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Sammanfattning (högst 250 ord) 

Bakgrund: Cirka en tredjedel av alla kvinnor i världen har upplevt våld i nära 

relation. Självskadebeteende, depression och PTSD-symtom kan drabba personer 

som utsätts för våld i nära relation. Sjuksköterskor borde få utbildning i vilka 

frågor som ska ställas om våld vid möte med kvinnor. Virginia Henderson anser 

att information om patienten är en viktig beståndsdel i anamnesen. Syfte: Syftet 

var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att fråga om våld i nära relation vid 

möte med kvinnor. Metod: Litteraturstudie grundad på kvalitativa (n=6) och 

kvantitativa (n=5) studier med ett strukturerat tillvägagångssätt. 

Inklusionskriterier: peer-reviewed, engelskspråkig, publicerade mellan 2016–2021 

och att de handlade om sjuksköterskans erfarenhet att ställa frågan om våld i nära 

relation. Exklusionskriterier: specialistutbildade sjuksköterskor. Resultat: Huvud 

fynden var: för att fråga om våld på bästa möjliga sätt bör en relation mellan 

sjuksköterska och patient skapas, flera sjuksköterskor har bristande kunskaper av 

att ställa frågor om våld i nära relation, sjuksköterskor saknade verktyg som hade 

underlättat för att kunna ställa fråga om våld i nära relation. Diskussion: 

Hendersons omvårdnadsteori uppmanar sjuksköterskor att analysera patientens 

kroppsspråk. Våld i nära relation kan förebyggas om sjuksköterskor frågar 

kvinnor om våld och genom att fråga om våld visar samhället att det inte är 

accepterat.  
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Abstract 

Background: Approximately one third of the world's women have experienced 

intimate partner violence. Self-harming behavior, depression, PTSD-illness can 

affect people impacted by intimate partner violence. Nurses should receive 

education related to questions that should be asked about violence, when meeting 

with women. According to Virginia Henderson, information regarding the patient 

is an important condition in the anamnesis. Purpose: The purpose was to 

illustrate nurses' experience of asking about intimate partner violence, in meeting 

with women. Method: Literature study based on scientific studies (n = 11) with a 

structured approach. Inclusion criteria’s: peer-reviewed, English-spoken, 

published between 2016-2021 and that all plots are about the nurse's experience of 

asking questions regarding intimate partner violence. Exclusion criteria’s: 

specially trained nurses. Results: The main findings were: To ask about violence 

in the best possible way, a connection between the nurse and the patient should be 

created, a lot of nurses lack knowledge regarding asking questions about violence 

in close relations, nurses lack tools which would simplify asking questions about 

violence in close relations. Discussion: Henderson’s nursing theory encourages 

nurses to analyze the patient's body language. Intimate partner violence can be 

prevented if nurses ask women about violence, and by asking questions about 

violence, the society will acknowledge that it is not accepted.  
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Inledning 
Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem som kan jämföras i storlek med en 

pandemi (World Health Organisation [WHO], 2021). Detta innebär att en eller 

flera personer blir utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld av en person 

hen har en relation till. Våldet i en nära relation kan leda till att den utsatte kan 

drabbas av ångest, depression och självmordstankar. På grund av de konsekvenser 

som kommer utav våldet är det viktigt att våldet uppmärksammas och att 

personerna det handlar om kan få hjälp i tid för att undvika psykisk och fysisk 

ohälsa. Det är tre gånger vanligare att kvinnor som utsätts för våld i hemmet söker 

vård, än kvinnor som inte blir utsatta. Detta gör det viktigt för sjuksköterskor som 

träffar dessa kvinnor att uppmärksamma våldet (Socialstyrelsen, 2018).  

Bakgrund 
Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i världen har upplevt fysiskt eller sexuellt 

våld av en nuvarande partner eller tidigare partner och 23 % av kvinnorna i norra 

Europa mellan 15 - 49 år har någon gång blivit utsatta för våld i nära relation i 

form av fysiskt eller sexuellt våld. En ytterst liten förbättring av våldet har skett 

de senaste 25 åren världen över.  Det bör tas till nödvändiga åtgärder inom flera 

områden bland annat sjukvården för att minska våldet och garantera säkerhet för 

kvinnor och flickor världen över (WHO, 2021). I de flesta fall är det en man som 

utsätter en kvinna som han har en relation till. Våldet kan vara handlingar som 

inte märks av utomstående men det kan även vara grova brott som begås. Vid våld 

i nära relation är det oftast en blandning utav fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. 

Det som kan definiera fysiskt våld är till exempel knuffar, fasthållning, dragen i 

håret, slagen eller sparkad. Psykiskt våld kan innefatta indirekta hot eller att göra 

bort någon samt kränkningar. Sexuellt våld kan innebära våldtäkter samt andra 

typer av sexuella handlingar som personen inte kan eller vågar säg nej till. Inom 

våld i nära relation kan även social utsatthet drabba offret. Detta innebär att 

gärningsmannen hindrar kvinnan från att träffa till exempel släkt, vänner eller 

både och (WHO, 2002). Över hälften av de personer (n=5681) som var med i 

Nationellt Centrum för Kvinnofrids studie (NCK, 2014) hade någon gång efter 18 
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års ålder blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld där deras partner 

eller tidigare partner varit förövaren. Studien visar att besvär som PTSD-symtom, 

depression, självskadebeteende, missbruk av alkohol, psykosomatiska symtom 

som bland annat huvudvärk, yrsel, mag- och tarmbesvär, smärta i axlar och nacke 

kan uppstå vid utsatthet för våld i nära relation. Många av de kvinnor som blivit 

utsatta sökte inte någon professionell hjälp av till exempel läkare, psykolog eller 

kurator. En studie om patienter och deras erfarenhet av våld i hemmet (Riedl et 

al., 2019) visade att 19% av kvinnorna (n = 1099) hade blivit utsatta för fysiskt 

eller psykiskt våld i en nära relation. Däremot hade enbart 4,4 % av dem i studien 

blivit tillfrågade om våld i hemmet vid besök på sjukhus. I jämförelse med det 

resultatet tyckte majoriteten av deltagarna att det var viktigt att bli tillfrågad vid 

sitt sjukhusbesök. WHO (2013) beskriver att Kvinnocentrerad vård är utvecklad 

för kvinnor som har utsatts för våld i nära relation eller sexuellt våld. Kvinnornas 

behov kan skilja sig från andra patienters men även individuellt beroende på 

omständigheterna och allvarlighetsgrad av våldet. Kvinnocentrerad vård finns för 

att kunna guida sjukvårdspersonalen och menar på att de som minimum ska kunna 

erbjuda first-linesupport för dessa kvinnor. First-linesupport syftar till att vara 

stödjande och validera det kvinnan säger men samtidigt inte vara dömande, ge 

lämplig vård, fråga om historien, lyssna aktivt men inte pressa till att prata, 

informera om stödjande verksamheter, hjälpa till att skapa trygghet. Vårdgivare 

bör även säkerställa att mötet sker enskilt och med sekretess. Har vårdpersonal 

inte möjlighet att erbjuda detta ska de se till att någon annan inom 

vårdinrättningen kan göra det utan dröjsmål. En rapport från Inspektion för vård 

och omsorg (IVO, 2014) menar att kompetens och kvalitet när det gäller 

omhändertagande och arbete med våldsutsatta kvinnor inom hälso och sjukvård 

behöver förbättras. Rutiner finns på många ställen men i olik utsträckning för 

olika kommuner, landsting och verksamheter. IVO förespråkar därför att öka 

kännedomen om våld i nära relationer bland medarbetarna. Det minsta 

vårdpersonal och vårdgivare ska vara är förberedda när de ställer frågan till 

kvinnor om våld i nära relation. Enligt WHO:s (2013) rekommendationer ska ett 

screeningprotokoll likt ett formulär med exempel på lämpliga frågor finnas till 
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hands, personal ska ha fått utbildning i hur frågan ska ställas, se till att det är en 

säker miljö, säkerställa sekretess och ha ett system för remisser. 

Sjuksköterskans profession 

Det finns behov av att sjuksköterskor bör se våld i nära relation mot kvinnor mer 

allvarligt än vad det görs idag. Sjuksköterskor bör även se till att personal vet 

vilka frågor som kan ställas för att identifiera en person som blivit utsatt för våld 

(Socialstyrelsen, 2014). För att en sjuksköterska ska främja en vård med god 

omvårdnad krävs ett personcentrerat arbetssätt som innefattar bland annat god 

kommunikation och kunna skapa förutsättningar för att främja patientens tillit till 

sjuksköterskan. Det ingår även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att se till 

patientens basala behov, vilket inkluderar bland annat det fysiska och 

psykosociala. För att uppnå det krävs det att sjuksköterskan arbetar utifrån 

personcentrerad omvårdnad där både patient och dess närstående inkluderas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Hendersons omvårdnadsteori 

Enligt Henderson (1991) finns det 14 grundprinciper för en patientvårdande 

verksamhet. Punkt nio att hjälpa patienten undvika faror i omgivningen samt 

skydda andra mot skador som patienten eventuellt kan vålla såsom infektion eller 

våldshandlingar är en grundprincip som beskriver att mängden information 

sjuksköterskan har om sin patient har betydelse för om patienten får tillräckligt 

med vård. Desto mer information sjuksköterskan har om sin patient, desto bättre 

hjälp kan sjuksköterskan erbjuda patienten. Anledningen till att sjuksköterskan 

bör få så mycket information som möjligt om sin patient är för att alla människor 

är olika och därför kan inte alla vårdas lika. Sjuksköterskans bedömning har 

betydelse för patientens framtida vård.  Det finns de personer som inte själva kan 

ändra på sitt lidande. Detta kan bero på att personen inte vet att lidandet som  

upplevs är fel. Henderson förklarar att patientens delaktighet i sin egen vård är 

viktig och för att kunna bestämma vården tillsammans med patienten krävs det att 

sjuksköterskan bland annat lyssnar på personen. För att sjuksköterskan ska kunna 

tillgodose sin patients behov krävs att försöka förstå personens behov utifrån 

kroppsspråk. Genom analyserandet av personen ska sjuksköterskan kunna 
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inspirera personen att förklara sina känslor med ord. För att sjuksköterskan inte 

ska missförstå eller kränka patienten kan sjuksköterskan säg de känslor 

sjuksköterskan upplever hos personen och sedan fråga personen om uppfattningen 

av känslorna stämmer. Personen får då en chans att förklara sin känsla och varför 

hen har denna känsla. När sjuksköterskan skapar en relation med patienten genom 

en konversation kan det leda till en lösning på patientens problem.  

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att fråga om våld i nära relation 

vid möte med kvinnor.  

 

Metod 

Design 

En litteraturstudie med strukturerat tillvägagångssätt som baseras på kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga studier. En litteraturstudie innebär att skapa en bild 

över valt kunskapsområde och sammanställa forskningsresultat från tidigare 

vetenskapliga studier. Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier 

används i analysen. Studier används för att ta reda på tidigare forskning inom 

området (Friberg, 2017a). I en kvalitativ studie beskriver deltagare i studien sina 

erfarenheter (Segesten, 2017). En kvantitativ studie har till syfte att svara på 

forskningsfrågor och samla in data genom mätningar som sedan redovisas i siffror 

(Dahlborg Lyckhagen 2017). Enligt Friberg (2017a) är det viktigt att förklara 

innebörden av begrepp som används i studien.  

Sökvägar och urval 

Artikelsökningar har gjorts i databaserna Cinahl Complete, PubMed, PsycINFO 

samt Google Scholar. Databaserna Cinahl Complete och PubMed innehåller bland 

annat studier relaterade till omvårdnad. Databasen PsycINFO innefattar studier 

som handlar om beteendevetenskap och psykologi. Google Scholar är Googles 

egna databas för att hitta vetenskapligt granskade studier (Karlsson, 2018).  
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Sökningarna har gjorts utifrån nyckelbegreppen nurse, nurse-patientrelations och 

intimate partner violence. Baserat på nyckelbegreppen har ämnesord utformats för 

att hitta relevanta studier. Enligt Karlsson (2018) beskrivs innehållet i studierna av 

ämnesord och kan därför ge ett mer korrekt resultat. Exempel på ämnesord som 

använts i sökningarna i Cinahl är nursing staff, hospital, battered women och 

nurse-patientrelations som hämtades via Cinahl Headings, se bilaga 1. Ämnesord 

som används i Pubmed hämtades från Medical subject headings (MeSH) och från 

PsycINFO hittades ämnesorden via Thesaurus. I varje block användes booleska 

operatorn OR för att sedan använda AND mellan var block för en mer specifik 

sökning. Enligt Karlsson hjälper booleska operatorer till att separera eller 

sammankoppla ord och/eller sökblock för en mer detaljerad sökning. Sökorden 

avgränsas också med hjälp av trunkering och frassökningar. Trunkering användes 

för att söka på alla ord med samma bas, till exempel Nurs*. Tvärtom används 

frassökning för ord som ska hålla samman flera ord, till exempel “Intimate 

Partner Violence”.  

Studierna valdes med hjälp av ett strategiskt urval utifrån vad som var väsentligt 

för syftet. Strategiskt urval används för att exempelvis välja ut studier som har 

erfarenhet inom det valda området (Henricson & Billhult, 2018). 

Inklusionskriterier var peer-reviewed, engelskspråkig, publicerade mellan 2016–

2021 och handlade om sjuksköterskans erfarenhet att ställa frågan om våld i nära 

relation. Studier som var utförda på specialistutbildade sjuksköterskor 

exkluderades.   

Efter sökningar i PubMed, PsycINFO och Cinahl Complete lästes alla titlar som 

kom upp på vardera databas vilket blev 335 titlar sammanlagt, av dessa studier 

lästes 158 abstrakt. Det var 19 studier som valdes ut för att läsas mer noggrant. 

Nio av dessa studier exkluderades då de ej svarade på litteraturstudiens syfte. Det 

valdes ut 10 studier från dessa tre databaser och en studie från databasen Google 

Scholar vilket innebar att 11 studier valdes ut för kvalitetsgranskning och 

resultatanalys. En studie kom fram som dubblett från Pubmed’s sökning hos både 

Cinahl och PsycINFO och ytterligare en studie var dubblett från Pubmed’s 

sökning hos Cinahl.   
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Granskning och analys 

De kvalitativa (n = 6) och kvantitativa (n = 5) studier som använts i 

litteraturstudien har granskats individuellt av granskarna minst två gånger vardera, 

där de kvalitativa studierna granskades utifrån HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016) och de kvantitativa studierna 

granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvantitativa studier (Beck et al., 

2020). För att granska kvalitén hos de kvalitativa artiklarna användes 

kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet, 

dessa begrepp beskrivs av Blomqvist et al. (2016). De kvantitativa studiernas 

kvalité har granskats efter kvalitetsbegreppen intern validitet, extern validitet, 

reliabilitet och objektivitet som beskrivs av Beck et al. (2020). Studierna var 

gjorda i Sverige (n = 1), USA (n = 2), Australien (n = 1), Italien (n = 1), Indien (n 

= 1), Jordanien (n = 1), Egypten (n = 2), Saudiarabien (n = 1) och Sydafrika (n = 

1). I studierna deltog 785 sjuksköterskor varav 134 kvinnor, 15 män och 633 

stycken personer har ej redovisat könstillhörighet för yrkesgruppen.  

Studierna har lästs igenom ett flertal gånger av varje författare och analyserats för 

att läsaren ska förstå helheten av studien. Detta för att underlätta analysen av alla 

studier där likheter och olikheter upptäcks, vilket är grunden till resultatet i 

litteraturöversikten och kan utifrån det skapa nya teman och subteman. 

Resultatanalysen gjordes med hjälp av Fribergs femstegsanalys. Vilket innebär att 

läsa studierna noggrant flertalet gånger för att sedan ta ut de resultat som är mest 

relevant och sammanställa de och jämföra med varandra. Till sist utforma ett nytt 

resultat baserat på litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017b). Analysen började 

med att resultaten i vardera studier lästes igenom flera gånger för att hitta fynd 

som svarade på litteraturstudiens syfte. När fynden markerats och plockats ut 

kunde de läggas i olika grupper där de fynd som var lika varandra hamnade i 

samma grupp. Grupperna blev till kategorier med namn som passade in på fynden 

som hittats. Kategorierna och fynden analyserades och subkategorier kunde göras 

utefter varje grupp. Efter flertalet analyseringar av fynden kunde likheter och 

skillnader mellan olika kategorier ses och vissa flöt ihop med varandra och kunde 

bilda en ny kategori tillsammans. Utifrån de fynd som kategoriserats kunde ett 
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resultat sammanställas med svar på litteraturstudiens syfte. Exempel från 

databearbetningen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel från analysen 

Artikel Subkategori Kategori 

Because sometimes, the way how we are 

asking the question itself will 

traumatize them. If we are trained about 

this, we will be able to do this 

successfully... (Poreddi et al., 2020, s. 403)  

Kunskapsbrist och  

kunskap av att ställa 

frågan. 

Erfarenheter av att ställa frågan 

om våld. 

Even if they start disclosing, you want to 

give them a solid 20 minutes ... from a 

triage and fast-tracking 

perspective you’re with the patient for a 

short time and you’ve got that limited 

interaction and you’ve got to 

identify things quickly. There’s not that 

much time to get a great rapport. (Dawson 

et al., 2019,s. 1056) 

Tiden som hinder. Erfarenheter av att ställa frågan 

om våld. 

 

Etiska överväganden 

Etik har en ledande roll i forskning då den har betydelse för både studiens 

tillförlitlighet och deltagarnas mående under processen. Det ska vara accepterat 

för deltagarna att när som helst avsluta sin medverkan i studien (Codex, 2021). 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2019:1144) 

ska deltagare i studier få information om bland annat syftet med forskningen och 

att medverkan är frivillig. Det ska även vara dokumenterat att samtycke har givits 

till att delta innan personerna medverkar. Genom informerat samtycke och att 

deltagarna är avidentifierade i studien följs kravet på deltagarnas rättigheter 

(World Medical Association [WMA], 2018). Studierna som valts ut i denna 

litteraturstudie är etiskt godkända och informerat samtycke har ägt rum. 

Deltagarna i studier som används är anonyma och kan inte identifieras mer än kön 

och ålder.  

Förförståelse 

Författarnas förförståelse angående sjuksköterskors erfarenhet av att fråga kvinnor 

om våld i nära relation är väldigt lik varandras.  
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Förförståelsen som skrevs ner av varje författare jämfördes och diskuterades, där 

sedan beslut togs om att kunna skriva en gemensam förförståelse då förförståelsen 

av vardera författare var lika varandras. Förförståelsen har kommit efter den 

verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral, slutenvård samt psykiatri som 

genomförts under studierna på sjuksköterskeprogrammet. På den 

verksamhetsförlagda utbildningen utfördes inte några rutinfrågor till patienterna 

angående våld i nära relation. Tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta 

kvinnor som blivit utsatta för våld upplevs inte finnas hos alla sjuksköterskor. 

Kunskap om tecken på våld i nära relation hos patienter upplevs också vara 

bristande. Erfarenheter av kvinnors utsatthet har upplevts på tidigare arbeten. 

Resultat 
Efter analysprocessen kunde de olika studiernas resultat delas in i en ny 

huvudkategori och sju subkategorier utifrån syftet att belysa sjuksköterskors 

erfarenhet av att fråga om våld i nära relation vid möte med kvinnor, se figur 1.  

 

Figur 1: Huvudkategori och subkategorier som framkom under analysprocessen.   

Resultatet har presenterats utifrån huvudkategori och subkategorier som 

utformades till en rubrik och sju underrubriker.  
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Erfarenheter av att ställa frågan om våld 

Sjuksköterskors erfarenhet av att ställa frågan om våld är att självförtroende, 

relationsskapande, kunskap, screeningprotokoll, känslor, tid, miljö och kultur 

påverkade dem i beslutet om att ställa frågan.  

91% sjuksköterskor (n = 98) screenade inte för våld i nära relation trots misstanke 

eller historia av våld (Renner et al., 2021). Sjuksköterskor (n = 214) uppgav sig 

inte ha tillräckligt med självförtroende och tillvägagångssätt för att ställa frågan 

om våld i nära relation (M 2.50 ± SD 1.02) (Ibrahim et al., 2021). I tre olika 

studier (Poreddi et al., 2020; van der Wath, 2019; Williams et al., 2017) framkom 

det att sjuksköterskor ställde frågan utifrån vad de sett eller hört, till exempel 

blåmärke någonstans eller om kvinnan uttryckte sig deprimerad eller 

tillbakadragen. I en studie av Poreddi et al. (2020) tyckte sjuksköterskor att det 

var viktigt att de ställa frågan om våld. Det fanns erfarenhet hos sjuksköterskor 

om att de inte skulle ställa för många frågor, i stället lyssna på vad kvinnan hade 

att berätta (van der Wath, 2019), samtidigt berättade andra sjuksköterskor att de 

inte vågade ställa för många frågor eftersom socialsekreterare hade åsikter om att 

det påverkade kvinnans förmåga att öppna upp sig senare under vårdtillfället 

(Dawson et al., 2019). Sjuksköterskor förklarade att de prioriterade den 

medicinska och fysiska vården framför att ställa frågor om våld i nära relation 

(Al-Natour et al., 2016; Dawson et al., 2019). 

Strategier för att skapa en relation  

Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att skapa en relation till kvinnan innan 

de ställde frågor eller gav råd om våld i nära relation (Al-Natour et al., 2016; 

Poreddi et al., 2020; van der Wath, 2019; Williams et al., 2017). Sjuksköterskorna 

skapade ett förtroende genom att ställa mindre känsliga frågor först, använde ett 

tydligt språk och ställde frågorna i en konversation (Williams et al., 2017). 

Sjuksköterskor tyckte det var viktigt att försäkra sig om avskildhet, lyssna aktivt, 

ställa frågor ansikte mot ansikte och vara tålmodig för att bygga ett förtroende hos 

kvinnorna och kunna informera om stödjande alternativ (Poreddi et al., 2020; 

Williams et al., 2017). 



 

 14 (38) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Kunskapsbrist och kunskap av att ställa frågan 

Det framkom att 10% av deltagande sjuksköterskor (n = 114) upplevde sig 

förberedda i att kunna ställa lämpliga frågor angående våld i nära relation men 

22% av sjuksköterskorna i samma studie hade kunskap om vilka frågor som bör 

ställas till kvinnor vid misstanke om våld i nära relation (Alhalal, 2020). Ingen 

sjuksköterska (n = 214) hade fått utbildning i att ställa frågor om våld i nära 

relation (Ibrahim et al., 2021). I en annan studie tyckte 74% av deltagande 

sjuksköterskor (n = 31) att den största svårigheten var att kommunicera på ett 

korrekt sätt med våldsutsatta kvinnor (Di Giacomo et al., 2017). Det visades även 

i Renner et al. (2021) studie, där sjuksköterskor (n = 107) upplevde sig 

oförberedda på att ställa lämpliga frågor (M 3.39 ± SD.170). Det framkom även i 

en studie av Rahmqvist et al. (2019) att sjuksköterskor undvek att ställa frågan på 

grund av brist på kunskap. Sjuksköterskor tyckte det var svårt att ställa frågan på 

grund av att de inte visste vart de skulle hänvisa kvinnorna efter att de tagit del av 

den information kvinnan berättat (van der Wath, 2019). Det framkom att det fanns 

en rädsla för att frågorna skulle påverka de våldsutsatta kvinnorna negativt vid 

mötet, vilket ansågs hade kunnat förbättras med utbildning (Poreddi et al., 2020). 

Brist på erfarenhet hos sjuksköterskor som inte arbetat speciellt länge gör att dem 

missat tecken på våld i nära relation eftersom de inte hade lärt sig att se tecken 

eller skador som tyder på våld i nära relation (Dawson et al., 2019). Det framkom 

att screening av våldsutsatta betyder mycket för sjuksköterskor och att de lär sig 

kommunicera och får bättre erfarenhet av att ställa frågan efter var gång det 

gjordes. I motsatt till det berättade andra i samma studie att de inte fått tillräckligt 

med kunskap i att ställa frågor och hantera våld i nära relation på ett korrekt sätt 

(Al-Natour et al., 2016).  

Brist på screeningprotokoll  

Hälften av deltagande sjuksköterskor (n = 107) visste inte om det fanns 

hjälpmedel för hantering av patienter som utsatts för våld i nära relation (Renner 

et al., 2021). Det framkom i en studie att det inte var vanligt med standardiserade 

frågeformulär och vissa sjuksköterskor var inte medvetna om att det fanns 

screeningverktyg (Dawson et al., 2019). Sjuksköterskor ville ha tydliga riktlinjer 
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för screening och hantering av våld i nära relation så som screeningprotokoll 

(Williams et al., 2017). Sjuksköterskor ansåg också att de rutinerat hade ställt 

frågan om våld i nära relation om det funnits riktlinjer att följa (Poreddi et al., 

2020). De upplevde även att det är obekvämt för vissa sjuksköterskor att fråga om 

våld och därför ville de ha rutinmässiga frågor som alla vet ska ställas för att 

undvika att bli obekväm i situationen. Det var lättare att ställa frågan om våld i 

nära relation om sjuksköterskan i förväg visste vilka frågor som skulle ställas om 

våld (Rahmqvist et al., 2019). 

Känslomässiga utmaningar inför att ställa frågan 

I en studie framkom det att 81% av deltagande sjuksköterskor (n = 200) uttryckte 

att det kan vara kränkande för patienten att få frågor om våld i nära relation (Aziz 

& El-Gazzar, 2019). Sjuksköterskor (n = 214) upplevde det som ett etiskt problem 

att ställa frågor om våld i nära relation (M 4.42 ± SD 1.55) (Ibrahim et al., 2021). 

En stor del sjuksköterskor (n = 107) upplevde att det kunde anses som en 

förolämpning att ställa frågor om våld (M 4.70 ± SD 1.13) (Renner et al., 2021). 

57% av deltagande sjuksköterskor (n =200) var oroliga att partnern skulle bli 

våldsam mot personalen om det skulle komma fram att de hade ställt frågan om 

våld i nära relation (Aziz & El-Gazzar, 2019). Sjuksköterskor beskrev negativa 

känslor som hjälplöshet, förkrossad, ilska och skuldkänslor hos de sjuksköterskor 

som inte ställt frågor om våld i nära relation, eftersom de visste om riskerna med 

att inte screena för de utsatta kvinnorna. I motsatt till det kände en annan 

sjuksköterska i samma studie positiva känslor som glädje och tillfredsställelse 

eftersom hen kunde erbjuda kvinnor hjälp efter frågan om våld i nära relation hade 

ställts (Al-Natour et al., 2016). Enligt Rahmqvist et al. (2019) berättar 

sjuksköterskor att fråga om våld undveks eftersom det ansågs svårt och känsligt, i 

samma studie frågade inte sjuksköterskor trots tecken på våld på grund av 

osäkerheten kring ämnet och ville inte göra intrång i patientens privatliv. I en 

annan studie upplever också sjuksköterskor att det kan vara obekvämt för 

sjuksköterskan att ställa frågor om våld och därför undveks det (Dawsonet al., 

2019). Sjuksköterskor i samma studie berättar att de ville skona kvinnorna från att 

behöva upprepa sin historia flertalet gånger och därför överläts frågan till att 
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ställas av läkare eller socialsekreterare i stället. I studien av Poreddi et al. (2020)  

berättade sjuksköterskor att det är svårt att hantera sina känslor och var rädd för 

att ställa frågor på ett sätt som kränkte eller traumatiserade kvinnan, vilket 

hindrade sjuksköterskor från att screena kvinnor om våld.  

Tiden som hinder 

Majoriteten av deltagande sjuksköterskor (n = 107) tyckte inte att det fanns 

tillräckligt med tid för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor (M 4.70 ± SD 1.52) 

medan 29% uttryckte att de fick tillräckligt mycket tid till screening av sin 

arbetsgivare (Renner et al., 2021). Det fanns också en åsikt om att tiden inte 

räckte till för att skapa en relation till kvinnorna och därför ansåg sjuksköterskor 

sig inte bekväma med att ställa frågor om våld i nära relation (Dawson et al., 

2019; Williams et al., 2017). Snarlikt berättade sjuksköterskor i en annan studie 

om att det inte fanns tid eller en oro att tiden inte skulle räcka till att ställa frågor 

om våld i nära relation (Rahmqvist et al., 2019).  

Skapa trygg miljö för att ställa frågan om våld  

36% av deltagande sjuksköterskor (n = 107) uttryckte att det inte fanns privata 

ställen att prata på för att kunna ställa frågor om våld i nära relation (Renner et al., 

2021). I studien av Ramqvist et al. (2019) berättade deltagare att det var svårt att 

få avskildhet på akutmottagningen för att kunna ställa frågor om våld i nära 

relation. I samma studie framkom det även att de tyckte det var viktigt att ställa 

frågan till kvinnan ensam utan familjemedlemmar närvarande, trots detta tog 

sjuksköterskorna bara upp det ifall de av en slump lämnades ensamma med 

patienten. I en annan studie beskrev deltagarna att de försökte få patienten ensam 

genom att ge partnern ett uppdrag, för att då kunna ställa frågor om våld i nära 

relation till patienten medan partnern inte är där (Dawson et al., 2019). 

Kultur och dess påverkan på sjuksköterskor 

Det framkom att 76% av deltagande sjuksköterskor (n = 200) ansåg att det vara 

olämpligt att screena för våld i nära relation och 73% tyckte att det var familjens 

privata problem (Aziz & El-Gazzar, 2019). I en studie ansåg sjuksköterskor att det 

inte vara deras arbetsuppgift att identifiera våld i nära relation och kunde bli 
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avskedade ifall de ställde frågor om det. Det framkom även i samma studie att det 

ansågs vara olämpligt för manliga sjuksköterskor att ställa frågan om våld i nära 

relation till kvinnor på grund av kulturen som finns i landet (Al-Natour et al., 

2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

I en metoddiskussion ska kvalitén på litteraturstudien diskuteras med hjälp av 

kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

För ett så trovärdigt arbete som möjligt ska kvalitetsbegreppen, styrkor och 

svagheter diskuteras med ett kritiskt förhållningssätt (Henricson, 2018).  

Trovärdighet (Credibility) handlar om hur tillförlitlig en studie är (Mårtensson & 

Fridlund, 2018). I denna litteraturstudie har kurskamrater, examinator samt 

handledare tagit del av studien under de olika momenten och givit konstruktiv 

kritik. Kritiken har handlat om bland annat design, urval, datainsamling, 

tillvägagångssätt, dataanalys och etiska ställningstagande. Enligt Mårtensson och 

Fridlund har det stärkt trovärdigheten på litteraturstudien om kollegor eller andra 

insatta personer fått sätta sig in i studien och ge synpunkter. Det användes fyra 

olika databaser i studien, enligt Henricson (2018) stärkte detta trovärdigheten 

eftersom det gav större möjlighet att hitta väsentliga studier för arbetet. Tre av 

sökningarna utfördes tillsammans med olika sökord och block för att få fram 

relevanta studier däremot gjordes fritextsökning i Google Scholar vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten negativ eftersom författarna själva kunde styra vilka 

studier de valde att ta med. Alla studier som har använts i litteraturstudien är 

vetenskapligt granskade vilket har stärkt trovärdigheten. Kvalitativa studier som 

använts i litteraturstudien har granskats med en kvalitativ granskningsmall och 

kvantitativa studier har granskats med en kvantitativ granskningsmall, detta 

stärkte trovärdigheten på litteraturstudien enligt Henricson. De studier som har 

inkluderats i studien har svarat på litteraturstudiens syfte. Enligt Henricson (2018) 

har det stärkt trovärdigheten i studien när resultatet svarat på syftet.  
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Pålitlighet (Dependability) i en litteraturstudie kan påverkas genom författarnas 

erfarenheter sedan tidigare angående ämnet. Författarnas erfarenheter sedan 

tidigare har betydelse då det kan påverka datainsamlingen och dataanalysen vilket 

är en svaghet (Mårtensson & Fridlund, 2018). Det har skrivits en tydlig beskriven 

förförståelse innan studien påbörjades. Författarna hade erfarenhet av att de 

sjuksköterskor de mött tidigare inte hade så stor kunskap angående att fråga 

kvinnor om våld i nära relation. Detta kan ha påverkat datainsamling och 

dataanalys. Författarna har tänkt bort tidigare erfarenheter när datainsamling och 

dataanalys har gjorts genom att ha ett neutralt förhållningssätt. Pålitligheten har 

även stärkts på grund av de dubbletter som framkom vid de olika 

databassökningarna. De studier som blivit inkluderade har svarat på 

litteraturstudiens syfte och ingen studie har exkluderats på grund av resultat där 

sjuksköterskor haft annan erfarenhet än den som författarna hade tidigare 

angående sjuksköterskors erfarenhet. I majoriteten av de kvantitativa studier som 

användes har det varit ytterst få bortfall. Det fanns studier som användes som har 

ett större antal bortfall och detta kan vara en svaghet i litteraturstudien. Studier 

som har använts i litteraturstudien ändå på grund av att studien svarade på syftet 

och uppfyllde alla andra kvalitetskrav. Båda författarna har deltagit i dataanalysen 

vilket har stärkt pålitligheten (Henricson, 2018). God kommunikation mellan 

författarna har skett genom hela arbetets gång för att missförstånd ska undvikas 

vid analysering av studier.   

Bekräftelsebarhet (Confirmability) innebär bland annat att författarna ska ha haft 

ett neutralt förhållningssätt under hela arbetets gång. Analysprocessen ska vara 

noggrant förklarad och författarna ska inte fått påverka analysen av tidigare 

erfarenheter eller åsikter (Mårtensson & Fridlund, 2018). Författarna har haft ett 

neutralt förhållningssätt genom hela arbetets gång vilket har stärkt studiens 

bekräftelsebarhet. Överförbarhet (Transferability) är ett sätt att se hur troligt det är 

att resultatet i studien kan föras över till andra kontext och sammanhang 

(Mårtensson & Fridlund, 2018). Enligt Henricson (2018) kan en jämförelse ske 

mellan resultat från olika länder relaterat till Sverige. Detta då sjukvården ser 

olika ut i olika länder. Att inkludera studier från olika länder kan ha påverkat 
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överförbarheten negativt eftersom det finns skillnader i olika världsdelar och 

samhällen som inte går att överför till det svenska samhället, däremot har 

studierna visat sig inte resultera i några starka olikheter trots dem olika länder som 

studierna var genomförda i. Det kan även vara en styrka att studien omfattar 

länder från flera olika världsdelar eftersom det kan påvisa ett globalt perspektiv. 

Urvalet könstillhörighet av deltagare i studierna är presenterat i de flesta studierna 

vilket har stärkt överförbarheten, däremot sänktes det på grund av de studier som 

inte presenterade könstillhörighet.  

De kvantitativa studierna som har använts i arbetet har alla samma studiedesign 

vilket har stärkt trovärdigheten enligt Henricson (2018). Kvalitetsgranskningen av 

studierna är också avgörande för trovärdigheten. En av de kvantitativa studierna 

hade lägre kvalitet än resterande studier, vilket sänker trovärdigheten. Studien 

inkluderades trots detta eftersom resultatet kunde likställas med andra studier i 

litteraturstudien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att 

fråga kvinnor om våld. Resultatet ledde till tre huvudfynd som är innebörden av 

att skapa en relation, betydelsen av kunskap samt bristen på verktyg inför att 

ställa frågan. Dessa huvudfynd diskuterades med koppling till 

samhällsperspektiv, etik och Hendersons omvårdnadsteori.  

Genom att sjuksköterskan skapar en relation med patienten ger det bättre 

förutsättningar för att kunna fråga om våld i nära relation. Flera studier tog upp 

vikten av att bygga förtroende, lyssna aktivt och ställa frågor i en konversation. 

Detta hade betydelse för sjuksköterskor när de ställer frågor om våld i nära 

relation (Al-Natour et al., 2016; Di Giacomo et al., 2017; Poreddi et al., 2020; van 

der Wath, 2019; Williams et al., 2017). Enligt forskning av NCK (2010) kan det 

kännas påfrestande att fråga om våld i nära relation om sjuksköterskan inte har en 

relation med patienten. Samtidigt kan det vara lika påfrestande att fråga om våld 

när relationen mellan sjuksköterska och patient varat under en längre tid. Chang et 

al. (2005) har gjort en studie där kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation tar 
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upp vad de tyckte var viktigt vid bemötande av vårdpersonal. Kvinnorna berättade 

att förutsättningar för att bli tillfrågad var en trygg och avskild miljö, såväl som att 

se till att partnern inte var med under den medicinska undersökningen. För att 

uppnå detta önskade kvinnor ögonkontakt, att prata långsamt och att le var att 

föredra. Ta sin tid till att sitta ner och ställa frågan var också ett bra agerande för 

att kvinnor skulle känna förtroende för att öppna upp sig angående våld. Vid de 

tillfällen där kvinnorna inte var redo att prata om sin utsatta situation önskade de 

att sjuksköterskor hade erbjudit dem att höra av sig eller en inbjudan att få komma 

tillbaka en annan gång. Enligt Henderson (1991) ska sjuksköterskor kunna förstå 

hur patienten känner utan att fråga. De ska kunna se på kroppsspråk vad personen 

menar utan att personen behöver säga det med ord. 

Kunskap om att ställa frågor om våld är en stor brist bland sjuksköterskor, vilket 

kan leda till sämre vård för våldsutsatta kvinnor. Enligt fem studier (Alhalal 2020; 

Al-Natour et al., 2016; Di Giacomo et al., 2017; Ibrahim et al., 2021; Renner et 

al., 2021) hade sjuksköterskor bristande kunskap av att ställa frågan om våld i 

nära relation. Det fanns även en osäkerhet i hur de skulle hjälpa kvinnorna ifall 

det skulle komma fram berättelser om våldsutsatthet (van der Wath, 2019). 

Erfarenhet var också avgörande för att kunna se tecken på våld i nära relation 

(Dawson et al., 2019). Henderson (1991) beskriver att sjuksköterskor ska ta reda 

på så mycket fakta som möjligt om patienten för att uppfylla patientens 

vårdbehov. Frågan om våld bör vara något som sker vid varje anamnestagande. 

Detta för att förebygga våld i nära relation. Enligt NCK (2010) är våld i nära 

relation ett hälsoproblem. När sjuksköterskor frågar om våld visar det att 

samhället är emot våld och att hälso- och sjukvården kan hjälpa de drabbade. 

ICN:s (2017) etiska koder ansvarar sjuksköterskor för hälsa och sociala behov, 

framför allt för utsatta befolkningsgrupper. Det är även sjuksköterskans ansvar att 

arbeta på ett tillvägagångssätt som ser till att förtroendet hos allmänheten ökar för 

yrket.   

Sjuksköterskor saknar verktyg som underlättar för att ställa frågor om våld i nära 

relation. Sjuksköterskor ansåg att screeningverktyg om våld i nära relation kunde 

gynna dem i att ställa frågan eftersom de kunde följa tydliga riktlinjer och vet vad 
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de skulle ställa för frågor (Poreddi et al., 2020; Rahmqvist et al., 2019; Williams 

et al., 2017). I en projektredovisning av Socialstyrelsen (2002) framgick det att 

sjukvårdspersonal visar ett visst motstånd till screening av våld på grund av en 

rädsla för vilken reaktion det skulle medför sig hos dem tillfrågade kvinnorna. 

Dock ändrades den inställningen efter sex månader av utförd screening och 

vårdpersonalen kände inte samma hinder för screening. Screening visar sig 

förbättra relationen mellan personal och patient vilket ökar förutsättningarna för 

att ge stöd på ett korrekt sätt. Personal som utför screening upplever förbättrad 

kunskap och en känsla av betydelsefullhet. Det framkom även en erfarenhet att det 

inte går att se på en kvinna vem som är utsatt för våld. I samma undersökning 

berättar även kvinnor som blir tillfrågade att de önskar direkta frågor för störst 

möjlighet för avslöjande av våld. NCK (2010) anser inte utsatthet för våld i nära 

relation är en medicinsk sjukdom, därför är det svårt att ställa krav på att ha 

blanketter med rutinfrågor, då detta ej kommer utvärderas på liknande sätt som ett 

medicinskt frågeformulär. Dock finns det ofta ett handlingsprogram att följa på 

akutmottagningar när en patient kommer in som misstänks ha blivit misshandlad. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) rekommenderas det att ha frågor som ställs på rutin 

inom flera avdelningar. Forskning visar att desto fler personer hälso- sjukvården 

frågar om våld, desto fler våldsutsatta personer kan upptäckas och få hjälp. Det är 

en förutsättning om sjukvårdspersonal som ska ställa frågan om våld har kunskap 

inom området. Dels för att veta hur frågan bör ställas på bästa sätt och dels för att 

personalen ska veta hur de kan gå vidare med den information om det våld som 

det eventuellt kan berättas om i dessa samtal. Socialstyrelsen rekommenderar att 

vårdpersonal ska gå utbildning inom våld i nära relation. Enligt Henderson (1991) 

ska sjuksköterskor hjälpa patienter att inte bli skadade av omgivning som till 

exempel vid våld i nära relation. Henderson beskriver att om sjuksköterskan ska 

kunna ge bästa möjliga vård bör personen som vårdas få vara delaktig i sin vård. 

Delaktighet innebär att behandling och vård ska bestämmas i samråd mellan 

sjuksköterska och patient (Patientlag, 2014).  

Denna litteraturstudie har handlat om att fråga kvinnor om de utsätts för våld. 

Detta för att enligt Socialstyrelsen (2016) är det oftast kvinnor som utsätts för 

upprepat farligt våld i nära relation. Det finns även män som utsätts för våld i nära 
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relation men majoriteten är kvinnor. Det vanligaste våldet som män utstår är våld 

från en främmande person på en allmän plats. Medan kvinnor vanligast blir utsatta 

för våld av en person de har en relation till och våldet sker oftast innanför fyra 

väggar. Våldet som män utsätter kvinnor för är ett allvarligt samhällsproblem. 

Enligt Sveriges jämställdhetspolitik ska männens våld mot kvinnor stoppas helt. 

Det finns flera instanser och personal i samhället som hjälper kvinnor som är 

utsatta för våld i nära relation. De kvinnor som upptäcks kan få stöd och hjälp 

genom hela livet. Men det finns även de kvinnor som utsätts men aldrig får hjälp 

på grund av att ingen märker deras utsatthet, trots att de till exempel sökt vård på 

sjukhus flera gånger. Anledningar till att dessa kvinnor inte upptäcks kan bero på 

att personal på verksamheter som möter dessa kvinnor inte kan erbjuda hjälp för 

just det individuella behovet som personen har. Det kan ses i forskning att 

samhället har svårare att skydda de kvinnor som utsätts för våld relaterat till heder 

och även sämre skydd för HBTQ+personer som blir utsatta för våld (Åkesson et 

al., 2018). Ett av de globala målen är jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Kvinnor som utsätts för orättvisa, kränkning och våld blir negativt påverkade, har 

sämre fysisk och psykisk hälsa och detta påverkar även samhället. Genom att ha 

ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män bidrar det till en mer hållbar och 

fredlig utveckling. Det är en mänsklig rättighet att få leva ett liv utan 

diskriminering och våld. Våldet påverkar samhället och har en avgörande roll för 

hur utvecklingen av samhället ska utvidgas. Målet är att ingen kvinna eller flicka 

ska utsättas för någon form av våld varken i hemmet eller på offentliga platser 

(United Nations Development Programme, 2021).  

Klinisk implikation 

Då denna litteraturstudie har handlat om att belysa sjuksköterskors erfarenhet av 

att fråga kvinnor om våld i nära relation och det har visat sig i resultatet att det 

finns flera hinder för sjuksköterskor att fråga kvinnor om de utsatts för våld, 

resultatet kan användas som stöd för sjuksköterskor i ett sätt att förbättra 

förutsättningarna att fråga om våld i nära relation och därmed ge bättre vård och 

bemötande de patienter som blivit utsatta. Författarna anser att det bör ske fortsatt 

forskning kring ämnet. Detta för att det ska kunna hittas en lösning på de hinder 
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som gör att sjuksköterskor inte frågar kvinnor om våld. Forskning kring 

skillnaden mellan att en manlig eller kvinnlig sjuksköterska frågar en kvinna om 

våld hade varit intressant då det inte har hittats någon studie som redovisat detta 

under arbetets gång. Mer forskning kring kvinnornas perspektiv på hur de vill att 

en sjuksköterska bemöter och frågar dem om våld hade också varit givande att 

läsa för sjuksköterskor samt annan vårdpersonal. 

Slutsats 
Det är sällan lätt för en sjuksköterska att fråga en kvinna om våld. Det handlar 

både om hinder och möjligheter som att skapa en relation, kunskapsbrist och 

kunskap, screening-protokoll, känslor, tid, trygghet och kultur. Men det är en 

viktig handling att fråga om våld då kvinnor som utsätts för våld ska få den hjälp 

de behöver och har juridisk rätt till för en god hälsa. Sjuksköterskor som frågar 

kvinnor om våld räddar liv.  
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Bilaga 1 

Sökschema 

Databas: Pubmed 

Datum: 8/11-21 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenhet att fråga om våld i nära relation vid möte 

med kvinnor.  
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska- 

patientrelation 
 "Nurse-Patient Relations" [Mesh] OR 

attitude* [Title/Abstract] OR  

"nurse attitude" [Title/Abstract] OR  

"nurses attitudes" [Title/Abstract]  

183,140 

  

 

 

2. Sjuksköterska "Nurses" [Mesh] OR  

"Nurse's Role" [Mesh] OR  

"nursing staff" [Title/Abstract] OR  

"nurse clinicians" [Title/Abstract] OR  

"licensure nursing" [Title/Abstract] OR  

"practice patterns nurse" [Title/Abstract] OR 

nurs* [Title/Abstract] OR  

"nurses international" [Title/Abstract] OR 

"nurse practitioners" [Title/Abstract] OR "nurse 

administrators" [Title/Abstract] OR  

"nursing experience" [Title/Abstract] OR  

"nurse experience" [Title/Abstract] 

466,530 

 

 

3. Våld i nära 

relation 
 ((((((("Domestic Violence"[Mesh]) OR 

("intimate partner violence"[Title/Abstract])) 

OR ("partner abuse"[Title/Abstract]))) OR 

("gender-based violence"[Title/Abstract])) OR 

("spouse abuse"[Title/Abstract])) OR ("intimate 

partner abuse"[Title/Abstract])) OR ("partner 

violence"[Title/Abstract]) 

50,339 

 

 

    

4.  1 AND 2 AND 3 366  

Begränsningar Sökning nr 4 + Engelskspråkig, år 2016-2021 89 3 
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Databas: Psychinfo 

Datum: 8/11-21 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenhet att fråga om våld i nära relation vid möte 

med kvinnor.  

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköters

ka 
MAINSUBJECT.EXACT ("Medical Personnel") 

OR  

MAINSUBJECT.EXACT ("Health Personnel") 

OR MAINSUBJECT.EXACT ("Nurses") OR  

[noft ](nurs*) OR  

[noft] ("nursing staff") OR 

[noft] (“nurses experience”) 

207,457  

2. Våld i nära 

relation 
MAINSUBJECT.EXACT("Intimate Partner 

Violence")  OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Domestic Violence") 

OR [noft] ("battered woman" ) OR 

[noft] ("partner abuse") OR  

[noft] ("partner violence") OR 

[noft] ("intimate partner abuse") OR  

[noft] ("domestic abuse") 

25,950  

3. Sjuksköters

ka-

patientrelati

on 

MAINSUBJECT.EXACT("Therapeutic 

Processes") OR  

[noft] ("nurse-patient relation" ) OR 

[noft] ("patient relationships, nurse") OR  

[noft] (attitude*) 

619,150  

    

4.  1 AND 2 AND 3 408  

Begränsningar Sökning nr 4 + peer-reviewed, år 2016-2021  105 1 (1)* 

*Antal dubbletter 
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Databas: CINAHL Complete  

Datum: 9/11-21 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenhet att fråga om våld i nära relation vid möte 

med kvinnor.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska “nursing staff, hospital” [MH] OR  

nurs* [fritext] OR 

“nursing staff” [fritext] OR  

“nurses practitioners” [fritext] OR  

“nurses experience” [fritext]  

985,791  

2. Våld i nära 

relation 
“Battered Women”) [MH] OR 

“Intimate partner violence”) [MH] OR 

“partner abuse” [fritext] OR  

“domestic violence” [fritext] OR  

“partner violence” [fristext] OR  

“intimate partner abuse” [fritext] OR  

“domestic abuse” [fritext] OR  

“Interpersonal violence” [fritext] 

23,848  

3. Sjuksköterska- 
patientrelation 

"Nurse-Patient Relations") [MH] OR 

“nurse-patient relations*” [fritext] OR  

“patient relationship, nurse” [fritext] OR  

attitude* [fritext] 

389,293  

    

4.  1 AND 2 AND 3 581  

Begränsningar Sökning nr 4 + Engelskspråkig, peer-reviewed, 2016-

2021 

141 6 (2)*  

*Antal dubbletter 
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Tabell: Sammanfattning av inkluderade och kvalitetsgranskade empiriska studier (n=11)                                                                            Bilaga 2  

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Alhalal, E.  
 
“Nurses’ 

knowledge, 

attitudes and 

preparedness to 

manage 
women with 

intimate partner 

violence” 
 
Saudiarabien, 2020 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor

s kunskaper, 

attityder och 

praxis relaterat 

till kvinnor i 

vårdmiljö som 

utsatts för våld 

i nära relation. 

Tvärsnittsstudie.  
Bekvämlighetsurval 
114 sjuksköterskor från två 

sjukhus i Saudiarabien. 

Tillfrågade: 160, deltog 

143, kön ej redovisat. 
Internt bortfall: 29 

Inklusionskriterier: 

heltidsanställd, jobbat mer 

än 6 månader, tackat ja till 

att vara med i studien.  
Frågeformulär PREMIS 

och ett eget formulerat 

frågeformulär.  
Etisk godkänd. 

Författare tog kontakt 

med vårdchefer för att 

sedan lämna ut 

frågeformulär till 

sjuksköterskor inom 

inklusionskriterierna.  
Pilotstudie 

genomfördes.  
Cronbach’s alpha 0.69 

- 0.96 
Analys av data genom 

beskrivande statistik.  
Pearson’s correlations 

and an analysis of 

variance (ANOVA) 

9,6% kände att dem kunde 

ställa lämpliga frågor om 

IPV. 18.4% kunde identifiera 

IPV.  
21.9% vet vilka frågor som 

kan ställa för att identifiera 

IPV.  
20 %visste vad som kan säga 

eller inte säga i en situation 

med en patient som upplevt 

IPV. 
63% hade inte fått någon 

träning i att identifiera IPV.  

Intern validitet stärks 

eftersom resultatet svarar på 

syftet.  
Reliabilitet stärks på grund av 

mätnoggrannhet. Sänks pga 

kön ej redovisat.  
Objektivitet stärks eftersom 

det gjordes powerberäkning 

och pilotstudie.  
Extern validitet stärks av litet 

externt bortfall kan ev. 

generaliseras till liknande 

kulturella kontexter. 

Al-Natour, A. 

Qandil, A. & 

Gillespie, G.L.  

 
Nurses’ roles in 

screening for 

intimate partner 

violence: a 

phenomenological 

study.  

 
Jordanien, 2016 
 

Sjuksköterskor 

i Jordaniens 

roll och 

tillvägagångss

ätt i 

undersökning 

för våld i nära 

relation.  
 

Bekvämlighetsurval 
Inklusion: Från jordanien, 

minst 22 år, jobbat som ssk 

minst 1 år, arbetade med 

vård som kräver 

kommunikation med 

kvinnor. Deltagare: 12, 6 

kvinnor.  
Kvinnlig vårdavdelning 

och Akutmottagning. 
Semistrukturerade 

intervjufrågor.  
Samtycke finns.  

Intervjuerna utfördes 

enskilt med en av 

utredarna på ssk’s 

arbetsplats.  
Intervjulängd: 30-45 

min, spelades in och 

transkriberade.  
Förförståelse ej 

beskriven.  
Två av författarna 

deltog i analysen 

separat och 

tillsammans.  

Deltagarna brukar inte ställa 

frågor om våld i nära relation 

även om de misstänkte våld.  
Hinder för att ställa frågan 

var okunskap eller 

utbildning, prioritering av 

medicinsk vård, inte 

medvetande om 

sjuksköterskans roll, 

protokoll eller policys på 

sjukhuset gällande våld i 

nära relation och den 

Jordanska kulturen. 

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet och 

citat speglar deltagarnas 

åsikter. Verifierbarhet stärks 

då analysen och urvalet  är väl 

beskrivet. Pålitlighet sänks då 

förförståelse ej är beskriven, 

stärks då två av forskarna 

analyserat separat och sen 

tillsammans. Överförbarhet 

sänks då det kan vara svårt att 

ge allmän tillämpning på 

grund av kulturskillnader.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Aziz, M. M. & El-

Gazzar A. F.  
 
“Health care providers’ 

perceptions and 

practices of screening 

for domestic violence in 

upper egypt.” 
 
Egypten, 2019. 

Undersöka läkare 

och 

sjuksköterskor 

uppfattning och 

metoder för 

undersökning av 

våld i hemmet 

och att identifiera 

deras attityder 

och beteende för 

screening av våld 

i hemmet.  

Tvärsnittsstudie. Mixad 

metod. 

Bekvämlighetsurval 
Inklusion: Arbeta på en 

avdelning där kvinnor 

utsatta för våld troligen 

hamnar. Tillfrågade ej 

redovisat. Deltog: 210 

läkare & 200 ssk, 215 st 

kvinnor. Internt bortfall: 

88 Semi-strukturerade 

frågeformulär och 

intervjuer. Etisk godkänd 

Deltagarna kontaktades 

via telefon, besök på 

avdelning eller klinik 

eller via sekreterarna på 

avdelningen.  
Ingen powerberäkning 

eller hypotes.  
Deltog i analys: ej 

beskrivet.   
Analys: Linjär 

regressionsanalys.  

54.5 % ssk tycker att 

man ska undersöka 

DV trots att det är 

socialt accepterat. 86% 

tror att det är stötande 

att fråga offer om DV 

Intern validitet stärks 

eftersom svarar på syftet. 
Reliabilitet sänks eftersom 

det inte är psykometriskt 

testat. Objektivitet sänks 

eftersom ingen power 

beräkning gjordes. 
Extern validitet sänks 

eftersom den är svår att 

tillämpa i allmänhet pga 

kulturella skillnader. 

Dawson, A.J., Rossiter, 

C., Doab, A., Romero, 

B., Fitzpatrick, L., & 

Fry, M.  

 
The Emergency 

Department Response to 

Women Experiencing  
Intimate Partner 

Violence: Insight From 

Interviews With 

Clinicians in Australia. 

 
Australien, 2019. 

Undersöka 

kunskap, åsikter 

och motivation 

som formar 

besluten och 

utbildning av 

arbetslag på 

akutmottagningar 

i livliga 

storstadsområden 

vid vård av 

kvinnor som 

upplevt våld i 

nära relation.  

Bekvämlighetsurval 
Inklusion: Ej beskrivet.  
Deltagare:  27 st ssk, 4 st 

läkare, 5 st socialarbetare. 

Kvinnor: 28 st. Två olika 

sjukhus som valdes ut 

beroende på var dem låg.  
Semistrukturerade 

intervjufrågor.  
Samtycke finns. 

Individuella och 

gruppintervjuer gjordes 

av 3 forskare.  
Deltagarna bjöds in via 

broschyrer och 

informationsmöte.   
13-49 minuter långa 

intervjuer.  
Förförståelse ej 

beskrivet. 
Delade in i 

teman/kategorier. 
Forskarna och 

författarna deltog i 

analysen. 

Ssk bör fråga vid 

misstanke men ansåg 

att socialsekreterare 

var ansvariga för våld 

i nära relation och ge 

råd. Det var inte 

vanligt på avdelningen 

med frågeformulär om 

våld i nära relation.  
Tidsbrist i att skapa en 

relation och 

identifiera. Behöver 

erfarenhet inom 

området.   

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet.  
Sänks på grund av 

intervjutiden. Verifierbarhet 

stärks då metoden och analys 

är väl beskriven. Pålitlighet 

sänks eftersom förförståelse 

ej är beskrivet. Stärks 

eftersom flera deltagit i 

analysen. Överförbarhet 

stärks eftersom kontext är väl 

beskriven.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Di Giacome, P. 

Cavallo, A. 

Bagnasco, A-M. 

Sartini, M. & 

Sasso, L.  

 

Violence 

against women: 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs of nurses 

and midwives.  

 

Italien, 2016.  

Beskriva 

sjuksköterskor 

och barnmorskors 

kunskap, attityder 

och uppfattning 

av kvinnliga offer 

för våld samt att 

analysera möjliga 

förändringar i 

attityder som 

inträffat under de 

senaste fem åren. 

Tvärsnittsstudie   
Bekvämlighetsurval. 
Inklusion: Anställning under tiden 

som studien utfördes. 101 

tillfrågades, Deltagare: 31 ssk, 20 st 

barnmorskor. 41 var kvinnor. Internt 

bortfall: 30  
Frågeformulär skapat av Di Giacomo 

& Palumbo (2008), kontrollerat av 

antsällda på Rimini. Samtycke finns. 

Författarna delade ut 

frågeformulär till 

sjuksköterskor som jobbade 

på akutmottagning, 

akutrum eller 

gynekologiavdelning.  

Tillvägagångssätt för att 

finna deltagarna: Ej 

beskrivet.   
Hypotes ej beskrivet. 
Analys genomfördes med 

“The pearsons test”.  
 

29% av 

sjuksköterskorna 

hade fått utbildning 

i att hantera våld i 

nära relation. 55% 

tyckte att lyssna 

och ge stöd var 

viktiga åtgärder. 

74% tyckte att 

kommunikation var 

det största hindret. 
 

Intern validitet stärks då 

det svarar på syftet.     
Reliabilitet sänks 

eftersom det inte är 

psykometriskt testat. 

Objektivitet stärks då 

både signifikanta och icke 

signifikanta värden 

redovisas. Extern 

validitet sänks pga stort 

bortfall. Stärks eftersom 

det kan tillämpas i flera 

områden där 

sjuksköterskor arbetar.  
Ibrahim, E., 

Hamed, N., & 

Ahmed, L.  
 
Views of 

primary health 

care providers 

of the 

challenges to 

screening for 

intimate partner 

violence, 

Egypt.  

 
Egypten, 2021. 

Syftet var att 

fastställa hinder 

som vårdgivare i 

Fayoum, 

Egypten, anser att 

hindra dem från 

att göra screening 

för våld i nära 

relation. 
 

Tvärsnittsstudie  
Bekvämlighetsurval.  
Inklusion: Arbeta heltid minst 1 

månad, patientkontakt och gick med 

på att delta. 490 tillfrågades, externt 

bortfall: 105. Deltagare: 214st ssk, 

specialistläkare 22st, husläkare 31st, 

AT-läkare 55st, socialarbetare 63. 

357 var kvinnor. Arabisk version av 

Domestic Violence Health Care 

Providers Survey Scale. Skala 1 

håller inte med till 5 håller med. 

Etisk godkänd.  

Finna deltagare: ej 

beskrivet. Frågeformulär 

innehöll sociodemografiska 

egenskaperna och upplevd 

själsförmåga att ställa 

frågan, remisshantering, 

etiska problem i att ställa 

frågan, vårdgivares attityd 

mot utsatta, utsatta och 

vårdgivares säkerhet.  
Cronbach alpha 0.78. 
Pilotstudie genomförd. 

Hypotes ej beskrivet.  
Analys genomfördes med t-

test eller ANOVA 

Ingen av 
deltagarna hade 
fått utbildning i 
att ställa frågor 
om DV. 
Självförmåga att 
ställa frågan (M 
2.50 ± SD 1.02), 
Etiska problem i 
att ställa frågor (M 
4.42 ± SD 1.55),  
 

Intern validitet stärks då 

den svarar på syftet och 

frågeformulär är väl 

beskrivet. Reliabilitet 

stärks eftersom studien 

har mätnoggrannhet.  
Objektivitet stärks av 

pilotstudie och av 

gränsvärden. Extern 

validitet stärks då urvalet 

är representativt för 

populationen.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Poreddi, V., 

Gandhi, S., Reddy 

S, S-N.,  

Palaniappan, M & 

BadaMath, S.  

 
Violence against 

women with mental 

illness and routine 

screening: Nurses' 
knowledge, 

confidence, barriers 

and learning 

needs.  

 
Indien, 2020. 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

kunskap, 

självförtroende 

och 

lärandebehov av 

att identifiera 

och svara 

kvinnor med 

psykisk ohälsa 

som utsätts för 

övergrepp.  
 

Bekvämlighetsurval.  
Deltagare: 21, alla var 

kvinnor, medelålder 34 år.   
Inklusion: jobbat på 

vårdcentral med psykiatrisk 

inriktning i minst ett år. 

Datainsamling: Intervjuer 

med semistrukturerade 

frågor.  
Etisk godkänd. 
 

Informerade chefer och 

IEC om studien. 16 

semistrukturerade frågor i 

intervjuerna utifrån en 

intervjuguide.  
Intervjuerna 

transkriberades och 

spelades in.  
Förförståelse ej redovisat.  
Kvalitativ analys. Alla 

författare deltog i 

analysen.  
 

Kan misstänka våld vid 

ärr och andra märke på 

kroppen. Frågar hur hon 

fått märken/ärr. Frågar 

om våld efter byggt upp 

förtroende. Vissa 

sjuksköterskor vet ej hur 

de ska ställa frågan om 

våld. 

Tillförlitlighet stärks då 

resultatet svarar på syftet och 

semistrukturerade intervjuer 

gjordes. Verifierbarhet 

stärks då intervjuerna och 

datainsamlingen är väl 

beskrivna. Pålitlighet stärks 

då flera författare deltog i 

analysen. Ingen förförståelse 

sänker pålitligheten. 

Överförbarhet stärks 

eftersom abstraktionsnivån 

anses hög.  

Rahmqvist, J., 

Benzein, E., & 

Erlingsson, C.   

 
Challenges of 

caring for victims 

of violence and 

their family 

members in the 

emergency 

department.  

 

Sverige, 2019.  

Beskriva  
sjuksköterskor 

på akuten 

erfarenhet vid 

vård av offer för 

våld och deras 

familjemedlem

mar på 

akutmottagning. 
 

Strategiskt urval. 
Inklusion: Legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar 

på akutmottagning.  
Deltagare:12st, varav 10 

kvinnor. 
Genomfördes på 

arbetsplatsen, i avskildhet. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 
Etisk godkänd.  

Annonserade online samt 

kontaktade ssk direkt på en 

akutmottagning. 

Intervjuerna pågick 40-60 

minuter. Började med 

demografisk fråga fortsatte 

med öppna frågor.  
Förförståelse ej redovisat. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Alla författare deltog i 

analysen.   
 

Tidsbrist och brist i 

avskildhet var hinder för 

att samtala om IPV. Vid 

fysiska tecken eller 

magkänsla har deltagare 

inte vågat ställa frågan, 

vill inte göra intrång 

eller skapa problem. 

Upplevdes svårt att 

ställa frågan.  
 

Tillförlitlighet stärks 

eftersom genomförande väl 

beskrivet, intervjulängd var 

rimlig. Verifierbarhet stärks 

eftersom analysen väl 

beskriven och flera personer 

deltog. Pålitlighet sänks 

eftersom förförståelsen 

saknas. Överförbarhet 

stärks eftersom den går att 

överföra till fler avdelningar.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Renner, L. M., 

Wang, Q., Logeais, 

M. E., & Clark, C. 

J. 
Health Care 

providers’ 

Readiness to 

identify and 

respond to intimate 

partner violence.  
 
USA, 2021. 

Syftet var att 

bedöma kunskap 

om våld i nära 

relation, 

förberedelse, 

åsikter och praxis 

bland läkare, 

sjuksköterskor 

och 

“social/betende 

hälsopersonal” i 

poliklinisk 

multispecialitets 

klinik. 

Tvärsnittsstudie. 

Randomiserat urval 
Tillfrågade: 402, 107 ssk, 

70 läkare, 27 

socialarbetare. 154 

kvinnor, 100 kvinnliga 

ssk.  

Inklusion: Hade stort 

antal kvinnliga patienter. 
Externt bortfall: 183  
Internt bortfall: 15  
Modifierad version av 

PERMIS, Förberedelse: 

1-7, högt värde är bra, 

Åsikt: 1-7, lågt värde är 

bra. Etisk godkänd. 

Online undersökning.  
Analyserade 

förberedelse, kännedom, 

åsikter och praxis ang 

våld i nära relation.  
ANOVAs och chi - 

square för kontinuerliga 

variabler och fisher’s 

exact för kategoriska 

variabler.  

Cronbach alpha > 0.60. 

Analysen genomfördes 

med ANOVA och chi-

square 
  

Åsikt: förolämpa 

patienterna genom att 

göra screening (M 4.70 

± SD 1.13). Åsikt: Det 

finns tid (M 5.77 ± SD 

1.52). Förbereda: Kan 

ställa lämpliga frågor 

om IPV (M 3.39 ± SD 

1.70). 

Intern validitet stärks 

eftersom studien svarar på syftet 

och litet internt bortfall.  
Reliabilitet stärks eftersom 

frågeformuläret är 

psykometriskt testad. 

Objektivitet stärks då både 

signifikanta och icke 

signifikanta värden redovisas. 
Extern validitet sänks pga stort 

externt bortfall men kan ev 

generaliseras till liknande 

kulturella kontext. 

Van der Wath., A.  
 
Women exposed to 

intimate partner 

violence: a 

Foucauldian 

discourse analysis 
of South African 

emergency nurses’ 

perceptions 

 
Sydafrika, 2019. 
 

Syftet är att 

framföra samtal 

som kan hjälpa 

att förstå 

akutsjukskötersko

rs agerande mot 

kvinnor som 

utsätts för våld i 

nära relation. 
 

Bekvämlighetsurval.  
Sjuksköterskor fick 

frågan på en akutenhet 

och de som ville vara med 

fick vara med. 15 

deltagare i studien. Kön: 

ej redovisat.  
Semistrukturerade 

fokusgruppdiskussion.  
Informerat samtycke 

skriftligt gavs. 
 

Gruppdiskussionen 

varade 45-60 minuter. 
Frågades om uppfattning 

om IPV, hur de erbjuder 

vård för utsatta,  
Kategoriserade upp 

material i olika teman. 

Fokusgruppsdiskussione

r utfördes. 
 

Sjuksköterska frågar om 

våldet genom att fråga 

hur hon fått sina 

blåmärken, för att få 

kvinnorna att berätta 

själva. Svårare att fråga 

om våldet då de inte vet 

hur de ska hjälpa 

personen vidare. Inte 

ställa ingående frågor 

utan mer lyssna på vad 

kvinnan vill berätta. 

Bygga ett förtroende.  

Tillförlitlighet: Stärks då 

resultat svarar på syftet. 

Verifierbarhet: Stärks eftersom 

analysen är väl beskriven. Sänks 

eftersom kön ej är redovisat.  
Pålitlighet: Sänks eftersom en 

författare gjorde analysen. 

Överförbarhet: Stärks 

eftersom resultatet går att 

överföra till olika 

vårdenheter.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Williams, J. R.,. 

Halstead, V., 

Salani, D., & 

Koermer, N.  

 
An exploration of 

screening for 

intimate partner 

violence in 

healthcare 

facilities: a 

qualitative study.  

 
USA, 2016. 

Syftet var att 

undersöka 

skillnader i 

genomförande av 

våld i nära 

relation 

screeningpraxis 

och undersöka 

både hinder och 

möjlighet som 

vårdgivare 

upplever. 
 

Deskriptiv 

forskningsdesign. 
Bekvämlighetsurval 
Inklusionskriterier: 

Representerade områden 

där kvinnor ofta besökte.  
Deltagare: chefer 8st, 

läkare 6st, ssk 3st, 

undersköterskor 1st. 13 

kvinnor.   
Vårdcentral, Gyn, 

pediatrik och akutvård.   
Semi-strukturerade 

djupgående intervjuer.  
Samtycke.  

Person med mest kunskap 

om IPV valdes ut på 

arbetsplatsen. 
Intervjun 45–60 min, som 

spelades in och 

transkriberades. 

Förförståelse ej 

beskrivet.  
Två forskarna gjorde 

analysen, framgår inte 

vilka.  
Latent innehållsanalys. 

Granskades av författare. 
 

Kommunikativa hinder 

var: personliga känslor 

om IPV, tidsbrist och 

rädsla att patienten inte 

kommer att komma 

tillbaka om IPV frågor 

ställs.  
Saker som underlättade 

för samtal om IPV var 

bygga förtroende 

avskildhet, aktivt 

lyssnande, ställa frågor 

ansikte mot ansikte.  
 

Tillförlitlighet stärks av 

varierat urval och att resultat 

svarar på syftet. 

Verifierbarhet stärks då 

analys gjordes av flera 

författare. Pålitlighet sänks 

eftersom det saknas 

förförståelse och namn på 

forskare som gjorde analysen 

framgick ej. Överförbarhet 

stärks av att kontext 

beskriven. Stärks då 

genomförandet av studien är 

väl beskrivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


