjuksköterskor kan ha många fördomar mot kvinnor som blir utsatta för våld. 
Sjuksköterskans negativa attityder innebär att kvinnorna inte får ett positivt och 
värdigt bemötande. Attityder som att sjuksköterskorna trodde att kvinnan blev utsatt 
för våld pga. sin svaga personlighet eller för att hon drack för mycket alkohol eller 
tog droger var saker som framkom. Vidare trodde sjuksköterskorna att om kvinnan 
upplevde våldet som grov, så skulle hon ha lämnat mannen samt att hon själv hade 
en avgörande roll till misshandeln (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005; Sugg, 
Thompson, Maiuro & Rivara, 1999). Personal frågar ibland på ett fördömande sätt. 
Det kan vara frågor som hur kan du vara så dum, om du var en bättre fru och 
mamma, så skulle detta aldrig ha skett. Hälso- och sjukvårdspersonal som har 
erfarenhet av kvinnovåld uppträdde enligt kvinnorna oftare på ett mer hänsynsfullt 
och tolerant sätt, oerfaren hälso- och sjukvårdspersonal tenderade att bete sig mer 
avståndstagande och på ett mer fördömande sätt (Lutenbacker, Cohen & Mitzel, 
2003).

I mean, I think it depends how they say it. I think it’s One thing fore 
somebody To say,” hey I’m seeing a pattern here. She’s been here several 
times. What Do you want to do about this? ”Instead of saying, “Hey what’s
up with you? How many times are you going to come in here like 
this?(Rodriguez, Szkupinski, Quiroga & Bauer, 1996 s 156 ).
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En anledning till att hälso- och sjukvårds personal inte frågar om kvinnorna har 
blivit utsatta för våld är att hälso- och sjukvårds personal har respekt för kvinnans 
integritet (Häggblom, et. al., 2005).Det visade sig även att personalen kände sig 
säkrare att fråga kvinnor om våld då det inte var uppenbart att de varit utsatta för 
våld (Gutmanis, Beyron, Tutty, Wathen & McMillan, 2007 ). En del sjuksköterskor 
tyckte att det inte fanns någon våldsproblematik.. De pratar bara om problemet om 
patienterna tar upp det ( Gutmanis et.al., 2007). Kvinnorna trodde det var deras eget 
fel att de blivit utsatta för våld i hemmet. ( Rodriguez et.al., 1996) De våldsutsatta 
kvinnorna kan tycka att det känns otrevligt att få en fråga om våld i hemmet. De 
tycker att det vore bättre att få ett papper att fylla i ( Stenson, Saarinen, Heimer & 
Sidenvall, 2000 ). Några av kvinnorna anser att de skäms att erkänna att de blivit 
utsatt för våld. Det är ett känsligt ämne som kan ge upphov till otrevliga känslor och 
tankar ( Stenson et.al., 2000 ). De flesta sjuksköterskor såg utbildning som ett stort 
steg mot en förändring av attityden till våldsutsatta kvinnor inom hälso- och 
sjukvården. Utbildning ansågs nödvändigt för att undvika skuldbeläggande av 
kvinnan, för att kunna ge kvinnan ett stort och positivt stöd till kvinnan som är 
besluten att lämna sin man ( Häggblom et.al., 2005). Det visade sig också att 
sjuksköterskor hellre byter ämne eller mäter något somatiskt som t. ex Ekg när 
patienten önskar tala om våld i hemmet (Rhodes, Frankel, Levinthal, Prevean,  Baily 
& Levinson, 2007).

Bemötande.

Som vårdpersonal kan kommunikation med våldsutsatt kvinna vara strategisk. Ställa 
öppna frågor såsom ”kan du tala om för mig vad som har hänt”, underlättar i mötet 
(Rhodes et.al., 2007 ). Fråga om våld i hemmet kan underlätta för kvinnan att tala 
sanning (Stenson et.al., 2000 ). En rak fråga uppskattas av många kvinnor såsom ”det 
ser ut som om du har blivit misshandlad”, istället för att vård personalen frågar dem 
hur de har det hemma (Lutenbacker et. al., 2003). En sådan rak fråga ger dem tillfälle 
att reflektera över frågan, de vet då att det finns hjälp att få. Samtidigt inger det en 
känsla av att sjuksköterskorna bryr sig (Stenson et. al., 2000 ).

“I think it is good that I was asked so that I had an opportunity to tell What 
had happened? Otherwise I would probably not have disclosed Anything 
“(Stenson et. al., 2000  s 5).

Något som personalen bör tänka på är att inte verka dömande, samt kroppsspråket 
ska visa på trygghet. Ett gott patient- vårdpersonal förhållande ger ökad 
trygghetskänsla samt en ökad känsla av stöd Rodriguez et. al., 1996 ). Många 
kvinnor säger att de har blivit tillfrågade vad som har hänt och berättat då om 
misshandel. Vårdpersonalen har då negligerat problemet och börjat prata om något 
annat.
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“When I gave birth to my third child, my body was bruised and the nurse 
asked    me,   and I´m sitting here trying to cover bruises as I´m labouring  an 
she said “ Oh, my god,   were you in a car accident ?” And I said “ no, my 
husband did this,” and nothing else ever said or done” (Lutenbacher et. 
al.,2003. s 60).             

Flera kvinnor beskriver hur viktigt det är med ett bra förhållande mellan dem och 
vårdgivare. Det ska bygga på stöd, förtroende samt uppmuntran. De vill ha empati 
och inte bli dömda själva, tonläge på rösten samt ögonkontakt är andra viktiga
faktorer i mötet mellan de våldsutsatta kvinnorna och vårdpersonalen (Gutmanis 
et.al., 2007).

Miljöfaktorer

När en kvinna som utsatts för våld i hemmet söker sjukvård så möts hon ofta av 
långa väntetider och stressad personal (Rodriguez et.al., 1996 ; Ellis, 1999). Den tid 
som är avsatt för besöket är också oftast begränsad så det ges bara tillfälle att prata 
om det de sökt vård för. Det fanns inte tid att samtala om uppkomsten av skadorna 
och det eventuella våldet (Bryant & Spence, 2002). Om personalen ändå skulle ta sig 
tid att prata så var det väldigt svårt att få tala ostört med kvinnan då hon ofta hade 
med sig mannen som slagit henne. Sjukhuset hade även svårt att erbjuda enskilda 
rum där man kunde tala ostört ( Ellis, 1999). På BB var det dock lättare att få till ett 
samtal då miljön där ofta var lugn samt att kvinnan var i centrum ( Bryant & Spence, 
2002).

Utbildning och screeningsprogrammens betydelse.

Utbildning i ämnet samt hur man bemöter en våldsutsatt kvinna är något som 
efterfrågas av vårdpersonal (Ellis, 1999; Rodriguez et.al., 1996; Zink, Regan, 
Goldenbar, Pabst & Rinto, 2004). De som har utbildning är mer benägna att ha 
identifierat ett offer inom ett år (Gadomski, Wolff, Tripp, Lewis & Short, 2001). De 
som erhåller utbildning i hur de ska bemöta en våldsutsatt kvinna efterfrågar, att det 
även bör ingå hur de ska tolka varningstecken samt känna igen symtom. Med träning 
och erfarenhet ökar självkänslan för personalen att fråga om partner våld samt ta 
initiativet till samtal med våldsutsatta kvinnor. Det minskar även oron och ängslan 
för att ta upp det känsliga ämnet (Gutmanis et.al., 2007 ).

     
      “The most useful part, was at the start of the training, we got questions  
    ( written cases) about patient histories to answer. We had to mark them.

And after the training, you got similar things, and I was surprised how
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I changed my mind in those two days”. (Lo Fo Wong, Wesrer, Mol, & 
Lagro- Jansen, 2007 s 132).

      
    
Träning gör att vårdpersonal frågar oftare, finner fler tecken på att våld har 
förekommit samt upplever mindre barriärer i mötet. Deras förmåga att misstänka 
våld i hemmet hade ökat. Attityd när det gäller den våldsutsatta kvinnan har också 
ändrats efter en genomförd utbildning (Lo Fo Wong et.al., 2007). Den personal som 
fått utbildning i ämnet har större kunskap om hur de ska bemöta de utsatta kvinnorna 
(Lutenbacker et.al., 2003).

“Finally, one doctor expressed how his whole outlock on managing partner
Abuse had changed: “I’m not frustrated anymore… before the cource I  
Found it much harder” ( Lo Fo Wong et. al., 2007 s 133 ).

Trots att vårdpersonal har fått utbildning och kunskap ses det att även om 
vårdpersonalen utbildat sig så känner inte alla sig säkra när de närmar sig en 
våldsutsatt kvinna (Lo Fo Wong et.al., 2007 ). Utbildning av personalen är en stor 
resurs källa vid identifiering av våld (Rodriguez et. al., 1996 ). Under de senaste åren 
har våld mot kvinnor som ett ämne införts i utbildningen för hälso- och vårdpersonal 
(Häggblom et.al., 2005). Införande av rutinmässiga frågor s.k. generell screening för 
våld mot kvinnor är inte direkt det bästa alternativet, Det kan däremot hjälpa till för 
att en meningsfull diskussion samt belysa att våld mot kvinnor förekommer ( Rhodes 
et.al., 2007). Tidsbrist kan rankas som ett återkommande hinder för screening 
angående våldsproblematik när det gäller våld i hemmet. Vidare finns det önskningar 
av privata utrymmen på akutmottagningarna för att utföra screening om våld i nära 
relationer. Screening kan på sikt minska arbetsbördan genom att fler våldsutsatta 
kvinnor identifieras och kan få hjälp. Samtidigt finns det de som anser att screening 
om våld i hemmet är någon annans uppgift (Ellis, 1999). Kvinnorna uppskattar i hög 
grad direkta frågor, samt att det är en bra rutin med screening program ( Rodriguez 
et.al., 1996). Fördelen med detta är att införa screening på alla kvinnor är att de icke 
misshandlade kvinnorna blir medvetna om att det finns hjälp att få ifall de blir utsatta 
i framtiden. Samtidigt kan en nackdel vara att kvinnor känner obehag för att få frågor 
om våld när de inte är utsatta (Stenson et.al., 2001).

Ekonomi.

I länder som USA är pengar något som påverkar kvinnan mycket när hon söker vård 
för sina skador efter misshandel. Ofta har hon varken försäkring eller egna pengar 
utan är helt beroende av mannen (Rodriguez et.al., 1996) Ekonomin är även en av 
anledningarna till att kvinnan stannar i ett förhållande där hot och våld förekommer. 
Hon vet helt enkelt inte hur hon ska klara sig ekonomiskt på egen hand (Zink et.al., 
2004).

    ” My husband beat me a few times but I did not dare to go to the doctor.
     I Didn’t have any money of my own” (Rodriguez et.al., 1996 s 155).
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Samarbete mellan olika yrkesgrupper.

En annan faktor som hälso- och sjukvårds personal ser som ett hinder, är att det 
saknas samarbete med andra yrkesgrupper såsom social arbetare eller psykisk hälso-
och sjukvårds personal. Upplevelsen består av att de inte har någon tillgång till att 
erbjuda vidare vård (Sugg et.al.,1999). Samarbete mellan olika organisationer skulle 
ge bättre möjligheter till bra bemötande och vidare hjälp till våldsutsatta kvinnor 
(Gadomski et.al., 2001).

Kunskap och rädsla hos personalen.

Enligt vår analys finns det idag en stor brist på kunskap i hur man hjälper den 
våldsutsatta kvinnan. Personalen vet inte vilken vård som är lämpligast eller hur de 
ska bedriva den (Sugg et.al., 1999). Det saknas även kunskap i hur de rättsliga 
möjligheterna är vid misshandel. Vilket gör att personalen blir osäker och hellre 
väljer att ignorera problemet. En annan viktig sak som det finns brister i är att 
identifiera en våldsutsatt kvinna (Ellis, 1999; Lutenbacher et.al., 2003). Personalen 
vet helt enkelt inte vilka varningstecken de ska leta efter eller hur de ska ställa frågan 
om misshandel. Detta ledde till både rädsla och osäkerhet vilket gav sitt uttryck i 
rädslan att ställa fel fråga så kvinnan kände sig förnedrad. Osäkerhet i vad som skulle 
göras om kvinnan svarade ja på frågan om misshandel. Detta var saker som hindrade 
personalen från att ställa frågan( Ellis, 1999 ;Lo Fo Wong et.al., 2007).Personal som 
däremot jobbade på typiska kvinnoavdelningar så som t.ex. barnmorskor på BB har
lättare för att både upptäcka och fråga om våld ( Bryant & Spence, 2002).  
Sjuksköterskor som själva upplevt partner eller familje- relaterat våld hade lättare att 
identifiera andra kvinnor som utsatts för våld (Bryant & Spence, 2002).

Resultat sammanfattning.

Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar i mötet med en våldsutsatt kvinna. 
Vårdpersonalen upplever en rädsla i mötet samt attityden till dessa kvinnor är 
avgörande för att de ska kunna känna sig trygga och välomhändertagna i vården.  De 
faktorer som framkommer mest i resultatet är att utbildning av personal behövs. Det 
som även framkommit är att screening program både har för och nackdelar, men de 
kan vara till hjälp för vårdpersonalen att identifiera utsatta kvinnor. Miljö har även 
den en stor betydelse då det är viktigt med avskildhet. I länder som inte har samma 
sociala skyddsnät som Sverige kan ekonomin ha betydelse då det gäller att söka vård.
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DISKUSSION.

Metod diskussion.

Initialt i vårt arbete var att hitta studier som var gjorda i Norden, detta var inte 
genomförbart pga. att artiklar från Norden inte hittades i tillräckligt stor mängd.  
Istället begränsade vi oss till länder som var jämförbara med de nordiska när det 
gällde samhällsstruktur. Resultatet är därför baserat på studier från USA, Kanada, 
Nederländerna, Sverige och Finland. Sökorden som användes var battred woman, 
care, nurse, intimate partner violence, Communication samt domestic violence.
Dessa sökord var för sig och i kombination gav ett stort antal träffar. I efterhand 
kunde vi se att sökorden kunde ha begränsats för att få en bättre träffbild. På det 
sättet hade mindre abstrakt behövts läsas. Vi läste många abstrakt och artiklar i 
fulltext och efter granskning så visade det sig att 10 artiklar matchade vårt valda 
syfte. Utöver dessa tio så tillkom två artiklar via en referenslista. Då sökningarna 
resulterade i varierande antal träffar på databaserna cinahl och Pubmed utökades 
sökningarna i två ytterliggare två databaser.

Arbetet visade sig ta en annan riktning än den ursprungliga planen som var att 
endast belysa kommunikationen i vårdmötet mellan våldsutsatt kvinna och 
sjuksköterska. Orsaken till detta var att det fanns svårigheter att hitta artiklar 
specifikt inriktade på detta. I uppstarten var tanken att endast se till sjuksköterskans 
roll, även detta fick vi förkasta pga. begränsat material. Vi anser att bemötandet är 
likvärdig för all sjukvårdspersonal i mötet med våldsutsatt kvinna. 

I vår litteraturgenomgång inkluderades 5 kvalitativa artiklar, 6 kvantitativa artiklar 
samt en artikel som var både kvalitativ och kvantitativ. Då det gäller kvantitativ 
metod så är svarsmöjligheter begränsade i och med att man lägger fram påståenden 
som deltagarna i studien får ta ställning till. Där med finns det en viss mån av 
begränsning i resultatet. Det som talar för den här typen av metod är att den kan 
utföras på ett stort antal deltagare. När det gäller kvalitativ metod har deltagarna 
möjlighet att uttrycka egna tankar, känslor och åsikter. Detta ger förutsättningar för 
ett mer varierat resultat. Det negativa med den här metoden är att man endast belyser 
ett antal personers tankar, känslor och åsikter rörande samma ämne. Det man då inte 
vet är, om andra personer har samma åsikter i ämnet (Olsson & Sörensen, 2001) 
Genom att analysera både kvantitativa och kvalitativa artiklar samt en kombinerat 
kvantitativ och kvalitativ artikel anser vi att vi har kunnat återge en relevant bild av 
hur forskningsläget ser ut gällande bemötandet av den våldsutsatta kvinnan.

Trots att endast två av våra artiklar har sitt ursprung i Norden så anser vi att alla 
artiklar kan appliceras till hälso och sjukvården som bedrivs i Sverige. I de länder 
från vilka vi valt våra artiklar så anses man ha en hög standard på sjukvård. Synen på 
kvinnomisshandel borde också beröra all sjukvårdspersonal lika oavsett land då de 
känslor som förknippas med misshandel är allmänmänskliga. 
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Analys utifrån de 12 vetenskapliga artiklarna gav ett resultat med sju områden. 
Initialt efter analys formades många områden. Då vi såg att innehållet i områdena var 
likartade och svåra att särskilja påbörjades en diskussion. Efter diskussion framkom 
det att områdena var för många och i behov av reducering. Vi sammanförde områden 
som vi ansåg var likartade samt svåra att särskilja. Detta gjorde att områdena 
reducerades till sju, detta gav en tydligare struktur i resultatet.

Att vi var tre som läste, bearbetade och färgmarkerade i materialet ser vi som 
positivt då flera sidor av ämnet ger en mer rättvis och fullständig bild. Detta stärker 
resultatets trovärdighet. Eftersom artiklarna som valdes var på engelska var det 
positivt att fler läste och översatte dem. Vidare var det av stor vikt att artiklarna
diskuterades var för sig, då översättningen kunde variera beroende vem som läst 
dem. Det blir en nyanserad diskussion och många nya infallsvinklar då vi var tre som 
arbetade tillsammans. Det har också varit bra att vara tre då man kan finna stöd i 
varandra då svackor uppkommer. Det som har varit mindre positivt var att vid någon 
ändring i materialet var vi tvungna att kontakta samtliga författare. Ytterligare en 
negativ faktor var att vi endast hade en kopia av varje artikel. Det hade varit bra om 
alla tre haft samtliga artiklar, då det hade underlättat vid analysen. Som det var nu 
färgades vi av varandras åsikter pga. färgmarkeringarna som gjorts vid bearbetning.
När vi träffades var vi i biblioteket eller student verkstaden på Högskolan i Skövde. 
Detta för att det är en neutral plats och litteratur finns tillhands sant stöd av från 
personal finns att tillgå.

Resultat diskussion 

Resultatet bygger på sju olika områden som belyser viktiga faktorer i mötet mellan 
våldsutsatt kvinna och vård personal. Genom att synliggöra dessa faktorer kan 
arbetet inom vården påbörjas för att belysa faktorerna. Det som framkommer i vårt 
resultat är att de våldsutsatta kvinnorna är inte nöjda med det bemötande de får av 
hälso- och sjukvården. Enligt Alpert (1995) beskrivs följande att alla patienter bör få 
frågan om det förekommer eller har förekommit våld i hemmet. Vårdpersonalen bör 
vara understödjande för att bidra till att kvinnan känner förtroende när de får frågan 
om våld. Vårdpersonalen ska aldrig ställa frågor som ger en ökad skam och 
skuldkänsla för kvinnan. Det finns en risk att kvinnan känner misstro till hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Sammanfattningsvis möter vi våldsutsatta kvinnor överallt i 
sjukvården. Vårdpersonal behöver ha kunskap i grundläggande färdigheter i detta 
ämne, vilket ger en ny agenda för vårdpersonal på 2000-talet ( a a). Denna studie 
styrker den fakta som framkommit i vårt resultat, att personalen bör erhålla 
utbildning samt att det spelar stor roll hur personalen bemöter för att få ett positivt 
möte. Vårt resultat visar att det inte ännu år 2009 har skett någon förändring gällande 
dess attityder samt fördomar.

Stor osäkerhet samt en dömande attityder från hälso- och sjukvårdspersonalen är två 
viktiga faktorer som hindrar kvinnorna att berätta om misshandeln. Dömande 
attityder och att skuldbelägga de våldsutsatta kvinnorna kan få förödande 
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konsekvenser för dem. Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om 
attityder och hur de påverkar oss i vårt arbete med våldsutsatta kvinnor.

Vidare framkom det i resultatet att mötet med en våldsutsatt kvinna kan innebära en 
del kommunikationssvårigheter. Samtidigt som sjuksköterskan har svårt att ställa 
frågan så har kvinnan svårt att öppna sig och våga berätta om vad som har hänt. 
Thönneson et.al (1999) menar att det finns en stor osäkerhet hos vårdpersonal att 
ställa frågor till kvinnor som misstänks ha blivit utsatta för våld, samt en önskan av 
vårdpersonalen att få mer utbildning och kunskap (a a). 

I samspelet mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll. En människa 
måste kommunicera, då kommunikation är ett utbyte av kunskap. I detta fenomen 
ingår att sändaren kodar ett budskap och mottagaren avkodar eller tolkar innan hon 
tar det till sig. I denna tolkning lägger mottagaren i bl.a. känslor, förutfattade 
meningar, erfarenhet och personlighet. Kommunikation kan ske utan att vi vill det då 
även tystnad kan förmedla mycket ( Maltèn, 1998). I mötet med en våldsutsatt 
kvinna har det i vårt resultat framkommit att det är av vikt att kunna lyssna även på 
det som inte uttalas med ord. Ju mer skadade, ensamma och osäkra vi känner oss 
desto svårare är det att etablera en relation. Ett aktivt lyssnande är vårdens bästa 
verktyg för att skapa gynnsamma förutsättningar. Lyssna till vad patienten vill ta 
upp, var angelägen om att förstå innebörden av samtalet, samt att visa 
uppmärksamhet (Gordon, 1996). Vårt resultat visar att de utsatta kvinnorna önskar 
raka och konkreta frågor. Svårigheten är att vårdpersonalen upplever det svårt att 
ställa dessa frågor av många olika orsaker, tex rädsla för att kränka kvinnan, rädda 
för att ta hand om ett ”ja” svar.

Travelbee menar att begreppet sjuksköterska och patient hindrar oss i våra roller 
(Travelbee, 1971). Resultatet i denna studie visar också på detta. Personalen bör vara 
professionell, men samtidigt våga gå ur sin roll och vara människa i mötet. Våga ge 
trygghet, ställa öppna frågor samt att med kroppsspråket visa respekt är av stor vikt. 
Att som vårdpersonal ha en god beredskap genom utbildning om mäns våld mot 
kvinnor anser vi vore att rekommendera. Enligt Gordon, (1996) erbjuds en 
sammanhållen teori, nödvändiga redskap att strukturera våra tankar.

I resultatet framkom det vidare att det fanns både för- och nackdelar med att införa 
rutinmässig screening.  Fördelarna var att det kan hjälpa till att närma sig ämnet och 
för att skapa en meningsfull diskussion. Det kan även på sikt minska arbetsbördan 
för hälso- och sjukvård personal genom att fler våldsutsatta kvinnor identifieras. De 
får då rätt hjälp med en gång och söker inte hjälp för diffusa symtom. Det har
tidigare framkommit att vårdpersonal anser att deras viktigaste uppgift var att fråga 
aktivt, lyssna och på så sätt fånga upp misshandels fall (Thönnesson et.al., 1999). Det 
påvisas även att de våldsutsatta kvinnorna anser sig blivit hjälpta av att fått frågan
om våld i hemmet ( Belknap et.al., 2003). Nackdelar som nämns med screening är att 
det tar tid att genomföra screening och att personalen inte riktigt vet vems 
arbetsuppgift detta är. 
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Ytterligare anledningar som angavs till att personalen inte frågade om våldet var brist 
på tid och integritet. Det finns enligt vårt resultat i studien en svårighet att få prata 
enskilt med kvinnan. Enligt Gordon (1996) är väntrummet normalt den 
hjälpsökandes första möte med sjukhuset. Väntrummet framkallar den ambivalens 
som finns hos människor när de måste söka hjälp. De vill ha hjälpen, stödet och 
förändringen. Samtidigt är de oroliga för de attityder som de kan möta hos hjälparen. 
Betydelse av atmosfären i väntrummet kan inte nog betonas. En informell och 
inbjudande atmosfär med ett urval av personal som på ett respektfullt sätt tar hand 
om besökarna (a.a.). För att kunna minska detta hinder är det viktigt att det finns 
utrymme och resurser för att kunna prata ostört i lugn och ro med den våldsutsatta 
kvinnan. Det är även viktigt att det finns resurser, beredskap och kunskap att följa 
upp vad kvinnan berättar. Det krävs att det finns ett samarbete mellan olika 
myndigheter så vårdpersonalen känner att de kan ge ett bättre bemötande och vidare 
hjälp till våldsutsatta kvinnor .

Skillnader vi kan se är att i USA har man i större utsträckning privat finansierad 
sjukvård än i Sverige. Detta kan ha stor betydelse när det gäller vilka som söker vård. 
Om sjukvård för icke akuta ärenden är kostsamt så minskar kanske antalet besök på 
sjukhus och vårdcentraler. Detta leder i sin tur till att chanserna för att bli identifierad 
minskar. Trots detta så anser vi att resultatet i denna uppsats går att applicera till den 
svenska vården, då de känslor som misshandel framkallar inte borde beröras av 
nationalitet eller hur vården finansieras.

Det är av allra största vikt att ställa frågan om våld och det är viktigt att frågan ställs 
på ett korrekt sätt. Många av hälso- och sjukvårds personal känner en stor osäkerhet i 
hur frågan ska ställas. De efterfrågade mer utbildning och kunskap i vad de skulle 
kunna erbjuda kvinnorna för stöd och hjälp. Det efterfrågades även mer utbildning i 
att tolka varningstecken och känna igen symtom på våld i hemmet. Våld anses vara 
ett känsligt ämne och det anses fortfarande i många fall vara en privat angelägenhet.  
Det är vår skyldighet som blivande sjuksköterskor att ge våldsutsatta kvinnor ett 
värdigt och respektfullt bemötande. Vi anser att resultatet är tillförlitligt och är 
generaliserbara i vården som helhet. Resultatet talar även för att i framtiden bör 
undervisning om bemötande av våldsutsatta kvinnor bör ingå i utbildning för all 
vårdpersonal.

Betydelse för vårdandet.

Konklusion

Kvinnor som har blivit utsatta för våld i hemmet får inte alltid ett bra bemötande av 
vårdpersonalen. Kvinnorna vill bli bemöta med respekt och värdighet. Istället blir de 
ofta möta av förlegade attityder och fördomar att det skulle vara deras egna fel att de 
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har blivit utsatta. Vårdpersonalen känner i många fall en stor rädsla att möta och 
identifiera dessa kvinnor. Denna rädsla beror ofta på att hälso- och sjukvårds 
personal inte har tillräckligt med kunskap och utbildning i denna svåra problematik. 
Vidare saknas det hjälp för att kunna erbjuda fortsatt stöd och hjälp. Detta gör att 
hälso- och sjukvårdspersonal väljer att inte fråga och ingripa. En annan faktor som 
har framkommit är att hälso- och sjukvårdspersonal har svårt för att hitta en plats där 
de kan prata ostört med kvinnorna. Eftersom det finns väldigt lite forskat i Sverige 
motiverar detta att fler studier görs i ämnet. Därför föreslår vi att fortsatt forskning 
görs och då ur sjuksköterskans perspektiv.

Implikation. 

Vi anser att de faktorer som finns i mötet med en våldsutsatt kvinna inte borde vara 
så svåra att överkomma. Det viktigaste är att man i personal gruppen vågar prata om 
problematiken och föra ämnet på tal. Denna studie är gjord för att belysa faktorer 
som finns i mötet mellan vård personal och våldsutsatt kvinna. Genom att belysa 
faktorer som finns i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och den våldsutsatta 
kvinnan kan arbetet underlättas. De negativa faktorerna kan minska eller helt 
försvinna och de positiva kan förstärkas. I omvårdnadssammanhang kan detta 
resultat appliceras överallt i vården. Var vi än arbetar i framtiden så är sannolikheten 
stor att träffa dessa kvinnor. Det behövas mer utbildning i ämnet och vi anser att
regelbundna kortare utbildningar behövs för att hålla ämnet aktuellt. Personalen 
måste känna sig trygg i att fråga och veta att de har möjlighet att ge vidare vård och 
stöd. Kontinuerlig utbildning ger möjlighet till att följa aktuell forskning samt tid för 
reflektion.
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Publicerat: 2000; Midwifery.
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Urval: 4 olika kliniker med 240 arbetare. Endast 206 svarade
Metod:  Kvalitativ. Frågeformulär i en 5 punkts skala. Där de fick bedöma mellan 
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Sökväg: Medline.
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Land: USA
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Metod: Kvalitativ studie med 871 band inspelade band interjuver.
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Författare: Zink, T,. Regan, S., Goldenbar, L., Pabst, S., & Rito, B.
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Land: USA
Syfte: Undersöka vårdgivares vakenhet angående våld i hemmet, när det gäller
äldre kvinnor.

Urval: 44 st. vårdinrättningar
Metod: Kvalitativ, analys för att analysera vanliga teman.
Sökväg: High Wire press
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