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Sammanfattning
Bakgrund: Cirka 70 % av alla kvinnor i världen har någon gång blivit utsatta för våld.
Forskning visade att det fanns en rädsla hos vårdpersonalen för att ta upp problemet
med kvinnorna. Vårdpersonal har ett ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera
våldet som kvinnan upplevt. Syfte: Syftet var att belysa fysiskt våldsutsatta kvinnors
upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation. Metod: Studien genomfördes
som en allmän litteraturstudie, detta med hjälp av 11 vetenskapliga artiklar. Resultat:
Huvudfynden var en bekräftande dialog, en förtroende och tillitskapande relation och ett
professionellt bemötande. Slutsats: Vårdpersonal bör visa respekt för de våldsutsatta
kvinnorna och även vara goda lyssnare. Kroppsspråket kan visa om en person verkligen
tycker det den säger. Som vårdpersonal är det därför viktigt att tänka ut vart man själv
står i frågan om våldsproblemet, så att man kan lägga det åt sidan och ge sin patient den
optimala vård som behövs. Varje möte med en patient ger möjlighet att lära känna
denne bättre, på så vis kan individuell omvårdnad ges.
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Abstract
Background: About 70% of all women in the world have sometimes been the victims
of violence. Research has shown that health professionals are afraid of asking about the
violence. Health professionals have a responsibility when it comes to detecting and
identifying violence against the women. Aim: The aim of this study was to illustrate
physically battered women's experiences of what characterizes a good health care
relationship. Method: The study was conducted as a general literature review, this with
the help of 11 scientific articles. Result: The main findings were a confirmation dialog,
a confidence and trust-building relationship and a professional approach. Conclusion:
Clinicians should show respect for battered women and also be good listeners. Body
language can show if a person really mean what he/she says. As health professionals, it
is important to figure out where you self stands on the issue of violence, so you can put
it aside and give the patient the optimal care that is needed. Every meeting with a
patient creates an opportunity to get to know her better. In this way an individual care
can be given.
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BAKGRUND
Våld mot kvinnor är idag ett stort problem (World Health Organization (WHO) 2011). Det är
något som kan hända vem som helst oberoende av nationalitet, religion eller kultur. Statistik
visar att cirka 70 procent av alla kvinnor i världen någon gång under sitt liv blivit utsatt för
våld (a.a.). Sedan år 2005, då WHO:s första stora studie om kvinnors hälsa och våld
publicerades, har antalet studier om våld mot kvinnor ökat. År 2011 fanns det rapporter från
mer än 90 länder som beskrev situationen om våld mot kvinnor (WHO 2011). Forskning visar
att kvinnor som blivit utsatta för fysiskt våld har långvarigt försämrad hälsa, jämfört med
kvinnor som aldrig blivit utsatta för våld (WHO 2005). United Nations (1993) definierar våld
mot kvinnor som handlingar eller hot om handlingar som är könsrelaterade och ger skada eller
lidande fysiskt, psykiskt, sexuellt eller frihetsberövande i och utanför hemmet (a.a.).

Enligt en studie av Häggblom, Hallberg & Möller (2005), kan vårdpersonal ha en viss rädsla
för att ta upp frågan om våld mot kvinnor. Det kan bero på att vårdpersonalen är rädda för att
inkräkta på kvinnans integritet eller för att vårdpersonalen har för lite utbildning och
erfarenhet om våld mot kvinnor. Vårdpersonalen kan även känna rädsla inför svaret på en viss
fråga samt konsekvenserna av detta. Andra anledningar kan vara tidsbrist eller att frågan inte
känns relevant för den specifika åkomma kvinnorna söker för vid vårdtillfället (a.a.). En del
sjuksköterskor beskrev att de var rädda för att möta kvinnor med fysiska skador eftersom de
själva mådde psykiskt dåligt av situationen. På olika vårdinrättningar har vårdpersonalen
kunskap om de fysiska skadorna men oftast ingen kunskap om de psykologiska skadorna
(Häggblom & Möller 2006). Vårdpersonalen ansvarar för sitt eget handlande i arbetet, och
arbetet ska bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap (SFS 2010:659). Oberoende av vem
patienten är har vårdpersonalen skyldighet att visa omsorg och respekt. I den mån det är
möjligt bör patienten ha inflytande i sin omvårdnad (SFS 2010:659; SFS 1982:763). En god
vård ska vara lättillgänglig och patientens trygghet ska tillgodoses (SFS 1982:763).
Vårdpersonal har som uppgift att uppmärksamma och möta patientens lidande och
sjukdomsupplevelse. De kunskaper som patienten har samt dennes tankar och värderingar ska
respekteras och tillvaratas. Kommunikationen med patienten skall ske på ett respektfullt,
lyhört och empatiskt sätt, på så sätt kan en vårdrelation skapas (Socialstyrelsen 2005).
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En vårdrelation kan definieras som ett möte mellan vårdpersonal och patient, där patienten
står i fokus. Fokuset läggs på problemet patienten har, vårdpersonalen bör lyssna och bekräfta
det patienten säger (Björck & Sandman 2007).

Enligt omvårdnadsteoretikern Travelbee (2002) finns det olika mål för vårdrelationen, dessa
är att: lära känna individen, se dennes behov och kunna uppfylla dem, och även uppfylla
sjukvårdsmålen. Det är omöjligt att lära känna en patient fullt ut, men vid varje möte ges
möjlighet att lära känna patienten bättre. Kommunikationen är en nödvändig pusselbit i detta
för att kunna skapa en person till person relation. För att patienten ska kunna dela sina tankar
och funderingar med vårdpersonalen behöver hon känna att denne tar henne och det hon säger
på allvar, och inte nedvärderar henne på grund av vad hon blivit utsatt för (a.a.).

Sjukvårdens personal har ett ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våld mot
kvinnor (Björck & Heimer 2008). Detta ska ske på ett sätt som visar på respekt för patienten.
Därför behövs kunskap om hur mötet bör vara så att patienten kan känna en mellanmänsklig
trygghet (a.a.).

SYFTE
Syftet var att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god
vårdrelation.

METOD
Design
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, även kallad litteraturöversikt. Vilket
innebar att den kunskap som påträffades inom det valda området beskrevs, det gjordes genom
att forskningsresultaten analyserades och sammanfattades. Studien gjordes även med en så
systematisk ansats som möjligt (Forsberg & Wengström 2008).

Urval
Inklusionskriterierna: kvinnor över 18 år som varit utsatta för fysiskt våld, och deras möte
med vårdpersonalen ur ett patientperspektiv. Mötet skulle ske på någon slags vårdinrättning.
Artiklar från hela världen inkluderades. I vårdpersonal ingår läkare, sjuksköterskor,
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undersköterskor, kuratorer och psykologer. I sökningen inkluderades artiklar som var skrivna
på engelska och publicerade mellan åren 2000-2011. Slutdatum för sökningen var 2011-0519. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats och de skulle vara primärkällor.
Exklusionkriterier: artiklarna skulle inte spegla partnerns eller familj och närståendes
perspektiv. Även artiklar som handlade om kvinnor över 65 år exkluderades.

Undersökningens genomförande
Litteratur till studien söktes via databaserna Academic Search Elite, Cinahl, PsycINFO och
PubMed. Artiklar söktes även manuellt via referenslistor i artiklar och uppsatser. Sökord som
användes i olika kombinationer var: attitud*, battered women, domestic violence, emergency
department, experienc*, experience*, health care, health professionals, help, intimate partner
violence, partner violence, patient*, professional - patient relations, provider, seek help och
women. Trunkering (*) användes för att alla ändelser av orden skulle inkluderas. Den
booleska operatorn som användes var AND, vilket innebar att de olika sökorden som
användes i samma sökning sammankopplades (Polit & Beck 2009). Artikelsökningen har
presenterats i ett sökschema (se bilaga 1).

I sökningarna av artiklar användes MeSH-termer, som är förutbestämda nyckelord som täcker
olika sökområden inom ett visst ämne. På Högskolan Kristianstads hemsida användes DiVA
för att söka efter tidigare skrivna studier. Detta för att från dem få förslag på upplägg till
denna studie och för att finna artiklar manuellt i deras referenslistor. Totalt påträffades elva
artiklar, två av dessa hittades via manuellsökning.

Innan granskningen av artiklarna gjordes lästes abstrakten igenom för att kunna utesluta en
del artiklar. De artiklar som valdes ut lästes först igenom individuellt och granskades sedan
gemensamt (Polit & Beck 2009). Artiklarna skrevs även in i en artikelöversikt (se bilaga 2).
Kvalitets granskningen av artiklarna skedde med hjälp av Forsbergs och Wengströms
granskningsmall (se bilaga 3). Mallens utformning gick ut på att granska artiklarna för att se
på trovärdigheten och kvalitén. Bedömningen efter granskningsmallen gjordes genom att
poängsätta de olika svaren, svarsalternativet ja gav ett poäng medan alternativet nej gav noll
poäng. 0-6 poäng = låg kvalité, 7-13 poäng = medel kvalité och 14-18 poäng = hög kvalité.
De frågor som besvarades med beskrivande text poängsattes inte men vägdes ändå in i
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slutbedömningen. Åtta av de elva artiklarna bedömdes ha hög kvalité, de resterande tre
bedömdes ha medelkvalité. Ingen artikel bedömdes ha låg kvalité.

Resultatet i de vetenskapliga artiklarna analyserades först enskilt och sedan diskuterades
likheter och skillnader gemensamt. Därefter lästes alla artiklar en gång till för att se så att
inget väsentligt fallit bort. Nyckelfynd togs fram och koder bildades utifrån dessa. Efter
ytterligare diskussioner bildades olika kategorier. Artiklarna lästes igenom ytterligare en gång
och jämfördes med det nu skrivna resultatet (Friberg 2006).

Etiska överväganden
I studien som gjorts övervägdes olika saker och en del etiska krav ställdes. I de inkluderade
artiklarna skulle det framgå att kvinnorna deltagit av fri vilja och att de haft rätt att tacka nej
under studiens gång. Tidigare studier inom ämnet användes för att komma fram till ett
resultat. I analysarbetet eftersträvades objektivitet och inget skulle förvrängas eller plagieras.
Förförståelsen som fanns innan studien gjordes, försöktes läggas åt sidan för att ge så liten
påverkan på resultatet som möjligt.

Förförståelsen inför studien var att det kan vara svårt för vårdpersonal att hantera
våldsproblem om ingen kunskap finns inom området. Det kan vara till hjälp att veta hur
utsatta kvinnor upplever goda vårdrelationer.

RESULTAT
Efter att artiklarna analyserats skapades dessa fyra kategorier:
Tabell 1: kategorier och underkategorier.

Kategorier
En bekräftande dialog

Underkategorier
Delaktighet /
medverkan

En förtroende och
tillitskapande relation
Ett professionellt
bemötande

EN BEKRÄFTANDE DIALOG
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I flera studier beskrevs det att en öppen dialog mellan patient och vårdpersonal var något som
de flesta kvinnorna önskade. Flera kvinnor ville att frågorna skulle vara direkta eftersom de
kände att de då kunde ge ett ärligare svar (Battaglia, Finley & Liebshutz 2003; Bacchus,
Mesey & Bewley 2003). I en studie av Kelly (2006) menade kvinnorna att vårdpersonal borde
ställa frågor men även lyssna på de svar de fick. De tysta svaren var av samma betydelse som
de verbala, det vill säga att vårdpersonalen borde försöka läsa av kvinnans kroppsspråk.
Vårdpersonalen borde ta initiativet till att diskussionen om våldsproblemet och ta ansvaret för
avslöjandet av vad som hänt, så att det inte låg på de utsatta kvinnorna (a.a.). Enligt en studie
av Battaglia et al. (2003) ansåg några kvinnor att vårdpersonalen borde tänka på sitt
kroppsspråk då det kan avslöja för kvinnorna hur vårdpersonalen egentligen kände i en
specifik situation (a.a.).
Delaktighet / medverkan
Enligt en studie framkom det att en kvinna tyckte att vårdpersonalen skulle ge information om
möjligheten att ringa till dem om behovet av stöd uppkom (Chang, Decker, Moracco, Martin,
Petersen & Frasier 2004). Några kvinnor i en studie efterfrågade mer muntlig information om
konsekvenserna av avslöjandet av våldet. De ville att vårdpersonal berättade mer om vad som
hände deras män om de anmälde dem och vad som hände med deras barn. Skulle socialen ta
hand om barnen? (Lutenbacher, Cohen & Mitzel 2003). Enligt Battaglia et al. (2003) ansåg
några kvinnor att information skulle ges även om kvinnorna inte var redo att ta emot hjälpen
som erbjuds. De borde veta vilka möjligheter som fanns om de bestämde sig för att göra något
åt våldet (a.a.). Några kvinnor i olika studier menade att vårdpersonalen kunde visa på att
kunskap inom området finns. Detta genom att ha tryckt information om våldsproblemen och
vilka möjligheter till hjälp som fanns, till exempel via broschyrer, posters med mera. Eftersom
information fanns om ämnet menade några kvinnor att det även kunde visa på att kvinnorna
inte var ensamma om sina problem (Chang et al. 2004; Nemoto Rodriguez & Mkanadawire
2006; Chang, Cluss, Ranieri, Hawker, Buranosky, Dado, McNeil & Scholle 2005).

EN FÖRTROENDE OC TILLITSKAPANDE RELATION
I två studier av Chang et al. (2004) och Hathaway, Willia & Zimmer (2002) uttryckte några
kvinnor att ett förtroende kunde skapas genom att vårdpersonalen var personliga, till exempel
genom att tilltala personen med förnamn (a.a.). Några kvinnor menade att ett sätt att bli
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personlig kunde vara att vårdpersonalen visade intresse för själva individen innan de gick in
på djupet av våldsproblemet, till exempel genom att de ställde frågor om hennes familj, arbete
och intressen (Belknap & Sayeed 2003; Battaglia et al. 2003). Några av kvinnorna i en studie
av Kelly (2006) menade att förtroende byggde på vårdpersonalens professionalitet, deras
personligheter och hur de utförde det praktiska arbetet. De menade även att de ville bli
respekterade för den individ de var. En kvinna i studien menade på att varför skulle jag
berätta om mitt liv om inga åtgärder görs ändå (a.a.). Några kvinnor sade att de ville få prata
om problemet och känna att de blir trodda (Hathaway et al. 2002). Några kvinnor i två studier
menade att vårdpersonalen genom att visa att de tog kvinnornas problem på allvar, kunde
börja bygga upp en relation där förtroende och respekt vara grunderna (Hathaway et al. 2002;
Nemoto et al. 2006). De kvinnor som tidigare haft en vårdrelation med en speciell
vårdpersonal menade att det är lättare att känna tillit till dem eftersom en relation redan fanns
dem emellan (Hathaway et al. 2002). Det var även av betydelse för en del kvinnor vilket kön
vårdpersonalen hade, eftersom män påminde dem om våld och det kunde bli svårare att
berätta om upplevelserna (Hathaway et al. 2002; Bacchus et al. 2003).
ETT PROFESSIONELLT BEMÖTANDE
I en studie av Battaglia et al. (2003) ansåg några kvinnor att vårdpersonalen borde ha
kompetens för sitt arbete, det ingav förtroende hos kvinnorna (a.a.). Enligt Bacchus et al.
(2003) kunde vårdpersonalen genom att ha kunskap inom området få större förståelse för den
utsatta kvinnan och vad hon gick igenom (a.a.). Vårdpersonalen kunde då även ställa lämpliga
frågor (Battaglia et al. 2003). I studierna av Battaglia et al. (2003), Wendt Mayer (2000) och
Nemoto et al. (2006) menade flertalet kvinnor att vårdpersonalen inte borde lägga skulden för
våldets verkan på kvinnan eller hennes man, då kunde det undvikas att kvinnan kände skam
och förödmjukelse (a.a.). I studien av Bacchus et al. (2003) berättade några kvinnorna om
attityden och responsen som något av det viktigaste i relationen med vårdpersonalen för att
kunna delge sina upplevelser (a.a.). I Hathaways et al. (2002) studie uttryckte en kvinna att
det kunde vara svårt att berätta alla detaljer om våldet, eftersom det kändes för privat (a.a.).
En kvinna i en studie menade att vårdpersonalen inte borde ta upp våldsproblemet första
gången de träffade sin patient, istället kunde de ge henne numret till kvinnojouren. Hon tyckte
att om de träffar kvinnan fler gånger kunde problemet tas upp då, eftersom det då fanns en
vårdrelation dem emellan (Belknap & Sayeed 2003). Flertalet kvinnorna i två studier önskade
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att vårdpersonalen frågade på ett sätt som visade att de brydde sig och inte bara för att de var
tvungna att fråga (Hathaway et al 2002; Yam 2000). I en studie av Chang et al. (2004)
menade några kvinnor att vårdpersonalen borde fortsätta stötta de kvinnor som ännu inte var
redo att berätta om våldet. De menade även att tålamod var en egenskap vårdpersonalen borde
ha (a.a.). I två studier framkom det att några kvinnor ansåg att sjuksköterskorna borde ta sig
tid för varje patient och inte visa att de var stressade eller hade tidsbrist. Detta eftersom
kvinnorna kände av det, vilket i sin tur kunde göra att de osynliga problemen inte kom upp till
ytan (Hathaway et al. 2002; Nemoto et al. 2006; Battaglia et al. 2003). En av kvinnorna i en
studie av Nemoto et al. (2006) uttryckte att tid kunde behövas för att känna trygghet vid
avslöjandet av våldet (a.a.). Det framgick i en annan studie att det var av vikt för kvinnornas
självförtroende att vårdpersonalen hade tid och visade intresse för dem (Belknap & Sayeed
2003). En kvinna, i studien av Chang et al. (2004), menade att rutinfrågor om våld borde
finnas med i anamnesen, så att frågor om våldet alltid ställdes när kvinnorna besökte
sjukvården (a.a.). Några av kvinnorna i en annan studie önskade rutinkontroller och screening
av våld (Lutenbacher et al. 2003). Några kvinnor i en studie menade att vårdpersonalen borde
kunna nås via telefon för samtal eller bokning av besökstid (Battaglia et al. 2003).
Uppföljningssamtal var nödvändigt enligt en deltagande kvinna i Yams studie (2000).
Kvinnan tyckte att vårdpersonalen skulle fråga hur det var och hur kvinnorna tänkte gå vidare
med våldsproblemet (a.a.). Även i en studie av Hathaway et al. (2002) menade några kvinnor
att uppföljning borde ske. Detta eftersom det skapade trygghet och kvinnorna fick tid på sig
att smälta den information de fått (a.a.). Några kvinnor i två studier menade att
vårdpersonalen borde tänka på att vara med kvinnan i ett enskilt rum när de tog upp frågor om
våldet. De menade att kvinnan antagligen inte kunde svara sanningsenligt på de frågor de fick
om våldet om männen eller andra anhöriga var närvarande (Yam 2000; Hathaway et al. 2002).

DISKUSSION
Metoddiskussion
Studien gjordes som en allmän litteraturstudie, vilket innebar att tidigare forsknings
resultat som påträffats genom sökningar i databaser, har granskats med nya ögon. På så
vis kunde nya infallsvinklar till omvårdnadsfrågor utifrån dessa resultat ha utvecklats.
Hade en empiriskstudie gjorts kunde fler specifika frågor blivit besvarade, och resultatet
hade kunnat bli ett annat (Forsberg & Wengström 2008). Det valdes att inkludera olika
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kategorier av vårdpersonal för att få ett mer omfattande resultat. I och med det blev
resultatet av denna studie mer allmängiltigt för sjukvården. De inkluderade artiklarna
var endast skrivna på engelska, eftersom språkkunskaper endast fanns på svenska och
engelska språket. Endast artiklar som var skrivna på engelska valdes då inga artiklar
som var skrivna på svenska hittades. Hade andra språkkunskaper funnits är det möjligt
att resultatet kunnat bli mer omfattande. Litteraturen söktes i databaserna Academic
Search Elite, Cinahl och PubMed. Artikelsökningar gjordes även i PsycINFO, men inga
användbara artiklar blev funna. Fler artiklar kunde möjligtvis ha hittats om fler
databaser använts (Polit & Beck 2009). Nio av elva de artiklar som inkluderades var
skrivna i USA. Ett världs perspektiv kunde därmed inte ges, däremot kunde ett
mångkulturellt perspektiv ges eftersom personerna som medverkade i artiklarna kom
från flera olika kulturer. Därmed kändes det som att de råd som kvinnorna ger skulle
kunna ges från vilken kvinna som helst i världen (Friberg 2006).
Artiklarna lästes igenom individuellt och där efter diskuterades likheter och skillnader
igenom. Det är en styrka att fler än en person har läst igenom och tolkat resultaten i
artiklarna, eftersom risken för att något väsentligt skulle ha missats då minskade
(Forsberg & Wengström 2008). Forsbergs och Wengströms granskningsmall användes
för att utläsa kvalitén i artiklarna. Fördelen med denna mall var att den var lättförstålig
och tog upp det mest väsentliga som borde finnas med i artiklarna. Däremot fanns det
inget befintligt graderingssystem av huruvida artiklarna var av hög, medel eller låg
kvalité. Andra personer kan där med gradera kvalitén annorlunda mot vad som gjorts i
denna studie. Det kan i sin tur medföra att resultatet blir ett annat om studien skulle
göras om. Granskningen av artiklarna skedde sedan gemensamt. Det ökade
trovärdigheten av granskningen eftersom den kunde tolkas på olika vis.
Stora delar av förförståelsen lades åt sidan men det finns inte några garantier för att
förförståelsen inte har påverkat resultatet. Nackdelen med förförståelsen är att den kan färga
det mesta av studien, förhoppningen var att det inte blivit så i detta fall.
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Resultatdiskussion
Tre övergripande fynd valdes ut för diskussion. Dessa var att föra en dialog, att skapa
förtroende/tillit och ett professionellt förhållningssätt.

Vårdrelationen mellan kvinnorna och vårdpersonalen påverkades av den verbala och
den icke verbala kommunikationen. Kroppsspråket visade tydligt på hur olika individer
kände sig för stunden. Det som sades med tal underströks av ansiktsuttryck och
kroppsspråk, och genom att tolka dessa två tillsammans kunde det utläsas om personen
menade det den antyder. Omvårdnadsteoretikern Travelbee (2002) styrker detta i sin
omvårdnadsteori. De våldsutsatta kvinnorna bildade sig en egen uppfattning om hur
intresserad vårdpersonalen var av vad de hade att säga genom att jämföra kroppsspråket
med hur vårdpersonalen uttryckte sig verbalt. Detta styrks enligt en studie av Flinck,
Paavilainen & Åstedt - Kurki (2005).

Misstänktes det att en kvinna blivit utsatt för våld borde vårdpersonal behandla henne
med respekt och värdighet. Att lyssna utan att på något sätt döma patienten, gynnade
vårdrelationen som i sin tur ledde till ett bättre mående för denne. Vårdpersonal borde
vara medveten om att kvinnor som blivit utsatta för våld lätt kunde känna skam,
förnedring och rädsla. Att kvinnan lade skulden på sig själv var inte heller ovanligt.
Detta styrks enligt The National Assembly for Wales (2001). När vårdpersonal visade
medkänsla och inte dömde vågade kvinnorna tala ut om våldsproblemen (Robinson &
Spilsbury 2008). Den psykologiska läkningen underlättades då eftersom kvinnorna
kände att de fick stöttning från sina vårdgivare (Royal College of Nursing 2000). Skulle
kvinnan däremot bli anklagad för att själv bära ansvaret för våldet hon blivit utsatt för,
kunde det bli omöjligt för vårdpersonal att skapa en relation med henne. Det i sin tur ledde
till att hon kunde må sämre än hon redan gjorde, och dessutom kunde vården hon var i
behov av inte uppnås. De våldsutsatta kvinnorna befinner sig i en utsatt situation och är
beroende av hur vårdpersonalen agerar. Detta styrks av omvårdnadsteoretikern Travelbee
(2002). Det var av vikt att vårdpersonalen lyssnade på sina patienter när de tog upp

svåra problem, så som till exempel våld i hemmet. Det hände att vårdpersonal inte
gjorde detta utan istället övergick till ett annat samtalsämne av olika anledningar. Det i
sin tur kan leda till att kvinnan kanske inte vågar ta upp sitt problem igen då hon kan
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känna att där inte är någon som vill hjälpa. Detta styrks i en artikel av Rhodes, Frankel,
Levinthal, Prenoveau, Bailey & Levinson (2007). Tid var en viktig aspekt i vården av
våldsutsatta kvinnor, då gott om tid kunde leda till en trygghet som gjorde att kvinnorna
klarade av att berätta om våldet. Visar vårdpersonalen upp att de har tidsbrist och är
stressade kan det hindra att patienter söker deras uppmärksamhet. Eftersom patienterna
inte ville störa personalen som verkade ha mycket att göra, bad de inte heller om hjälp
eller samtalstid även om de var i behov av det. Kände patienten att tiden var knapp, på
grund av att personalen stressade, när hon skulle ta del av information angående vården
kunde det hända att hon inte kunde tillgodogjorde sig all information. Det var möjligt att
patienten inte förstod all den information hon fått men inte heller vågade be personalen
förklara av rädsla att för vara en besvärlig patient. Detta styrks i en artikel av Kiessling
& Kjellgren (2004).

När patienten, i den mån det går, kan träffa samma vådpersonal vid de olika
vårdtillfällena kan det byggas upp en relation dem emellan. För varje möte och
interaktion som sker blir vårdrelationen djupare och patienten och vårdpersonalen lär
känna varandra på ett personligare plan. För att få den personligare relationen kan
vårdpersonalen försöka ha ett personaligare sätt att kommunicera med kvinnan på, då
kan kvinnan finna trygghet i den situationen hon befinner sig i. Detta styrks enligt en
artikel av Shatell, Starr & Thomas (2007). Dock bör inte vårdpersonalen bli så
personligt involverade att de känner sympati istället för empati, eftersom det kan leda
till att de inte kan hjälpa kvinnan på ett professionellt sätt (Goldblatt 2009). När
trygghet har byggts upp i relationen kan kvinnan ha lättare att prata om sin situation och
i och med det får vårdpersonalen insikt i hur den våldsutsatta kvinnans liv ser ut. Detta
styrks i en artikel av Kiessling & Kjellgren (2004). Det tar tid att skapa en vårdrelation.
Varje möte ger en möjlighet till en bättre förståelse för hur den andra personen tänker
och känner. Omvårdnadsinsatserna kan då bli mer individuellt anpassade (Travelbee
2002).
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Slutsats
I resultatet framkom det att vårdpersonal bör visa respekt och även ha förmågan att vara
en aktiv lyssnare. Medan vårdpersonalen lyssnar på kvinnorna bör de heller inte döma
dem för vad de blivit utsatta för. Kroppsspråket kan visa om personalen är dömande
eller inte. Kunskap krävs för att personalen ska kunna veta vilka frågor som är lämpliga
att ställa och hur ett optimalt möte skapas.

Utbildning om våldsproblemet i samhället bör finnas på varje arbetsplats inom
sjukvården, i och med att det är ett omfattande problem. För att kunna skapa den
optimala vårdrelationen bör vårdpersonal lägga sina fördomar åt sidan men även
fundera över var de själva står angående problematiken. Vårdpersonalen kan ha olika
åsikter om saker och ting men det ska inte visas i mötet med patienten. Vid de tillfällen
då personalen känner att de inte kan hantera situationen, så kan det underlätta att lämna
över fallet till sin kollega. På så sätt tar inte patienten skada. Det krävs en god
vårdrelation för att den psykologiska läkningen ska kunna påbörjas.
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rädsla var ett stort problem hos
kvinnorna. Trots detta så ville
kvinnorna att frågan togs upp
och att personalen tog kontrollen
så de slapp det själva. De
behövde känna tillit till
personalen både som person,
praktiskt och professionellt. De
ville känna sig respekterade och
bli behandlade som människor.
Kroppsspråket var viktigt.

Hög

De medverkande kvinnorna
intervjuades i fokusgrupper.
Svaren studerades grundligt och
koder och teman skapades. I ett
senare skede gjordes samma sak
om igen då alla som varit med
och undersökts samlades och
diskuterade.

I resultatet framgick det att
endast en av kvinnorna hade fått
frågan om misshandeln under
sitt årliga rutin besök. Många
kvinnor var rädda för vad som
kunde ske om de berättade och
på så sätt var det bra om
information fanns tillgänglig.
Kvinnorna efterlyste en årlig
rutinkontroll där frågan om
misshandel togs upp.

Medel

Canadian
journal of
nursing
research.
Lutenbacher
, M., Cohen,
A. & Mitzel,
J.

USA
2003

Do we really
help?
Perspectives of
abused
women.

Public health
nursing.

Intervjuerna har lästs
ett flertal gånger
innan de blev kodade,
detta gjorde resultatet
trovärdigt.

Intervju resultaten
studerades grundligt.
Inklusionskriterierna
var inte tydligt
beskrivet.

Nemoto, K.,
Rodriguez,
R. &
Mkanadawie
, L.

Japan
2006.

Wendt
Mayer, B.

USA
2000

Exploring the
Health Care
Needs of
Women in
Abusive
Relationships
in Japan.

Var att
beskriva
misshandlade
kvinnors
upplevelser av
vårdinrättninga
r i Japan.

Sex kvinnor, över 18 år,
någon upplevelse av
våld, haft hälsoproblem
pga. våld, behövt
uppsöka vård pga.
skador knutna till
våldet.
Intervjuer i
fokusgrupper som
bandinspelades.
Intervjuerna ägde rum
på hemlig adress.

De medverkande kvinnorna
kontaktades via flygblad eller
via reklam på vård och social
inrättningar. De gick även ut
med frågan via internet och
lokala tidningar.
Resultatet transkriberades och
teman bildades. När koder,
teman och kategorier var klara
översattes texterna till engelska.
När det var gjort gick två
personer igenom den engelska
texten för att titta på resultaten.

I resultatet framgick det att
kvinnorna i studien hade blivit
utsatta för psykiskt, fysiskt och
sexuellt våld. Kvinnorna
förväntade sig att de visades
respekt och medkänsla när de
berättade om misshandeln. En
kvinna säger att det krävdes tid
och tillit för att kunna berätta
vad hon varit med om, eftersom
det kunde kännas skamligt att
berätta.

Hög

Var att
beskriva vad
misshandlade
kvinnor tycker
om vården de
får på akuten.

60 kvinnor 18-48 år. De
skulle varit utsatta för
misshandel av partner
och sökt akut hjälp på
grund av detta.
Intervjuerna skedde i
fokusgrupper och
bandinspelades.

De medverkande kvinnorna fick
frågorna: Hur beslutar sig
kvinnor som nyligen blivit
misshandlade för att söka/ eller
att inte söka hjälp från akuten?
Vad känner kvinnan av när hon
pratar med
läkaren/sjuksköterskan?
Vad influerar tillfället för
kvinnan att berätta om
misshandeln för
läkaren/sjuksköterskan på
akuten?
Resultatet av intervjuerna var
kodade, utformade till teman och
kategorier.

I resultatet framgick det hur
kvinnorna upplevt bemötandet
från vårdpersonal. En av
sjuksköterskorna på akuten hade
lagt skulden på den
misshandlade kvinnan. Det var
viktigt att påpeka för kvinnorna
att det inte var deras fel. En av
kvinnorna hade fått höra att om
ho inte ville anmäla sin man så
var hon inte välkommen att söka
hjälp.

Medel

Health care for
women
international.

Female
Domestic
Violence
Victims:
Perspectives
on Emergency
Care.

Nursing
science
quarterly.

Inklusions- och
exklusions kriterierna
var välbeskrivna och
följs under studiens
gång. Kvinnorna som
ingick i
undersökningen hade
anmält sig frivilligt.

Metoden var
välbeskriven men
inklusion och
exklusions kriterierna
var otydliga

Yam, M.
USA
2000

Seen but not
heard:
Battered
women’s
perceptions
of the ED
experience.

Journal of
emergency
nursing.

Var att belysa
våldsutsatta
kvinnors
upplevelse av
akutsjukvården

Fem kvinnor i åldern
22-36, vita, AfrikanAmerikaner, som under
12 månader sökt minst
en gång till
akutmottagningen..
Halvstrukturerade
intervjuer ägde rum
enskilt på
kvinnokliniken.
Fenomenologi som
metod.

De medverkande kvinnorna
skulle beskriva sina upplevelser
av akutsjukvården. Vad sa
sjuksköterskan och doktorn och
vad gjorde de?
Intervjuerna lästes igenom och
koder och kategorier bildades.
Det som hade med fenomenologi
valdes ut och därefter bildades
resultatet.

I resultatet framgick det att
kvinnorna tyckte det var långa
väntetider på akuten och att de
kände sig ensamma medan de
väntade. Några av kvinnorna
kände att personalen inte visste
vad de gick igenom och därför
dömde dem för att de inte
lämnade sina män. Det beskrevs
även att kvinnorna kände att
personalen ställde frågor från ett
papper och sen bara gav ett kort
svar tillbaka. Kvinnorna medgav
att det var svårt att berätta om
misshandeln och att de var i
behov av medkänsla.

Hög
Fältarbetet är tydligt
beskrivet.
Intervjuerna gjordes
av en och samma
person.

Bilaga 3
Checklista för kvalitativa artiklar
Forsbergs & Wengströms modell (2008).
A. Syftet med studien?
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………
…………
Vilken kvalitativ metod har använts?
………………………………………………………………………………………
…………
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?
Ja � Nej �
B. Undersökningsgruppen
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)
Ja � Nej �
Var genomfördes undersökningen?
………………………………………………………………………………………
…………
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen
kontaktades?
………………………………………………………………………………………
…………
Vilken urvalsmetod användes?
� Strategiskt urval
� Snöbollsurval
� Teoretiskt urval
� Ej angivet
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan
relevant demografisk bakgrund).
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………
…………
Är undersökningsgruppen lämplig?
Ja � Nej �
C. Metod för datainsamling
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang
datainsamling skedde)?

Ja � Nej �
Beskriv:
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………
…………
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor
användes etc.)?
Beskriv:
………………………………………………………………………………………
…………

Ange datainsamlingsmetod:
� ostrukturerade intervjuer
� halvstrukturerade intervjuer
� fokusgrupper
� observationer
� video/bandinspelning
� skrivna texter eller teckningar
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?
Ja � Nej �
D. Dataanalys
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?
………………………………………………………………………………………
…………
Ange om:
� teman är utvecklade som begrepp
� det finns episodiskt presenterade citat
� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är
beskrivna
� svaren är kodade
Resultatbeskrivning:
………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………
…………
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?
Ja � Nej �
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?
Ja � Nej �
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?
Ja � Nej �
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent
beskrivet)?
Ja � Nej �
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?
Ja � Nej �
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data
(finns citat av
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda
tolkningar)?
Ja � Nej �
E. Utvärdering

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?
Ja � Nej �
Stöder insamlade data forskarens resultat?
Ja � Nej �
Har resultaten klinisk relevans?
Ja � Nej �

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?
Ja � Nej �
Finns risk för bias?
Ja � Nej �
Vilken slutsats drar författaren?
………………………………………………………………………………………
………
Håller du med om slutsatsen?
Ja � Nej �
Om nej, varför inte?
………………………………………………………………………………………
…………
Ska artikeln inkluderas?
Ja � Nej �

