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SAMMANFATTNING 

 

Intimt partnervåld är ett globalt hälsoproblem som skapar lidande för ett stort antal kvinnor 

över hela världen. Det leder till stora kostnader ekonomiskt och socialt både för kvinnan och 

för samhället. Intimt partnervåld har allvarliga fysiska och psykiska hälsokonsekvenser som 

ofta leder till att kvinnan behöver söka upp sjukvården. Många gånger är det sjuksköterskan 

på akutmottagningen som först möter kvinnan utsatt för intimt partnervåld. Det ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområden att lindra lidande, förebygga sjukdom, återställ och främja 

hälsa. För att kvinnorna ska kunna få den omvårdnad och hjälp de behöver är det viktigt att 

hälso-och sjukvårdspersonal på akutmottagningar kan identifiera kvinnor utsatta för intimt 

partnervåld. 

Syftet var att beskriva faktorer på en akutmottagning som försvårar identifiering av kvinnor 

som utsatts för intimt partnervåld.  

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Artikelsökningarna gjordes i databaserna 

CINAHL, Pub Med samt med manuell sökning. Datainsamlingen resulterade i 17 

vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ metod. Data analyserades med 

integrerad dataanalys.  

Den integrerade analysen resulterade i kategorierna “ Hindrande faktorer hos hälso-och 

sjukvårdspersonal” och “Hindrande faktorer hos den utsatta kvinnan”. Huvudfynden i faktorer 

hos hälso-och sjukvårdspersonal var kompetens, arbetsmiljö och personliga hinder. De 

innefattade brist på utbildning och kunskap, stressig arbetsmiljö och attityder. Huvudfynden i 

faktorer hos den utsatta kvinnan var rädsla, mötet med sjukvården och kontrollförlust. Rädsla 

för vedergällning och att bli dömd av hälso-och sjukvårdspersonal, akutmottagningens miljö 

och förövarens kontroll var hinder hos den utsatta kvinnan som försvårade identifieringen på 

akutmottagningen.  

Slutsatsen är att det finns faktorer som hindrar hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter 

att identifiera kvinnor utsatt för intimt partnervåld. Utbildning i ämnet skulle kunna öka 

förståelsen och medvetenheten hos hälso-och sjukvårdspersonal. Det skulle kunna leda till 

förändringar i attityder och riktlinjer som kan förbättra omvårdnaden för utsatta kvinnor. 

Nyckelord: Akutmottagning, Barriärer, Identifiering, Intimt partnervåld, Sjuksköterska  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Intimate partner violence is a global health problem that creates suffering for a large number 

of women all over the world. This leads to great costs economically and socially for both 

women and society. Intimate partner violence has serious physical and mental health 

consequences that often lead to the woman having to seek medical attention. It is often the 

nurse at the emergency department who first meet the woman exposed to intimate partner 

violence. It is part of the nurse's responsibilities to relieve suffering, prevent illness, restore 

and promote health. In order for women to be able to receive the care and assistance they need 

it is important that healthcare professionals at the emergency department can identify women 

who are subjected to intimate partner violence. 

The aim of this study was to describe impeding factors at an emergency department to 

identify women exposed to intimate partner violence.  

The used method was a literature study. The article searches were made in the databases 

CINAHL, PubMed and with manual search. The data collection resulted in 17 scientific 

articles with both quantitative and qualitative methods. The data was analyzed with an 

integrated data analysis. 

The integrated analysis resulted in the categories “Impeding factors of the healthcare 

professionals” and” Impeding factors of the exposed woman”. The main findings in the 

factors of the healthcare professionals were competence, work environment and personal 

obstacles. They included a lack of education and knowledge, stressful work environment and 

attitudes. The main findings in the factors of the exposed woman were fear, the encounter 

with health care and lack of control. Fear of retaliation and being judged by healthcare 

professionals, the environment at the emergency department and the perpetrators control were 

barriers for the exposed woman who made identification difficult at the emergency 

department. 

The conclusion is that there are factors impeding healthcare professional’s ability to identify 

women exposed to intimate partner violence. Education in the subject could increase 

understanding and awareness for healthcare professionals. It could lead to changes in attitudes 

and guidelines that can improve the care of exposed women 

Keywords: Intimate partner violence, Emergency department, Nurses, Barriers, Identification 
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BAKGRUND 

Intimt partnervåld 

Intimt partnervåld sett ur ett historiskt perspektiv 

Det fanns fram till 1930-talet lite utrymme i att föra en politisk debatt om intimt partnervåld 

(IPV). I slutet av 1930-talet kom ett förslag om att det inom äktenskapet skall finnas rätt till 

kroppslig integritet för hustrun. Att barn och kvinnor skall kunna vara trygga har 

kvinnorörelsen kämpat för och på 1960-talet krävde de att åtal skall kunna väckas för våldtäkt 

som sker inom äktenskapet. Kvinnorörelsen möttes till en början av stort motstånd men år 

1965 gick förslaget igenom och det blev olagligt att inom äktenskapet våldta sin hustru. I 

mitten av 1970-talet bildades de första lokala organisationer och grupper som politiskt 

arbetade med frågor om kvinnors kroppsliga och sexuella integritet. År 1984 bildades en 

riksorganisation som fick namnet Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(ROKS). Organisationens främsta mål var att i den offentliga debatten lyfta frågan om mäns 

våld mot kvinnor samt visualisera omfattning och orsaker till våldet. Från 1990-talet och 

framåt har frågan om våld som kvinnor blir utsatta för av män lyfts som en jämställdhetsfråga 

och en del av politiken kring jämställdhet. Kvinnoreformen som är ett program med åtgärder 

kom år 1998 och innefattar förebyggande åtgärder, bemötande som är bättre för kvinnor som 

är våldsutsatta och skärpt lagstiftning. Begreppet mäns våld mot kvinnor ansågs under 2000-

talet vara för linjärt och det ändrades till relationsvåld för att inkludera män. Socialtjänstlagen 

ändras också under den här tiden och socialtjänsten får ett större ansvar för kvinnor som blivit 

utsatta för våld (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). 

Definition av intimt partner våld 

IPV är i dag enligt Socialstyrelsen (2019) ett samhällsproblem och definieras som allt från 

diskreta handlingar till grova brott. Det innefattar flera former av våld som fysiskt våld med 

fasthållning, knuffar eller slag och sparkar, psykiskt våld med indirekta eller direkta 

förlöjliganden eller hot, även hot eller våld mot husdjur inkluderas i psykiskt våld, sexuellt 

våld där offret utsätts för påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt eller sexuella handlingar 

som offret inte vågar neka till. Det omfattar även utsatthet hos offret som kan vara av social 

karaktär med isolering och frihetsinskränkning eller ekonomisk och materiell karaktär där 

personliga ägodelar avsiktligen förstörs eller offret övertalas att skriva under dokument som 

får ekonomiskt negativa effekter som följd. Ofta är misshandeln en kombination av flera olika 

former av våld.  

World Health Organizations (WHO, 2019) definierar våld mot kvinnor som alla former av 

könsrelaterat våld som resulterar i eller troligen kommer resultera i fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor. I detta inkluderas hot om sådana handlingar, tvång 

eller frihetsberövande oavsett om det sker i det offentliga eller privata livet. IPV syftar till ett 

beteende hos en partner eller före detta partner som orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada 

inklusive fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel och kontrollerande (WHO, 

2019). 

Prevalens av intimt partnervåld  

Brottsförebygganderådet (BRÅ, 2019) har i sin preliminära statistik för år 2019, 28 000 

polisanmälda fall av misshandlade kvinnor över 18 år. Förövaren och kvinnan hade i 31 

procent av fallen en tidigare eller nuvarande parrelation. Det anmäldes även 1710 fall av grov 

kvinnofridskränkning. Mörkertalet är stort då flertalet kvinnor utsatta för IPV aldrig anmäler. 
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Våldet mellan obekant anmäls oftare än våldet som sker inom relationer. Likadant är det med 

våld som sker på offentlig plats jämfört med det i hemmet (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). 

Uppskattningsvis polisanmäls endast en fjärdedel av våldet i nära relationer. Statistik från 

2012 visade att kvinnor i högre utsträckning utsätts för grovt våld som behöver stödinsatser 

och hjälp från sjukvården jämfört med män. Av de som blivit utsatta för grovt våld uppgav 

29,1 procent av kvinnorna att de varit i behov av vård av tandläkare, läkare eller sjuksköterska 

(BRÅ, 2014). I en studie av Kramer, Lorenzon och Mueller (2003) där syftet var att 

bestämma förekomsten av IPV hos kvinnor som sökte sjukvård på akutmottagningen eller 

primärvården framkom det att 50-57 procent av kvinnorna hade under sin livstid upplevt 

fysisk och/eller psykisk misshandel vid något tillfälle. I en studie av Mayer (2000) där 

kvinnor på ett skyddat boende fick uppge om de sökt akutmottagningen på grund av skador 

efter IPV svarade 57 procent att de sökt till akutmottagningen. Av dessa kvinnor hade 80 

procent sökt vård på akutmottagningen en till fem gånger tidigare, fyra procent hade sökt 6-10 

gånger tidigare och åtta procent hade sökt vård mer än 10 gånger tidigare på grund av 

våldet. Studier visar att kvinnor som är våldsutsatta konsumerar mer vård och läkemedel samt 

har sämre hälsa än icke våldsutsatta kvinnor (Heimer, 2019).  

Konsekvenser av intimt partnervåld 

World Health Organization (WHO, 2017) har i sin rapport om intimt partnervåld beskrivit de 

allvarliga konsekvenser som våldet medför, både kort- och långsiktigt, för kvinnans fysiska, 

psykiska och sexuella/reproduktiva hälsa. Detta leder till stora kostnader, både ekonomiskt 

och socialt. De sociala och ekonomiska kostnaderna av IPV är enorma och har likt ringar på 

vattnet en stor effekt på samhället. Kostnaderna av våldet är svåra att räkna ut (Heimer, 2019) 

men enligt Eriksson och Envall (2006) kan kostnaderna för IPV vara upp emot 3 300 miljoner 

svenska kronor varje år och i summan ingår direkta kostnader som sjukvård, rättslig hjälp, 

hjälp från socialtjänst och försäkringar samt indirekta kostnader som exempelvis 

produktionsförlust. Ytterligare kostnader som inte är inräknade men som kan bli mycket höga 

är tandvård, mediciner, psykiatrisk vård, smärta och lidande. 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Socialstyrelsen (SOSFS 2014) reglerar vårdgivarens ansvar gentemot kvinnor utsatta för IPV. 

Enligt författningssamlingen ska sjukvårdspersonal vid misstanke om våld eller övergrepp av 

närstående fråga i enrum om orsaken till patientens tecken eller symtom. Kvarstår misstanken 

efter detta ska patienten informeras om tillgänglig vård och omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården samt informeras om möjlig hjälp och stöd från frivilligorganisationer och 

socialtjänsten. Personal inom hälso- och sjukvård ska uppmärksamma och ta hänsyn till vilka 

behov av fysisk och psykisk vård patienten har med anledning av våldet. Enligt Davis, Parks, 

Kaups, Bennink och Bilello (2002) blev en stor del av kvinnorna som sökt akutmottagning på 

grund av IPV varken upptäckta eller rapporterade.  

Akutsjukvård på akutmottagning 

 

Akutsjukvård 

Begreppet akutsjukvård omfattar en rad kliniska hälso- och sjukvårdsfunktioner där 

akutmottagning, traumavård, prehospital sjukvård, akut kirurgi och intensivvård inkluderas. 

Oavsett om vård är inriktad på individ eller population är främsta syftet att förbättra hälsa. Det 

inkluderar att verka förebyggande, botande, rehabiliterande och palliativt (Hirshon et al, 

2013). Akutsjukvård innebär att behandla plötslig, ofta oväntad, akut eller begynnande akut 

sjukdom eller skada som kan leda till död eller handikapp om snabba åtgärder uteblir 

(Hirshon et al, 2013; Ramanayake, Ranasingha & Lakmini, 2014).  
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För att akutvård skall vara effektiv och säker är det grundläggande att det görs bedömningar 

som är korrekta och att personalen har förmågan att tillgodose och rangordna behov patienten 

har (Wood & Garner, 2013). Akutsjukvårdens effektivitet beror till stor del på tidskänslig och 

snabb intervention (Hirshon et al, 2013). 

Akutmottagning 

En akutmottagning är en avdelning med stor genomströmning av patienter som söker akut 

vård för skada eller sjukdom. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, läkare, 

undersköterskor och administrativ personal (Wikström, 2018). I en rapport från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) beskrivs akutmottagningen som sjukhusets 

centrum. De beskriver att säkerheten för patienterna äventyras om akutmottagningen inte 

fungerar optimalt. En akutmottagning som har brister i funktioner påverkar hela sjukhusets 

alla verksamheter. Akutmottagningens ofta långa väntetider påverkar tillfredsställelsen hos 

patienternas vård och påverkar även tilltron till hela hälso- och sjukvården. 

Arbetet på akutmottagningen kännetecknas av snabba, korta och standardiserade möten med 

begränsat utrymme för individualiserad vård. Det kännetecknas också av ett adaptivt 

tillvägagångsätt där hälso- och sjukvårdspersonal strävar efter att vara anpassningsbara genom 

att strukturera arbete och samarbete för att uppnå ett bra arbetsflöde (Andersson, Jakobsson, 

Furuåker & Nilsson, 2011). 

Morton, Igatowicz, Gnani, Majeed och Greenfield (2016) beskriver i sin studie att 

interprofessionella team minskar traditionella hierarkier och förbättrar patientvården. Viktiga 

underlättande faktorer för ett framgångsrikt team var utbildning i roller och utnämning av 

ledare, delad professionell förståelse, uppfattning om rättvis arbetsbörda, tvärvetenskapligt 

arbete, kliniska riktlinjer och sociala interaktioner. Även Andersson, Wireklint-Sundström, 

Nilsson och Jakobsson-Ung (2013) beskriver vikten av teamarbete för att identifiera och svara 

på patientens behov. Det innebär att vara flexibel och interagera med kollegor vilket även 

sätter press på hierarkier mellan professioner på akutmottagningen. I en studie av Patel och 

Vinson (2005) visade det sig att interprofessionell träning förbättrar vårdkvaliteten, 

patientnöjdheten och arbetsmiljön. Det interprofessionella teamarbetet på akutmottagningen 

reducerade också tid till läkarbedömning, minskade andelen patienter som lämnade akuten 

utan att träffa läkare. Detta bekräftas av en annan studie där interprofessionellt teamarbete i 

patientbedömning minskade tiden till läkare och förkortade vårdtiden för patienter på 

akutmottagningen (Liu, Masiello, Ponzer & Farrokhnia, 2018). 

Överfulla akutmottagningar är ett vanligt och ökande fenomen över hela världen. Problemet 

kan definieras som en situation där akutmottagningens funktion äventyras främst på grund av 

alltför stora patientantal som överskrider de nuvarande resurserna (Lindner & Woitok, 2019). 

Bidragande orsaker till problemet är fördröjda konsultationer, brist på plats och sängar på 

akutmottagningen, förseningar på laboratorium och röntgen samt brist på vårdplatser och 

sjuksköterskor (Linden et al., 2013). En överfull akutmottagning innebär ökade påfrestningar 

där vård och omvårdnad blir lidande. Förlängd vistelsetid på akutmottagningen kan leda till 

negativa konsekvenser för patientsäkerheten och betydligt minska möjlighet att tillgodose 

patienternas omvårdnadsbehov (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2017).    

Sjuksköterskans profession och arbete på akutmottagning 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Omvårdnaden 

innefattar det patientnära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet och ska vara grundat 

i en människosyn som är humanistisk. Omvårdnadsarbetet ansvaras och leds av den 

legitimerade sjuksköterskan omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
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Sjuksköterskan ska i teamarbete och partnerskap med patienten självständigt ta ansvar för 

planering, bedömning och genomförandet av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

Att arbeta som sjuksköterska med akutsjukvård innebär att arbeta i team där alla måste vara 

mycket koncentrerade på sina arbetsuppgifter och sin position. Genom att träffa många 

patienter, se patienter med olika sjukdomstillstånd, vara med om händelser och genom 

kunskap som är teoretisk vidgas referensramarna för sjuksköterskor. Utifrån kunskapen som 

sjuksköterskan samlat in fattas beslut och de gör sina bedömningar (Wikström, 2018). 

Akutsjuksköterskor utför avancerade omvårdnadsåtgärder och behöver arbeta proaktivt, något 

som kräver mer av sjuksköterskan än normal arbetsprestanda. Förutsättningen för proaktivt 

arbete är användning av teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap i utförandet av avancerade 

omvårdnadsåtgärder. För att kunna initiera proaktivt arbete behöver sjuksköterskan se 

patienten i ett sammanhang, fokusera på omvårdnaden av patienten och förhindra lidande av 

vården. Proaktivt arbete innebär att ligga steget före, ha en tydlig vårdplan för patienten, 

förhindra skador som vården kan orsaka och göra riskbedömningar (Rehnström & Dahlborg-

Lyckhage, 2016). På akutmottagningen behöver sjuksköterskan ha nödvändiga färdigheter 

som innefattar samarbete, beslutsfattande, ledarskap, problemlösning, teamarbete och teknisk 

kunskap (Unhasuta, Robinson & Magilvy, 2009).  

I Hinsliff-Smith och McGarry (2017) studie beskrivs att våldsutsatta personer ofta kommer i 

kontakt med akutmottagning vilket medför att personal på akutmottagningar effektivt måste 

kunna möta, stödja och hantera den här patientgruppen. På akutmottagningar i Sverige spelar 

sjuksköterskan en nyckelroll i vården av offer för våld (Linnarsson, Benzein, Årestedt & 

Erlingsson, 2012). År 2017 gjordes en ändring i högskoleförordningen som säger att 

studenten ska för sjuksköterskeexamen visa kunskap om IPV och mäns våld mot kvinnor. De 

ska även visa kunskap om väsentliga författningar (SFS, 1993:100). 

International Council of Nurses (ICN) tog år 1953 fram den första etiska koden för 

sjuksköterskor. Den har till uppgift att ge vägledning för sjuksköterskan i sitt etiska agerande. 

De fyra ansvarsområdena som är grundläggande är att lindra lidande, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och främja hälsa. De beskriver att de ligger i vårdens natur att respektera egna 

val och rätten till liv, mänskliga och kulturella rättigheter och att få ett respektfullt bemötande. 

Sjuksköterskan ska förtroendefullt ge omvårdnad oberoende av, etnisk eller kulturell 

bakgrund, ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, sexuell läggning, politiska åsikter, kön, 

tro, social ställning och hudfärg. Sjuksköterskan ska också ge vård till allmänheten, enskilda 

personer och familjer samt anpassa sitt egna arbeta med andra yrkeskategorier (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

I svensk sjuksköterskeförenings (SSF) värdegrund för omvårdnad (2016) beskrivs att vid 

möte med närstående och patienter bör personal alltid vara öppen och uppmärksam på att 

personer som är beroende av vård är utsatta. Vidare är det betydelsefullt att det finns respekt 

för en persons integritet, självbestämmande och värdighet Det är av stor betydelse att 

personen i vårdsituationen får möjlighet att känna minskat lidande, tillit, hopp och mening 

trots ohälsa. En process som ständigt pågår och där ställningstaganden som är etiska speglas 

och resoneras i grupp och enskilt är positivt för kommunikationen. De menar att det är viktigt 

att bli påmind om värdegrundens betydelse för patientens vård. Denna kompetens och 

kunskap ihop med omvårdnadskunskap som är evidensbaserad bildar en grund för god 

omvårdnad (SSF, 2016).  
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Värdegrundens syfte med omvårdnad är att bilda ett förhållningssätt som är gemensamt och 

ha en plattform som är etisk och bilda en gemensam grund för det vardagliga arbetet. De 

betonar även personliga värderingar som stor betydelse hur vi samspelar (SSF, 2016). 

I en studie av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2007) studerades sjuksköterskors 

strategier att stimulera och optimera patientens deltagande i vård. De fann tre kategorier som 

redovisade sjuksköterskornas strategier. Kategorierna var att bygga ett nära samarbete, att lära 

känna personen och förstärka kapaciteten av egenvård. Deras slutsats pekar på en process att 

frigöra patientens potential genom att hitta patientens egna inneboende kunskap, värde, 

motivation och mål och koppla ihop det med åtgärder. Att använda sig av frågor med öppna 

slut, visa uppmärksamhet mot patientens bekymmer och tillåta patienten att få tid att uttrycka 

sig anses vara patientcentrerat (Howie, 2004). 

Patientbedömning på akutmottagning 

När patienten skrivs in på akutmottagningen görs en snabb första bedömning av en 

sjuksköterska och patientens hälsotillstånd bedöms kontinuerligt under hela vårdtiden. 

Bedömningen görs genom observation och specifika frågor till patienten och anhöriga om 

patientens upplevda symtom och behov (Andersson et al, 2011). När patienten ska undersökas 

innefattar det att patienten klär av sig, patientens hud skall undersökas för att upptäcka 

eventuella ödem, färg, skador och tecken på självtillfogad skada eller misshandel. Det är 

viktigt att patientens integritet respekteras vid undersökningen och om det finns misstankar 

om att skada orsakats av avsiktligt våld måste patientens behov av skydd undersökas 

Anamnesen bör ske i kronologisk ordning då det är viktigt att få en förståelse för hur 

symtomen uppstått relaterat till möjliga händelser. Det är även viktigt att ta reda på vad som 

gör att patienten söker vård och hur hen känner inför sitt tillstånd och sin sjukdom. Även om 

patienten har en tydlig orsak till sitt besök bör sjuksköterskan fråga om sökorsak för att 

försäkra sig om att den synbara sökorsaken är det viktigaste problemet. Det blir då ett tillfälle 

för patienten att våga framföra oro och rädslor (Wikström, 2018). Frågorna är viktiga 

för sjuksköterskans bedömning och prioritet av patientens medicinska vårdbehov och väntetid 

till läkarbedömning. Sjuksköterskan gör den systematiska undersökningen utifrån lokala 

riktlinjer för triage och får en fördjupad kunskap om patientens tillstånd (Andersson et al, 

2011). 

Triage 

Ordet triage kommer från franska språkets ord “trier” som kan översättas till “välja ut”. Idag 

är triage en term som är vedertagen i svensk akutsjukvård (Wikström, 2018). Triage används 

dagligen i Sverige för flera tusen patienter. Triagering sker på vårdinrättningar där patienter 

söker akut vård (Widfeldt, 2005). En bred och lång yrkeserfarenhet är ett krav för att kunna 

arbeta med triage, eftersom det innebär flera möten med patienter, arbetsuppgifter som är 

varierande och ofta information som är bristfällig. Arbetet med triage innebär alltifrån att ta 

hand om, snabbt identifiera och bedöma allvarligt tillstånd till att ge rekommendationer och 

råd för egenvård. I Sverige finns ett flertal triageskalor där fördefinierade mallar används som 

underlag för bedömning (Wikström, 2018). På samma sätt beskriver Iserson och Moskop 

(2007) triageprocessen, de betonar att den innebär att snabbt sortera patienter enligt deras 

prioritet av vård. En typisk snabb triagekontroll utförs av sjuksköterska och innehåller en 

enkel visuell bedömning av patientens medicinska brådskande karaktär. Mer omfattande 

triagesystem, också de utförda av sjuksköterskor, involverar att ta vitala parametrar och 

patientens historia innan de bestämmer prioritet av vård. 
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Triage är per definition en dynamisk process då patientens status snabbt kan förändras. 

Utmaningen för triagesystemet är att utveckla systemet så att det kan hantera hela spektrumet 

av kliniska situationer som kan uppstå, allt i från kritiska sjukdomar och skador till mindre 

allvarliga sjukdomar och skador (Robertson-Steel, 2006). Sanders och Minick (2014) 

studerade sjuksköterskornas uppfattning och erfarenhet av triage på en akutmottagning i USA. 

De fann att triagemötet är mångfacetterat och att sjuksköterskor på akutmottagningen behöver 

ha erfarenhet och kunskap för att kunna ta beslut. Två teman dök upp från studiens resultat. 

Det första temat var sjuksköterskornas behov att anknyta till patienterna och sjuksköterskans 

förmåga att kunna läsa mellan raderna. De menar att sjuksköterskor som anknyter med 

patienter kan ta mer detaljerad historia medan de som kan ”läsa mellan raderna” kan 

identifiera betydande tillstånd och subtila tecken från patienten. Om sjuksköterskor har dessa 

förmågor menar författarna att triagebesluten blir bättre (Sanders & Minick, 2014). 

I en studie om sjuksköterskors implementering av triage av patienter som ankom till en 

akutmottagning fann de två centrala områden i sitt resultat. Områdena var interna och externa 

faktorer. De interna faktorerna reflekterade sjuksköterskornas skicklighet och personliga 

kapacitet. De externa faktorerna reflekterade arbetsmiljön och praktiska arrangemang och de 

fann att dessa faktorer alltid skall tas med i beräkning (Andersson, Omberg & Svedlund, 

2006). 

Omvårdnadsbegrepp 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård beskrivs av Ekman et al. (2011) som en process som bekräftar 

livskraften och möjligheterna för människan trots att personen kan vara svårt sjuk. Processen 

delas in i tre delar. Den första delen är patientens berättelser som är en förutsättning för att 

vården ska vara personcentrerad. Patientberättelse innebär att personen kan fritt berätta om sin 

hälsa och att personalen öppet lyssnar på berättelsen och försöker skaffa sig en förståelse om 

hur ohälsan påverkar personen till exempel olika symtom som ångest och smärta. Att ha ett 

förhållningssätt som är personcentrerat betyder att lyssna på en patientberättelse och blir 

medveten om alla personers resurser, vilja och motiv. 

I en studie av Robinson, Callister, Berry och Dearing (2008) framkom att patientcentrerade 

interaktioner främjar följsamhet och leder till förbättrat hälsoutfall. Det grundläggande 

karaktäristika av patientcentrerad vård var i deras översikt identifierad som patientens 

involvering i vården och individualisering av patientvården. Det bekräftas av Jennings, 

Heiner, Loan, Hermann och Swanson (2005) som i sin studie har identifierat vad som är 

viktigt för patienter. De fann att patienterna ville bli behandlade respektfull, med kompetens 

och få information för att skapa ett mer patientcentrerat hälso- sjukvårdssystem. De fann att 

patienters prioriteringar för vård inkluderade följande egenskaper: respekt, skötsel, 

kompetens, effektivitet, patientengagemang i beslut, tid för vård, tillgänglighet, information, 

och att utforska patientens behov och kommunikation. För att skapa ett mer patientcentrerat 

sjukvårdssystem och förbättra patientnöjdheten behöver patienters nöjdhet med sjukvården 

och deras förväntningar förstås. I studien fann de att patienter vill ha sin situation hörd, 

förstådd och respekterad. Deltagarna var väldigt tydliga med sin önskan om information och 

återkoppling om vad som händer (Jennings et al., 2005). 

Ekman et al. (2011) beskriver att en personcentrerad inställning till vård kan förklara och 

förutsäga individuella förväntningar baserade på vem personen är, deras sammanhang, deras 

historia, deras familj och nära och kära, deras individuella styrkor och svagheter. 
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De beskriver även hur personcentrerad vård lyfter fram vikten av att lära känna personen 

bakom patienten, som en människa med anledning, vilja, känslor och behov. Detta för att 

kunna engagera personen som en aktiv partner i sin vård och behandling. De menar även att 

ett personcentrerad bemötande till vård sätter obestridligt och alltid personens syn på sin 

livssituation och sitt tillstånd i centrum av vården (Ekman et al., 2011). 

Kommunikation 

Språk och kommunikation är grunden i det praktiska vårdandet och en förutsättning för att 

kunna begripa patienters upplevelse av lidande och hälsa samt patientens verklighet. 

Kommunikation kan ses på tre olika sätt. Det första sättet är den etiska kommunikationen som 

i respekten mellan människor blir synlig. Det andra sättet är den relationella 

kommunikationen som karaktäriseras av lyssnande, beröring och närvaro och som skapas i 

gemenskapen i kontakten mellan patient och vårdare. Det tredje sättet är det narrativa 

kommunikationen. Det är den kommunikationen som kopplar ihop patientens framtid, nutid 

och historia genom berättelsen samt kommunicerar via lidandeberättelse sin värld till. När en 

människa lider befinner hon sig på något sätt avskild från andra. När lidandet är som värst är 

det ordlöst och kan inte förstås eller kommuniceras. Ansvaret ligger då på vårdaren att försöka 

återställa kommunikationen med sin patient. Det kan vara svårt att hjälpa den som lider i det 

tysta och det är då viktigt att det finns någon som kan erbjuda en kommunikation som är 

vårdande (Fredriksson, 2017). 

Fleisher, Berg, Zimmerman, Wuste och Behrens (2009) beskriver att huvudsyftet med 

kommunikation och interaktion i hälsosjukvården är att påverka patientens hälsostatus eller 

känsla av välbefinnande. Identifierade viktiga strukturella faktorer för kommunikation var 

rollfördelning, olika användningar av språk samt omvårdnadsmiljö. Kommunikations-

processen beskrivs ofta med en fasmodell där kommunikation ofta sker under olika 

interventioner och åtgärder, i allmänhet påverkas kommunikationen av faktorer som kan 

kategoriseras i variabler hos vårdaren, patienten, miljön och situationen. Kommunikation är 

ett sätt på vilket människor förstår världen omkring dem. Kommunikation är en 

tvåvägsprocess eller interaktion som involverar två eller fler människor.  Metoden kan vara 

icke verbal, verbal, ansikte mot ansikte eller icke ansikte mot ansikte. Effektiv 

kommunikation beskrivs uppstå när sändaren av ett budskap sänder sitt budskap på ett sätt 

som förmedlar avsikten med sitt budskap och sen blir förstådd korrekt av mottagaren av 

budskapet (Fleisher et al., 2009). 

Kommunikativ omvårdnad 

Halldorsdottirs (1996) omvårdnadsteori beskriver omsorg och icke-omsorg i mötet med 

sjuksköterskan - ur patientens perspektiv samt patientens uppfattning om sig själv och sitt eget 

sammanhang. Teorin innehåller två huvudsakliga metaforer, bron och väggen. Bron 

symboliserar öppenheten i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient samt 

anknytningen som patienten upplever i mötet med sjuksköterskan där omsorg finns. Väggen 

symboliserar den negativa eller bristfälliga kommunikationen, avståndstagandet och 

avsaknaden av anknytning som patienten upplever i mötet med sjuksköterskan där omsorg 

inte finns. Enligt Halldorsdottir (2007) innebär professionell omvårdnad att ha kompetens, 

visa omsorg och skapa anknytning. Sjuksköterskans kompetens innefattar färdigheter som att 

stärka patienten, ha förmågan att bygga relationer, kunna utbilda patienten, göra kliniska 

bedömningar och vidta åtgärder som gynnar patienten. Omsorg visar sjuksköterskan genom 

att vara öppen och inkännande av andra, att vara genuint intresserad av patienten både som 

person och patient samt känna ansvar och vara verkligt närvarande för patienten. Anknytning 

är något som skapas genom två parallella processer, professionell närhet och professionell 

distans.  
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Problemformulering 

Ett omfattande och allvarligt samhällsproblem är det våld som män utsätter kvinnor för. 

Tidigare studier har visat att kvinnor som är våldsutsatta konsumerar mer vård och läkemedel 

samt har sämre hälsa än icke-våldsutsatta kvinnor. Sjukvården har ett ansvar att identifiera 

och upptäcka våld mot kvinnor samt ge adekvat psykosocial och medicinsk vård och 

omvårdnad. Våld mellan obekanta anmäls oftare än våldet som sker inom relationer. Likadant 

är det med våld som sker på offentlig plats jämfört med det i hemmet. Dessa uppgifter tyder 

på att mörkertalet är stort för våld mot kvinnor i nära relationer. Akutmottagningen är ofta den 

samhällsinstans som kvinnor utsatta för IPV först kommer till. Vi tror att flertalet kvinnor som 

söker vård på akutmottagningen efter IPV aldrig identifieras och därmed inte får den vård och 

omvårdnad de behöver. Vi ställer oss frågan varför vi inte lyckad identifiera dessa kvinnor? 

Denna litteraturöversikt vill därför synliggöra eventuella hinder sjuksköterskor på 

akutmottagningen har i identifiering av kvinnor utsatta för IPV.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer på en akutmottagning som försvårar identifiering av kvinnor 

som utsatts för intimt partnervåld.  

METOD 

Ansats och Design 

För att kartlägga kunskapsläget inom området har vi valt att göra en litteraturöversikt. Enligt 

Kristensson (2014) är litteraturöversikt en vanlig metod att använda inom hälso- och sjukvård 

då den sammanställer forskning som är relevant för området och som kan omvandlas till 

praktiken. Litteraturöversikten kan också främja vidare forskning genom att finna eventuella 

luckor inom området (Polit & Beck, 2017). Litteraturöversikt lämpar sig som metod när det 

finns forskning inom ett område som önskas få en förståelse för och sammanställa det som 

redan finns skrivet. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar till arbetet inkluderades för att få 

ett mer varierat resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 

Artiklar till litteraturöversikten fann vi i databaserna Pubmed och CINAHL, databaserna 

innehåller artiklar som är vårdvetenskapliga. Då fritext i de två databaserna gav ohanterligt 

många träffar använde vi indexord i de olika databaserna för att få fram så känsliga ord som 

möjligt för att identifiera relevant litteratur (Kristensson, 2014). I Pubmed använde vi MeSH-

termer och i CINAHL så kallade cinahl headings. Hjälp togs av bibliotekarie för att söka efter 

relevanta artiklar och hitta söksträngar (Forsberg & Wengström, 2016). Även de booleska 

operatorerna OR och AND användes för att utöka och avgränsa sökningarna samt få en mer 

känslig sökning. Sökningarna skedde med sökord och i olika kombinationer då IPV benämns 

på olika sätt. Sökorden som ingick i söksträngen var: intimate partner violence, domestic 

violence, women, sexual abuse, battered women, spoused abuse, signs, symptoms, patterns, 

factors, attitudes, treatment, knowledge, emergency service hospital, nurses. De sökningar 

som gjordes under datainsamlingen dokumenterades i en sökmatris som redovisas i tabell 1 

(Kristensson. 2014).  
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I enlighet med Kristensson (2014) skedde bearbetningen av artiklarna i tre steg. Som första 

steg lästes abstrakt på de artiklar som hade en titel som verkade aktuell för syftet.  

Såsom Kristensson (2014) beskrivit har abstrakt lästs var för sig för att sedan gemensamt 

välja ut vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas. De abstrakt som ansågs svara på 

syftet lästes sedan i fulltext och i den sista fasen granskades artiklarna kvalitetsmässigt. 

Tillsammans och var för sig lästes 65 vetenskapliga artiklar i fulltext och 17 valdes 

gemensamt ut att ingå i studien (Kristensson, 2014). Första sökningen gjordes i databasen 

Cinahl och därifrån inkluderades åtta artiklar. Den andra sökningen gjordes i databasen 

Pubmed och där inkluderades fem nya artiklar. I sökningen på Pubmed hittades fem av 

artiklarna som redan inkluderats från Cinahl. Från databassökningarna inkluderades totalt 13 

artiklar och ytterligare fyra artiklar tillkom genom manuell sökning via referenslistor så kallad 

snowballing och similar articles.  

Urval 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) måste författarna avgränsa sitt forskningsområde för 

att det ska gå att hantera och inte bli för stort. Efter att ha kommit fram till vårt syfte och 

definierat våra sökord bestämdes tillsammans kriterier för vilka studier som skulle ingå i 

studie. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar som handlade om kvinnomisshandel, 

sjuksköterskor och akutmottagning inkluderades. Enligt Kristensson (2014)  ökar chansen att 

hitta artiklar som svarar på syftet vid användning av båda ansatser. De inklusionskriterier som 

användes vid sökning i de olika databaserna var: max 10 år gamla artiklar, peer reviewed, 

etiskt godkända och studiedeltagare som var över 18 år samt att artiklarna var skrivna på 

engelska. Exklusionskriterier var artiklar med låg kvalitet och översiktsartiklar. 

TABELL 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Avgränsning Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

191121 

År 2009-2019 

peer reviewed 

english 

all adults  

(Intimate Partner 

Violence OR 

(Domestic Violence 

AND women) OR 

(Sexual Abuse AND 

women) OR Battered 

Women OR (spouse 

abuse AND women)) 

AND (signs OR 

symptoms OR patterns 

OR factors OR 

Attitudes OR treatment 

OR Knowledge OR 

identify OR recognition 

OR barriers) AND 

(Emergency Service, 

Hospital OR Nurses) 

260 84 41 8 
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Databas 

Datum 

Avgränsning Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

191129 

År 2009-2019 

english 

human 

adult 19+  

(Intimate Partner 

Violence OR 

(Domestic Violence 

AND women) OR 

(Sexual Abuse AND 

women) OR Battered 

Women OR (spouse 

abuse AND women)) 

AND (signs OR 

symptoms OR patterns 

OR factors OR 

Attitudes OR treatment 

OR Knowledge OR 

identify OR recognition 

OR barriers) AND 

(Emergency Service, 

Hospital OR Nurses) 

305 67 24 5 

 

Manuell sökning  

I studien inkluderades ytterligare artiklar genom manuell sökning. Den manuella sökningen 

innebar smilar articles från databassökning och granskning av andra studiers referenslista. 

Sammanlagt inkluderades fyra artiklar genom dessa metoder, Boursenell och Prosser (2010), 

Olive (2016), Rahmqvist, Benzein och Erlingsson (2018) och Williams, Halstead, Salani och 

Koermer (2016). Det inkluderades totalt 17 vetenskapliga artiklar i litteraturöversikten. 

Dataanalys 

Artiklarnas kvalitetsgranskades och värderades utifrån en skala där artiklarna kunde få låg-, 

medel- och hög kvalitet. När artiklarna granskats kvalitetsmässigt valdes de med medelhög 

och hög kvalitet ut och analyserades. Som kvalitetsgranskning användes Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning (BILAGA A) Artiklar som valts ut 

till studiens resultat redovisas i BILAGA B. 

Artiklarna till resultatet analyserades genom en integrerad analys. En integrerad analys gör 

resultatet mer överskådligt och lättare att presentera (Kristensson, 2014). I första steget lästes 

alla artiklar som valts ut till resultatet var för sig. Utgångspunkten var att identifiera skillnader 

och likheter i resultatet. Författarna har var för sig tagit ut likheter och skillnader som 

överensstämde med syftet och markerat de med överstrykningspennor. Efter första steget 

diskuterades gemensamt skillnader och likheter som kommit fram. I steg två identifierades två 

kategorier som sammanfattar de olika resultaten som framkommit i resultatdelen av 

artiklarna; “ Hindrande faktorer hos hälso- och sjukvårdspersonal” och “Hindrande faktorer 

hos den utsatta kvinnan”. Fem underkategorier skapades sedan med hjälp av 

överstrykningarna som klipptes ut och sorterades efter likheter. Vi identifierade två kategorier 

och kategorierna resulterade i 10 underrubriker som redovisas i tabell 2. I det tredje och sista 

steget har resultatet gemensamt sammanfattats under de olika kategorierna (Kristensson, 

2014). 
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Forskningsetiska överväganden 

Innan artiklarna inkluderades till studiens resultat säkerhetsställdes det att kriterierna för 

forskningsetik var uppfyllda. De viktigaste kriterierna var att deltagarnas självbestämmande, 

integritet och värde var skyddade samt att de fanns respekt för de som ingick i forskningen. 

Det har varit viktigt att granska att deltagarna givit sitt informerade samtycke, att de frivilligt 

deltagit i studien samt att de förstått studiens innebörd.(Kjellström, 2017). Författarna har 

förhållit sig till de specifika etiska regler för litteraturöversikt som beskrivs Kjellström (2017). 

Det innebär att ingen annans arbete har plagierats eller presenterats som vårt eget. I enlighet 

med vetenskapsrådet (2017) har det i texten refererats till källor för att de som läser arbetet 

kan förstå var informationen hämtats. Det har varit viktigt att inte feltolka text och presentera 

den på et felaktigt sätt. Därför har i enlighet med Kjellström (2017) text noggrant översätts av 

oss båda och vid tveksamheter diskuterats och översatts med lexikon. Enligt Kjellström 

(2017) är forskningsetik ett skydd för forskningsdeltagare. Författarna har strävat efter att vid 

urval av artiklar vara objektiva och inte valt att exkludera några på grund av personliga 

åsikter. Resultatet har inte förfalskats, förvrängts eller vilseleds (Vetenskapsrådet, 2017). I 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har datainsamling redovisats öppet med sökord, 

databaser, begränsningar och exklusions- och inklusions kriterier så att datainsamlingen kan 

göras om och kontrolleras för att få fram samma resultat. Artiklar som har etiska tillstånd eller 

där de gjorts grundliga etiska överväganden har inkluderats. Det har tagits i beaktning att 

författarna har erfarenhet av akutsjukvård och därför kan ha en förförståelse. 

RESULTAT 

Den integrerade analysen resulterade i kategorierna “ Hindrande faktorer hos hälso- och 

sjukvårdspersonal” och “Hindrande faktorer hos den utsatta kvinnan”. Huvudfynden i faktorer 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen var kompetens, arbetsmiljö och personliga hinder. De 

innefattade brist på utbildning och kunskap, stressig arbetsmiljö och attityder hos 

sjuksköterskan. Huvudfynden i faktorer hos den utsatta kvinnan var rädsla, mötet med 

sjukvården och kontroll. Rädsla för vedergällning och att bli dömd av hälso- och 

sjukvårdspersonal, akutmottagningens miljö och förövarens kontroll var hinder hos den 

utsatta kvinnan som försvårade identifieringen för sjuksköterskan på akutmottagningen. 

TABELL 2.  Presentation av funna kategorier och underkategorier 

Hindrande faktorer hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

Hindrande faktorer hos den utsatta 

kvinnan.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens  Rädsla hos kvinnan 

Arbetsmiljö och organisatoriska hinder  Kvinnans kontrollförlust 

Personliga hinder hos hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Kvinnans möte med sjukvården 

Försvårande omständigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Skuld och skam hos kvinnan 

Kulturella hinder för kvinnan 
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Hindrade faktorer hos hälso- och sjukvårdspersonal 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens  

I en studie av Al-Natour, Qandil och Gillespie (2016) där 12 jordanska sjuksköterskor 

intervjuades om deras roller och praxis i att screena patienter för intimate partner violence 

(IPV) fann de att bristen på kunskap och träning hindrade dem från att screena för IPV. De 

flesta sjuksköterskor uppgav brist på träning, brist på information om interventioner samt 

saknade lämpliga sätt att kommunicera med utsatta kvinnor. Sjuksköterskorna var inte 

medvetna om sin roll eller sjukhusets riktlinjer gällande IPV.  De ansåg att screena för IPV 

inte ingick i deras arbetsuppgifter och att de saknade auktoritet att screena kvinnor på 

sjukhuset. Liknande uppgifter om brist på riktlinjer och tveksamheter över sjuksköterskans 

roll bekräftas i flera studier (Al-Natour, Gillespie, Felblinger & Wang, 2014; Boursnell & 

Prosser, 2010; Natan & Rais, 2010). Av sjuksköterskorna i Al-Natour et al. (2014) 

enkätstudie, vars syfte var att utvärdera IPV-screening och barriärer hos jordanska 

sjuksköterskor, uppgav 49,6 procent (n=125) att det inte var deras roll att fråga om IPV när 

offret valde att inte själv avslöja. 

Boursnell och Prosser (2010) genomförde en enkätstudie där 49 sjuksköterskor på 

akutmottagning i Australien svarat på en enkät om IPV före och efter en utbildningsinsats. I 

studiens resultat framkom att 52 procent av sjuksköterskorna inte var medvetna om vilket 

ansvar de hade vid IPV på akuten. De hade heller inte någon kunskap om nuvarande riktlinjer 

och förfaranden vid IPV innan utbildningsinsatsen. Natan och Rais (2010) har i en enkätstudie 

undersökt vilken effekt sjuksköterskans kunskap, attityd och avdelningsrutiner hade på 

identifiering av kvinnor utsatta för IPV. Det framkom att en procent av 100 sjuksköterskor 

ansåg att det inte ingick i jobbet att fråga om våld. Brist på kunskap och träning i ämnet IPV 

framkom i flera studier som ett hinder för att identifiera offer (Beynon, Gutmanis, Tutty, 

Wathen & Macillan, 2012; Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 2016; Natan & 

Rais, 2010; Rahmqvist, Benzein och Erlingsson, 2018; Wyatt, Mc Clelland & Spangaro, 

2018; Zijlstra, van der Laar, Moors, Wong & Lagro-Janssen, 2017). I en enkätstudie av 

Beynon et al. (2012) där de utforskade sjuksköterskors och läkares upplevelse av att fråga om 

utsatthet för IPV framkom att 110 av 527 sjuksköterskor beskrev brist på träning som ett 

hinder. 

Brist på kunskap och behov av träning var ofta sammankopplat. Det fanns ett behov av 

ytterligare träning då det fanns rädsla att kränka kvinnorna, deltagarna ville veta hur och när 

det kunde initiera ämnet och hur de skulle agera vid ett avslöjande. I Di Giacomo et al. (2016) 

enkätstudie, där syftet var att beskriva kunskaper, attityder och övertygelser hos 

sjuksköterskor och barnmorskor som vårdat kvinnor utsatta för våld, visade resultatet att alla 

51 deltagare i studien höll med om att det finns ett ökat behov av kunskap i ämnet och 48,3 

procent (n=15) av sjuksköterskorna upplevde ett behov av träning. Detta bekräftas av Natan 

och Rais (2010) där 12 procent av sjuksköterskorna uppgav att de inte hade tillräcklig 

kunskap och träning för att fråga om våldet. I en studie av Rahmqvist et al. (2018) där syftet 

var att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda våldsutsatta kvinnor på 

akutmottagningen uttryckte deltagarna brist på kunskap och handgripliga förslag på agerande 

vid forensiska situationer.  Nyutexaminerade amerikanska sjuksköterskor intervjuades av 

Wyatt et al. (2018) om hur de screenade för IPV och vilken inskolning och utbildning de fått i 

ämnet. Alla 16 sjuksköterskor som ingått i studien uppgav att de hade erhållit dålig kunskap 

om IPV i grundutbildningen. Zijlstra et al. (2017) intervjuade 18 anställda på en 

akutmottagning med syfte att undersöka faktorer som underlättade och begränsade 

identifiering av IPV Ingen av deltagarna hade fått någon träning i IPV.  
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De saknade kunskap om tecken på IPV och kommunikationsstrategier och visste inte vad de 

skulle göra när de mötte ett offer utsatt för IPV. Flertalet deltagare var inte medvetna om 

förekomsten av IPV på arbetsplatsen och upplevde att de sällan tagit emot offer för IPV. 

Omkring hälften av de svarande indikerade att de fruktade patientens känslomässiga 

sammanbrott vid avslöjande av IPV, då de saknade verktyg och kunskap att hjälp dem på 

lämpligt sätt. När tecknen på IPV var mindre uppenbara misstänktes IPV bara om deltagarna i 

studien hade en magkänsla, ofta baserad på erfarenhet (Zijlstra et al. 2017). 

I syfte att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens, där majoriteten av deltagarna var 

sjuksköterskor, identifiering av IPV offer samt frekvensen av besök på akutmottagning 

genomförde Leppäkoski, Åhstedt-Kurki och Paavilainen (2010a) en enkät och intervjustudie. 

Resultatet baserades på 488 enkäter där 16 deltagare slumpmässigt valts ut till intervju. I sitt 

resultat fann de att 58 procent (271/468) av de tillfrågade rapporterade att de hade svårt att 

identifiera IPV och 44 deltagare i studien rapporterade att de inte visste hur de skulle ställa 

frågan om IPV. Svårigheter med att identifiera IPV bekräftas i studien av Boursnell och 

Prosser (2010) där 47 procent av sjuksköterskorna inte kände sig trygga med hur de skulle 

identifiera och agera vid indikation på IPV. I en studie av Williams, Halstead, Salani och 

Koermer (2016)  intervjuades sjukvårdspersonal om hinder och främjare för IPV screening 

och där framkom att deltagarna var osäkra på hur de skulle ställa frågan om IPV. Di Giacomo 

et al. (2016) redovisade i sin studie att 36 procent av sjuksköterskorna uppgav bristande 

förmåga att identifiera IPV och 70,8 procent av alla i studien uppgav att de skulle ha svårt att 

ta hand om en utsatt kvinna.   

Arbetsmiljö och organisatoriska hinder 

När Wyatt et al. (2018) i sin studie intervjuade nyutexaminerade sjuksköterskor framkom att 

kombinationen av brist på kunskap och hög arbetsbelastning gjorde att sjuksköterskorna 

upplevde tidsbrist som ett hinder att ställa frågan om IPV. 

Arbetsbelastning, tidsbrist och brist på enskilt rum var i flera studier ett återkommande hinder 

för att fråga om IPV på akutmottagningen (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010a; 

Rahmqvist et al., 2018; Williams et al., 2016; Zijlstra et al., 2017). I Beynon et al. (2012) 

enkätstudie var brist på tid det hinder med störst svarsfrekvens av sjuksköterskor, 27,3 

procent. Brist på tid var associerat med hög arbetsbelastning, tiden för att adekvat hantera 

frågan och kraven på en stressig arbetsplats. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade tid för 

patientvård och när frågan om IPV ställts måste tid för att lyssna och bemöta finnas. Brist på 

utrymme och avskildhet upplevde 11,2 procent av sjuksköterskorna som ett hinder och det 

inkluderade närvaro av andra familjemedlemmar och patienter. Arbetsmiljön gynnande inte 

konfidentiella enskilda samtal (Beynon et al. 2012).  

Sex procent av deltagarna i Leppäkoski et al. (2010a) studie upplevde tidsbrist som hinder för 

identifiering av IPV. Det framkom att arbetsmiljön försvårade för personalen att koncentrera 

sig och lyssna på kvinnan vid hög arbetsbelastning. Det fanns ingen tid att lyssna på kvinnan, 

att orientera sig i ämnet eller inget tyst rum att samtala med patienten i. De flesta deltagarna i 

Rahmqvist et al. (2018) beskrev hur de kämpade med att skapa tid samt finna enskilt rum att 

samtala om IPV med patienterna. Fastän de flesta deltagarna beskrev sig var proaktiva för 

enskilt samtal erkände deltagarna att de endast hade privata samtal med patienten när de 

råkade vara själva med dem. Även Williams et al. (2016) beskrev tidsbrist och brist på 

enskilda rum som ett hinder för personalen att fråga om IPV. I Zijlstra et al. (2017) 

intervjustudie såg sjuksköterskorna livshotande akuta fysiska problem och att säkerställa hög 

omsättning på akutmottagningen som deras prioritering. Prioriteringarna ledde till en kronisk 

brist på tid och nämndes av de flesta i studien som ett hinder.  
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Tidspress uppgavs av sjuksköterskor som ett hinder att skapa en säker samtalsmiljö. 

Deltagarna uppgav hög arbetsbelastning som ett hinder att tänka på IPV, därför skulle de 

snabbt acceptera patientens förklaringar om sökorsak. Några deltagare indikerade att en viss 

naivitet spelade roll vid identifieringen av IPV, de tenderar att okritiskt tro på förklaringar om 

orsaken till patientens skador. I samma studie nämner några få deltagare att tidsbrist inte är ett 

hinder utan en ursäkt att inte prata om IPV (Zijlstra et al. 2017). 

Sjuksköterskor i Yamada och Kato (2015) upplevde hinder i sjukhusets system och riktlinjer 

samt i landets lagar. Rapportering av IPV var ansträngande och tidskrävande men inte 

obligatoriskt och handlingen hade ingen påföljd. Vidare upplevde sjuksköterskorna att 

samarbetet med läkarna vid identifiering av IPV brast då stödet för IPV inte är väletablerat i 

det japanska sjukvårdssystemet. Flertalet sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) hänvisade till 

ett otillräckligt ledningsstöd som ett hinder att fråga om IPV och sjuksköterskorna i Wyatt et 

al. (2018) uppgav att under inskolningen lärde sig de endast var i journalen IPV skulle 

dokumenteras, inte vad den skulle innehålla eller hur screening skulle utföras. En av de 16 

deltagarna hade sett en annan sjuksköterska screena på arbetsplatsen. I Natan och Rais (2010) 

enkätstudie framkom att 47 procent av sjuksköterskorna uppgav att screena för IPV inte 

ingick i avdelningens rutiner. Williams et al. (2016) redovisar i sin studie att deltagarna 

saknade standardiserade riktlinjer vid screening och 72 procent av sjuksköterskorna i Al-

Natour et al (2014) uppgav brist på tillgång till information som ett hinder för att screena för 

IPV.  

Deltagarna i Rahmqvist et al. (2018) beskrev att arbetssituationen på akutmottagningen 

innebar svårigheter att möta och vårda annat än patientens fysiska skador. Även när patienter 

visade emotionell stress och behov av stöd var de fysiska skadorna alltid första prioritet. 

Deltagarna hade en begränsad möjlighet att ge vård bortom medicinsk vård eftersom det inte 

var prioriterat i akutmottagningens organisation. 

Personliga hinder hos hälso- och sjukvårdspersonal 

I Zijlstra et al. (2017) ansåg alla deltagarna att det var svårt att starta en konversation om IPV 

med en patient. Frågan att ta upp IPV involverade känslor, de främsta var att IPV var ett 

känsligt ämne, tufft ämne eller tabu. Sjuksköterskorna ville vara helt säkra innan de frågade 

om IPV. Flertalet av svaranden var rädda att göra falska anklagelser, stöta bort patienten och 

skada det terapeutiska förhållandet. Rädslan att förolämpa patienten vid fråga om IPV 

bekräftas i Al-Natour et al. (2014) studie där 59,2 procent uppgav detta som ett hinder jämfört 

med en procent av sjuksköterskorna i Natan och Rais (2010). Även sjuksköterskorna i Wyatt 

et al. (2018) studie refererade till ämnet IPV som något förbjudet, en mörk hemlighet eller 

något som inte pratas om. Screena för IPV beskrevs ofta som obekvämt trots att de gjort det 

många gånger. I Beynon et al. (2012) enkätstudie var det 4,7 procent av sjuksköterskorna som 

uppgav personligt obehag som ett hinder för att fråga om IPV. I studien av Natan och Rais 

(2010) uppgav 22,9 procent av sjuksköterskorna att de inte ställde frågan om IPV. 

Samtal om IPV undveks ibland av sjuksköterskorna i Rahmqvist et al. (2018) då det 

upplevdes svårt, krävde känslighet och väckte starka känslor. Det kunde vara emotionellt 

uttömmande och ge upphov till frustration och ilska. Deltagarna beskrev hur deras egna starka 

känslor hindrade dem från att ställa frågor gällande IPV. Vissa deltagare i Leppäkoski et al. 

(2010a) uttryckte känslor som maktlöshet, hjälplöshet och frustration då de kände sig 

oförmögna att hjälpa kvinnan om hon avslöjade våldet vilket påverkade 

identifieringen. Sjuksköterskorna i Rahmqvist et al. (2018) hade flera erfarenheter av att möta 

patienter som visade vaga fysiska symtom som skulle kunna indikera IPV. De beskrev att de 

hade en magkänsla men agerade inte på sin misstanke så ofta som de skulle velat.  
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Detta var delvis förklarat som osäkerhet att agera och oviljan att tränga sig på och orsaka 

problem för patienten (Rahmqvist et al. 2018). I Wyatt et al. (2018) intervjustudie med 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde de flesta deltagarna att de hade en intuition eller 

instinktiv förmåga för vilka de skulle screena. Istället för att screena alla upplevde 

sjuksköterskorna att IPV-offer var lätta att känna igen. I en studie från Sydafrika där syftet var 

att öka förståelsen för akutsjuksköterskors bemötande av kvinnor utsatta för IPV framkom att 

tystnaden kring IPV innebar ett dilemma för sjuksköterskan (van der Wath, 2019). I samma 

studie ansåg sjuksköterskorna att IPV oftast ses som ett personligt problem där kvinnan själv 

är ansvarig för att agera och söka hjälp. Det resulterade i att sjuksköterskorna upplevde 

maktlöshet och hade svårt att påverka situationen. Sjuksköterskans uppfattning om kvinnans 

ansvar bekräftas i Zijlstra et al. (2017) studie där flertalet svaranden ansåg att IPV offer hade 

ett eget ansvar att avslöja och hantera IPV. I Di Giacomo et al. (2016) studie ansåg 19,6 

procent av deltagarna att kvinnornas beteende var det som orsakade våldet. Nio av tio 

deltagare som ansåg det var sjuksköterskor och utgjorde 55,5 procent av de manliga och 9,7 

procent av de kvinnliga sjuksköterskorna. Al-Natour et al. (2014) redovisar i sitt resultat att 

72 procent av deltagarna ansåg att offrens personlighet var en bidragande orsak till våldet de 

utsattes för och 52,4 procent höll med om att kvinnor väljer att vara offer för IPV. Av 

sjuksköterskorna i Natan och Rais (2010) studie uppgav 2,1 procent att offret ibland var 

orsaken till våldet. 

Deltagare i flera studier beskriver sjuksköterskans tankar om möjliga konsekvenser för 

kvinnan som ett hinder för att identifiera IPV (Al-Natour et al., 2014; Beynon et al., 2012; 

Zijlstra et al., 2017). Deltagare i studien av Beynon et al. (2012) uttryckte en intern konflikt 

inom dem när de balanserade professionella förväntningar och verkligheten av IPV med en 

önskan att undvika potentiellt oönskade konsekvenser och göra situationen värre för kvinnan. 

Det beskrevs en känsla av dominoeffekt, när händelsen är satt i rörelse finns det ingen väg 

tillbaka. Några av svaranden i Zijlstra et al. (2017) studie nämnde att om misstanken om IPV 

dokumenteras i patientens journal finns den alltid kvar. Mer än hälften, 62,4 procent av 

sjuksköterskorna i Al-Natour et al. (2014) studie var rädda att frågan om IPV ökade risken för 

offret. 

De sjuksköterskor i Leppäkoski et al. (2010a) som själva rapporterat om personlig erfarenhet 

av IPV nämnde identifieringsproblem oftare än de som inte hade en historia av IPV. I Al-

Natour et al. (2014) studie screenade sjuksköterskor som själva blivit utsatta för IPV mer 

sällan än sjuksköterskor som inte blivit utsatta, 20,8 procent jämfört med 27,8 procent.  

I Beynon et al. (2012) studie framkom att 18,4 procent av sjuksköterskorna uppgav språk och 

kultur som en barriär. I Al-Natour et al. (2014) studie uppgav sjuksköterskorna att den 

Jordanska kulturen var ett potentiellt hinder för att screena kvinnor för IPV. Deltagarna i 

studien uppgav att de vanligtvis inte screenade för IPV även när det misstänkte det och fann 

det olämpligt att en manlig sjuksköterska screenade en kvinna för IPV. Även i Yamada och 

Kato (2015) studie upplevde en manlig sjuksköterska att han på grund av sitt kön inte kunde 

ingripa och hjälpa en kvinna som uppvisade tecken på IPV. En av sjuksköterskorna i Natan 

och Rais (2010) ansåg att IPV inte drabbar överklassen. 

Försvårande omständigheter för hälso- och sjukvårdspersonal 

Det framkom i flera studier att en medföljande partner var ett hinder för att identifiera IPV 

(Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010a; van der Wath., 2019; Zijlstra et al., 2017). 

Närvaro av medföljande partner eller familj kände de flesta av akutmottagningens personal 

som ett betydande hinder för att ta upp ämnet IPV (Zijlstra et al. 2017).  
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I studien av Beynon et al. (2012) ansåg 103 av 527 sjuksköterskor att ett hinder var den 

kränkande partnerns tendens att stanna vid kvinnans sida. Partnerns närvaro gjorde det 

speciellt utmanande för sjuksköterskan att intervjua kvinnan. Sjuksköterskorna i van der Wath 

(2019) studie uppgav att när mannen stannade vid kvinnans sida under akutbesöket och talade 

för henne försvårades identifieringen (van der Wath, 2019). Det nämns även av Leppäkoski et 

al. (2010a) som ett hinder där tre procent av de anställda på en akutmottagning rapporterade 

att förövaren inte lämnar kvinnan ensam med personalen och håller ett öga på sin partner och 

lyssnar till allting. I studien rapporterade 17 procent att kvinnorna är rädda för sin förövare 

och ändrar sitt beteende när han kommer in i rummet. 

I Leppäkoski et al. (2010a) studie redovisades hinder för identifiering av IPV i nio 

underkategorier. Den största underkategorin var kvinnans ovilja att prata om våldet och det 

uppgavs av 112 av 254 anställda på akutmottagningar. Övriga underkategorier som försvårar 

identifieringen av IPV enligt deltagarna i denna studie var att kvinnans förklaring till 

uppkomst av skador inte stämmer överens med typen av skada (35 av 254), svårigheter att 

samarbeta då kvinnan är alkoholpåverkad (25 av 254) och kvinnor söker vård för annat än 

orsaken till IPV (7 av 254). 

Hindrande faktorer hos den utsatta kvinnan 

 

Rädsla hos kvinnan 

Rädsla framkom i flera studier som ett hinder för kvinnorna att avslöja IPV (Beynon et al., 

2012; Catallo, Ciliska & Mac Millan, 2012; Leppäkoski 2010b; Williams et al., 2016 & 

Zijlstra et al., 2017). I Catallo et al. (2012) intervjustudie med 19 kvinnor utsatta för IPV var 

syftet att rapportera om processer hos kvinnor i avslöjandet av IPV. Kvinnorna i studien 

uppgav rädsla att bli dömda av sjukvårdspersonal som ett hinder för att avslöja IPV. Det fanns 

rädsla för ytterligare kaos och trauma om sjukvården fick reda på våldet. Om sjukvården 

gjorde intrång, fick reda på våldet, förlorade kvinnorna kontrollen över hur och när 

avslöjandet skulle ske samt att inblandning från andra verksamheter skulle skapa ytterligare 

störningar i deras liv. Behov av vård vägdes mot risk för intrång. Kvinnorna uppgav rädsla för 

vedergällning från förövaren om sjukvården kontaktar polisen. Leppäkoski, Paavilainen, 

Åstedt-Kurki, (2010b) undersökte i sin studie hälsokonsekvenserna av IPV hos kvinnor som 

sökte vård för akuta skador på en akutmottagning samt deras upplevelse av vården. I deras 

studie uppgav tre kvinnor rädsla för hämnd från sin partner och rädsla att bli lämnad ensam 

som ett hinder för att avslöja IPV. Det fanns rädsla att bli dömd för att ha satt sig i situationen. 

Missbruk av alkohol, rädsla att inte bli tagen på allvar samt att orsaken till skadorna inte tas 

på allvar nämndes också som hinder för att avslöja våldet för sjukvården (Leppäkoski et al. 

2010b). Några sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) studie nämnde att kvinnor väljer att inte 

avslöja våldet på grund av rädsla för att barnen ska bli omhändertagna av socialtjänsten. Det 

bekräftas av Zijlstra et al. (2017) där anställda på en akutmottagning uppgav att ett hinder för 

kvinnorna att avslöja IPV var rädsla att förlora sina barn. De uppgav att avslöjande av våld i 

hemmet kunde få konsekvenser för kvinnans familj och omgivning. 

Kvinnans kontrollförlust 

I Catallo et al. (2012) studie uppgav de tillfrågade att när sjukvårdspersonalen misstänkte IPV 

som orsak till deras skador förnekade de utsatthet av våld för att undvika ytterligare 

exponering. Avslöjandet för sjukvårdspersonal kunde medföra ökad sårbarhet, maktlöshet och 

förlust av kontroll för kvinnorna. I van der Wath (2019) studie uppgav sjuksköterskorna att de 

utsatta kvinnorna använde sig av försvarsmekanismer såsom ilska för att bibehålla kontroll 

och inte avslöja IPV. 
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I Reisenhofer och Seibold (2012) intervjustudie där sju australiensiska kvinnor utsatta för IPV 

beskrev sina upplevelser av sjukvården, uppgav alla att mannen kontrollerade hennes kontakt 

med omvärlden. Mannens kontroll gjorde det svårt att söka sjukvård för skador relaterade till 

våldet och kvinnorna sökte istället vård för andra sjukdomstillstånd för att legitimera kontakt 

med sjukvården. När situationen blev extrem sökte kvinnorna för icke somatiska sjukdomar 

som depression och självmordstankar. Få av kvinnorna gjorde det utan mannens närvaro eller 

tillåtelse. När kvinnorna sökte akutsjukvård för skador relaterade till IPV och mannen var 

närvarande dolde och bortförklarade mannen den riktiga orsaken till skadan (Reisenhofer & 

Seibold, 2012). 

Kvinnans möte med sjukvården 

Av kvinnorna som blivit intervjuade i Leppäkoski et al. (2010b) studie uppgav 34 procent att 

de inte blivit tillfrågade om utsatthet för IPV och 12 av 35 kvinnor uppgav att de inte fått 

samtala med sjuksköterska i enrum. Deltagarna i Riesenhofer och Seibold (2012) studie 

rapporterade att när de berättade för sjukvården att orsaken till skadorna var IPV, erhöll de en 

vård och ett bemötande som gjorde att de inte avslöjade våldet vid senare vårdtillfällen. Ett 

hinder för kvinnorna i Catallo et al. (2012) att avslöja våldet var brist på förtroende för 

sjuksköterskan. I syfte att undersöka kvinnors känslomässiga och affektiva respons efter IPV 

genomförde Olive (2016) en intervjustudie med sex kvinnor som i direkt anslutning till våldet 

besökt akutmottagning. De upplevde känslor som att vara i chock, inte kunna tänka klart, 

förvirring och på gränsen till sammanbrott vilket gjorde det svårt för kvinnorna att förstå och 

svara på frågorna på akutmottagning. Två av kvinnorna kände att de bara ville lämna akuten 

när de sattes i ett väntrum. De upplevde att de blev uttittade och dömda. Att sitta med massa 

andra människor däribland berusade ökade stressen. Även i Leppäkoski et al. (2010b) studie 

nämndes negativa aspekter upplevda på akutmottagning såsom ljudnivå, uppståndelse och 

brist på avskildhet som ett hinder att berätta om IPV. 

Skuld och skam hos kvinnan 

I Leppäkoski et al. (2010b) studie nämndes en känsla av skam av nio kvinnor och fyra 

uttryckte en känsla av skuld där kvinnorna skyllde på sig själva för att ha orsakat den 

våldsamma situationen vilket hindrade dem från att berätta. Känsla av skam som ett hinder för 

kvinnan att avslöja IPV bekräftas av Williams et al. (2016) och Catallo et al. (2012) studie. 

Sjuksköterskor i van der Wath (2019) studie uppgav att den misshandlade kvinnan inte 

avslöjar våldet på grund av skam, brist på alternativ vid avslöjande, inte veta var hon skulle ta 

vägen och att hon inte ville bli en börda för andra. Några sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) 

studie uppgav att anledningen till att kvinnor inte avslöjar IPV beror på en känsla av skam, 

misslyckande och en föreställning att de förtjänade våldet.  

Kulturella hinder för kvinnan 

En anledning till att kvinnor inte avslöjade våldet och stannade i ett våldsamt förhållande var 

enligt Al-Natour et al. (2014) samhällskulturen och sociala förväntningar. Kvinnor som höll 

tyst om våldet och stannade i det våldsamma förhållandet ansågs som starka. Kulturella 

hinder för kvinnan att avslöja våldet beskrivs i Williams et al. (2016) studie där etnicitet och 

ålder påverkar. Kvinnor har med sin bakgrund olika tolerans för IPV och äldre kvinnor 

tenderar att acceptera våld i högre utsträckning. 

Deltagarnas förståelse för vad IPV innefattar var ofta en faktor till att våldet inte avslöjades. 

De flesta kvinnorna definierade inte sitt förhållande som onormalt eller våldsamt (Reisenhofer 

och Seibold, 2012).  Det bekräftas i Williams et al. (2016) studie där sjuksköterskorna uppgav 

att ett hinder för identifiering var att offer inte alltid förstår vad IPV innefattar. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att synliggöra eventuella hinder för hälso- och sjukvårdspersonal på 

akutmottagningen att identifiera kvinnor utsatta för intimt partnervåld. Hinder för identifiering 

kunde urskiljas i egenskaper och omständigheter hos både hälso- och sjukvårdspersonal och 

den utsatta kvinnan. Det framkom att hinder för hälso- och sjukvårdspersonal var kompetens, 

arbetsmiljö, personliga hinder och övriga omständigheter. För kvinnor utsatta för IPV bestod 

hindren av rädsla kontroll, skuld och skam, mötet med sjukvården samt kultur. 

Ett gemensamt hinder för kvinnorna och sjuksköterskorna var bemötandet. De utsatta 

kvinnorna beskrev att de inte fick frågan om de blivit utsatta för IPV, att de inte fick prata 

enskilt (Leppäkoski et al., 2010b) samt att de inte kände något förtroende för sjuksköterskan 

(Catallo et al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2012). Det överensstämmer med det 

sjuksköterskorna uppgav, de ställde inte alltid frågan då de tyckte det kändes obekvämt. De 

upplevde ämnet som känsligt och något som inte pratades om (Beynon et al., 2012; Natan & 

Rais, 2010; Rahmqvist et al., 2018; Wyatt et al., 2018; Zijlstra et al., 2017).  De var rädda att 

förolämpa kvinnan eller skada det terapeutiska förhållandet och deras egna attityder och 

erfarenheter hade betydelse i mötet med den utsatta kvinnan (Al-Natour et al., 2014 & Zijlstra 

et al., 2017). Enligt Socialstyrelsen (2016) ska hälso- och sjukvårdspersonal när de misstänker 

intimt partnervåld fråga kvinnan i enrum om hon är offer för våld vilket är en utmaning för 

personal på akutmottagningar. Att inte få samtala i enrum begränsar kvinnans möjlighet att 

avslöja våld utan att utomstående hör samt rädsla för sin egen säkerhet. En viktig aspekt är 

också att sjuksköterskan bryter mot Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) om 

information om den våldsutsatta kvinnan blir tillgänglig för andra personer. Om samtalet sker 

i ett utrymme där kvinnans integritet hotas eller att en partner närvarar begränsas 

möjligheterna att hjälpa kvinnan. Vi anser att det är viktigt att verksamheter ser över hur 

förutsättningarna för mottagandet av kvinnor som eventuellt blivit utsatta för intimt 

partnervåld.  

Sjuksköterskor uppgav alkoholpåverkan (Leppäkoski et al., 2010a), kultur och språk som 

hinder för att kunna identifiera en utsatt kvinna (Al-Natour et al., 2014; Beynon et al., 2012; 

Yamada & Kato, 2015). Det innebär att i möte med alkoholpåverkad kvinna finns risk att hon 

får utebliven vård vilket går emot hälso-sjukvårdslagen (SFS 2014:821) där det framkommer 

att alla ska erbjudas lika vård på samma villkor. Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor tar 

upp att sjuksköterskan ska i särskilt utsatt grupper verka för social rättvisa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Det beskrivs i Socialstyrelsen (2016) att riskgrupper för IPV är 

exempelvis kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor med missbruksproblematik vilket 

gör ICN kod extra viktig i detta sammanhang. Det är viktigt att sjuksköterskor på 

akutmottagning har kunskap om riskgrupper för att kunna identifiera kvinnor utsatta för våld 

och ge dem den omvårdnad de behöver. De behöver också ha kännedom om vilka insatser 

som kan underlätta för den utsatta kvinnan. Vi tror att det är viktigt att kartlägga faktorer som 

är viktiga i mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och hälso- och sjukvårdspersonal så att 

personal kan bemöta kvinnorna på ett respektfullt sätt. Det bör gå i linje med hälso- och 

sjukvårdslagen och ICN etiska koder som förespråkar respekt och god vård för alla 

människors lika värde. 

Halldorsdottir (2007) beskriver att professionell omvårdnad är att skapa anknytning, ha 

kompetens och visa omsorg. Sjuksköterskan ska ha kompetens och förmåga att bygga 

relationer. När det finns hinder i form av språk kan det vara svårt att skapa en vårdrelation. 
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Våra egna erfarenheter från arbete på akutmottagning bekräftar det då vi ofta träffar patienter 

som har svårt att förmedla sig på grund av språkförbistringar vilket påverkar mötet med 

patienterna. Vid språkförbistring är tolksamtal en förutsättning för god kommunikation och 

skapandet av vårdrelation. Det är en viktig insats att erbjuda tolk för att kvinnan ska få en 

jämlik och god vård (Halldorsdottir, 2007).Vi upplever dock att det finns svårigheter med 

tolksamtal då nyanser i språket ofta försvinner och den icke verbala kommunikationen uteblir. 

I de fall då tolk är svårt att få tag på påverkas mötet med patienten och en god vårdrelation 

kan inte skapas. I mötet med den våldsutsatta kvinnan är det extra viktigt för att kunna ge 

henne möjlighet att avslöja IPV. 

Brist på kunskap och träning i IPV var i vårt resultat ett frekvent förekommande hinder för att 

identifiera intimt partnervåld (Beynon et al., 2012; Di Giacomo et al., 2016; Natan & Rais, 

2010; Rahmqvist et al., 2018; Wyatt et al., 2018; Zijlstra et al., 2017). Patientlagen beskriver 

hur patienten har rätt till omsorgsfull och sakkunnig vård som är av god kvalitet och grundar 

sig på erfarenhet som är beprövad och vetenskaplig (SFS 2014:821). Enlig Socialstyrelsen 

(2014) är det en förutsättning att sjukvårdspersonal har rätt kunskaper för att kunna stödja och 

hjälpa den våldsutsatta kvinnan. Socialstyrelsen (2016) rekommenderar att all personal inom 

hälso-sjukvård ska erbjudas utbildning för att kunna ge en omvårdnad som är god till kvinnor 

utsatta för IPV. Det är svårt att dra en slutsats att kunskapsbrist skapar en lägre 

screeningfrekvens då endast tre av våra artiklars resultat tyder på det (Al-Natour et al., 2014; 

Al-Natour et al., 2016; Wyatt et al., 2018). Vi kan dock se av resultatet från flera artiklar 

(Beynon et al., 2012; Boursnell & Prosser, 2010; Leppäkoski et al., 2010a; Zijlstra et al., 

2017) att kunskap hindrade sjuksköterskan från att ställa frågan om IPV vilket tyder på att 

screena för IPV också skulle hindras på grund av kunskapsbrist. I en äldre studie av Goff, 

Shelton, Byrd och Parcel (2003) framkom att hälso-sjukvårdspersonal inte tyckte att de blivit 

förberedda tillräckligt mycket under deras utbildning i omhändertagandet och identifierandet 

av IPV. Deras erfarenhet var att ämnet IPV inte uppmärksammats tillräckligt under deras 

grundutbildning. Den här uppfattningen delas av deltagarna i en ny studie i vårt resultat där 

det framkom att nyexaminerade sjuksköterskor också upplevde kunskapsbrist om IPV från 

grundutbildning (Wyatt et al., 2018). 

Vi besitter ingen kunskap om vilken utbildning hälso- och sjukvårdspersonal i andra länder 

får i ämnet IPV under sin grundutbildning. Vi anser att vi själva erhöll liten om någon 

utbildning i ämnet från grundutbildningen till sjuksköterska. Brist på utbildning i ämnet tror 

vi är eller åtminstone har varit ett faktum för hälso- och sjukvårdspersonal överallt. Då 

litteraturöversiktens artiklar kommer från flera olika länder tyder det på att ämnet är aktuellt 

över hela världen. Enligt svensk högskoleförordning (SFS, 1993:100) ska sedan 2017 

grundutbildning till sjuksköterska innehålla utbildning i mäns våld mot kvinnor och IPV. Då 

det för sjuksköterskeexamen nu krävs en god kunskap i ämnet kan medvetenheten, 

identifieringen och omhändertagandet av offer förbättras framgent i Sverige. Vi tror att 

utbildning i ämnet behöver förbättras inte bara i grundutbildningen men även på sjukhusens 

akutmottagningar.  I en studie av Yildiz, Selimen och Dogan (2014) framkom det att 

sjuksköterskor efter en kort utbildningsinsats på akutmottagning (90 minuter) markant ökade 

sin kunskap i identifiering och hantering av offer för IPV både kort och långsiktigt. 

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist, arbetsbelastning och brist 

på enskilda rum som hinder för att identifiera kvinnor utsatta för IPV. Tidsbristen innebar att 

sjuksköterskorna inte effektivt kunde screena eller fråga patienter för intimt partnervåld 

(Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010a; Rahmqvist et al., 2018; Williams et al., 2016; 

Zijlstra et al., 2017).  
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Tidsbristen kopplades ihop med hög arbetsbelastning, tidsåtgången för adekvat hantering av 

frågan och produktionskraven på arbetsplatsen (Beynon et al., 2012).  Det överensstämmer 

med vår syn på akutmottagning som arbetsplats där vi ofta saknar enskilda utrymmen att 

samtala med patienter på och hög arbetsbelastning i en rörig miljö. Vi upplever att resurserna 

på vår akutmottagning inte alltid kan möta patienterna och personalens behov. Det bekräftas 

av Eriksson et al. (2017) som i sin studie beskrev hur överfulla akutmottagningar påverkade 

patientsäkerheten och möjligheterna att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. 

Arbetsmiljön och patientsäkerheten på akutmottagningar i Stockholm är i skrivande stund ett 

aktuellt ämne som frekvent rapporteras i media. Vi ser att en överfull akutmottagning 

påverkar både personalens arbetsmiljö och vården av patienterna. När arbetsbelastningen är 

hög och personalen behöver prioritera medicinska åtgärder blir patienternas omvårdnad 

lidande. Vi anser att kvinnor utsatta för IPV är en särskilt sårbar grupp i de situationer där 

omvårdnad inte är högst prioriterad.  

Även kvinnor utsatt för IPV beskrev hur miljön på akuten var ett hinder för att avslöja våldet 

(Leppäkoski et al. 2010b & Olive, 2016). De blev placerade i väntrum på akutmottagningen 

och kände sig uttittade, dömda och upplevde ökad stress av att sitta med andra människor 

(Olive, 2016). Ett förslag på organisatorisk förbättring beskrivs i en studie av Innes, Elliot, 

Plummer och Jackson (2018) där en sjuksköterska med ansvar för patienter i väntrum utses. 

Den sjuksköterskan har möjlighet att uppmärksamma om någon mår dåligt eller försämras i 

väntrummet vilket vi tror kan öka patientsäkerheten och tryggheten för många som sitter där. 

Om en kvinna utsatt för IPV placeras i väntrum utan tillsyn tror vi att det finns en risk att hon 

inte känner sig prioriterad eller att hennes sökorsak inte tas på allvar. Som kvinnorna i Olive 

(2016) beskrev var de i chock och hade svårt att tänka klar när de kom till akutmottagningen 

efter IPV. För att en utsatt kvinna ska känna sig trygg när hon kommer till akutmottagningen 

behöver hon känna tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen. Halldorsdottir (2007) menar i sin 

omvårdnadsteori att sjuksköterskan genom förståelse för patientens situation och hur hon 

upplever den kan skapa en professionell närhet till patienten. Sjuksköterskan behöver samla 

information för att ge omvårdnad efter patientens individuella behov. Först när patienten har 

byggt upp en tillit till sjuksköterskan och känner sig trygg i att berätta och be om hjälp skapas 

en samhörighet och förutsättningar för gemensamma mål för patientens hälsa och 

välbefinnande. Vi anser att utsatta kvinnor behöver prioriteras av sjukvården oavsett grad av 

fysisk skada och att placeras ensam i ett fullt väntrum kan förminska situationen och risken att 

kvinnan väljer att lämna akutmottagningen och inte avslöja våldet ökar.   

I resultatet framkom att kvinnorna inte alltid definierade sitt förhållande som onormalt eller 

våldsamt vilket var en faktor som hindrade dem från att avslöja våldet (Riesenhofer & 

Seibold, 2012 & Williams et al., 2016). Det blir då svårt för hälso- och sjukvårdspersonal på 

akutmottagningar att identifiera och hjälpa kvinnor utsatta för IPV när de ser våldet som en 

naturlig del i sitt förhållande. Lundgren (2004) beskriver hur normaliseringsprocessen får 

kvinnan att successivt acceptera det psykiska och fysiska våldet. Det kan vara mycket 

frustrerande för hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagningar när de möter kvinnor 

utsatta för intimt partnervåld och som av olika anledningar väljer att inte avslöja eller anmäla. 

Hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagningen är utbildade och tränade i att rädda 

människor och där kan en inre konflikt uppstå. Det är då viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal förstår att även om det inte är en patient som kan räddas finns det ett värde 

i det som kan göras något åt. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste ha kunskaper om IPV och 

normaliseringsprocessen för att förstå kvinnans situation och känslor. Om hälso- och 

sjukvårdspersonal får ökad förståelse kan känsla av frustration förhoppningsvis minska och de 

kan erbjuda kvinnan god omvårdnad i form av förståelse, medkänsla, stöd, utbildning och 

information. 



 

21 

I en studie av Randell, Bledsoe, Shroff och Pierce (2012) var syftet att bestämma vad kvinnor 

med erfarenhet av IPV identifierade som viktig information om IPV och hur den skulle 

presenteras på en akutmottagning. Deltagarna önskade information om tecken på IPV och 

hjälp att förstå vad IPV innefattar. Insikt om sin situation var det första steget ur den. Det var 

viktigt att informationen fanns tillgänglig för alla, på olika språk att den inte var dömande och 

ingav hopp. Flera deltagare menade att de inte skulle läsa informationen om den hade en titel 

med laddade ord som våld i hemmet. Vi anser att akutmottagningen kan vara en lämplig plats 

att ha IPV information tillgänglig. Ofta blir patienter och anhöriga sittande i väntrum flera 

timmar och vi tror patienter och anhöriga läser information för att fördriva tiden. 

Informationen kan öka medvetenheten hos både offer och allmänheten. En utsatt kan bli 

medveten om sin situation och en läsare kanske förstår att någon i dess närhet är utsatt. Det 

kan öka möjligheten för utsatta att få stöd och hjälp.  

För att identifiera IPV på en akutmottagning måste hälso- och sjukvårdspersonal våga fråga 

kvinnan. Rädsla för att förolämpa den våldsutsatta kvinnan framkom som ett hinder för att 

ställa frågan om IPV (Al-Natour et al., 2014 & Zijlstra et al., 2017). IPV ansågs även som en 

privat angelägenhet (van der Wath, 2019). I studier från Jordanien, Japan och Afrika upplevde 

sjuksköterskor det svårt att fråga om IPV och ge omvårdnad till utsatta kvinnor då kulturen 

var accepterande mot intimt partnervåld (Al-Natour et al., 2014; van der Wath, 2019; Yamada 

& Kato, 2015) Det framkom även i studier från Jordanien och Japan att det fann det olämpligt 

att manliga sjuksköterskor screenade för IPV (Al-Natour et al, 2014 & Yamada & Kato, 

2015). Vi har själva erfarenheter av att kvinnliga IPV offer önskar kvinnlig vårdpersonal och 

även fått frågan av manliga kollegor att byta arbetsuppgifter för att tillgodose kvinnliga 

patienters önskemål. Det bekräftas av studier av Al-Natour et al., (2016) & Robinson, (2009) 

där manliga sjuksköterskor upplevde det svårt att fråga om intimt partnervåld och de antog att 

utsatta kvinnor hellre ville prata med kvinnor. Intimt partnervåld är mer utbrett i samhällen 

där kvinnors rättigheter är omstridda och där förövaren inte ställs inför rätta (Johnson-

Lahman, 2014). Vi anser att det är viktigt att hälso-sjukvårdspersonalen inte har förutfattade 

meningar om IPV men har förståelse för hur kulturella aspekter påverkar synen på våldet. 

Med utbildning i ämnet skulle hälso- och sjukvårdspersonal bli medvetna om att intimt 

partnervåld förekommer i alla religioner, samhällsklasser och länder. Då kan hälso- och 

sjukvårdspersonal identifiera fler kvinnor utsatta för intimt partnervåld, ge det stöd de behöver 

samt upplysa om att IPV är en brottslig handling som är straffbar i Sverige. Med ökad 

förståelse och utbildning kan vi förhoppningsvis minska de utsatta kvinnornas lidande och ge 

god omvårdnad. 

I en studie av Francis (2016) har kvinnor utsatta för intimt partnervåld intervjuats och de 

bekräftar flera komplexa barriärer som hindrade dem från att avsluta sitt våldsamma 

förhållande. De beskrev att komplexiteten av barriärerna som hindrade kvinnan att avsluta sitt 

förhållande var olika. Hälso-sjukvårdspersonal behöver vara flexibla för att kunna ge 

omvårdnad till kvinnor med komplexa behov som är unika för deras situation. Samtal med 

kvinnor utsatta för IPV försvårades om förövaren stannade vid kvinnans sida och uppgavs 

som ett hinder av sjuksköterskor (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010a; van der 

Wath, 2019; Zijlstra et al., 2017). Även kvinnorna beskrev närvaro av partner som ett hinder 

för att avslöja våldet (Reisenhofer och Seibold, 2012). Kvinnorna vågade inte avslöja våldet 

på grund av rädsla för hämnd eller bli lämnade (Catallo et al, 2012 & Läppekoski et al, 

2010b). I normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004) beskrivs hur mannens kontroll över den 

utsatta kvinnan är vanligt och är en kunskap som är bra att ha för sjuksköterskor på 

akutmottagning. För att kvinnan ska få möjlighet att avslöja våldet och kunna erbjudas stöd 

och hjälp är det viktigt att samtalet med kvinnan sker enskilt och att mannen får lämna 

rummet. Det visar också på vikten av personcentrerad vård på akutmottagningen.  
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Kvinnan får då möjlighet att berätta sin historia och det skapas en anknytning mellan 

vårdpersonal och patient. Enligt Halldorsdottir (2007) hör anknytning hemma i en viss 

kontext och bör begränsas till den genom professionell distans. Det innebär att vårda med ett 

visst avstånd av respekt och omtanke, en förutsättning för att fortsätta vårda inom det 

professionella området. Anknytning med avstånd är en av de stora skillnaderna mellan 

patient-sjuksköterska relationen och relationen till familj och vänner. En bro skapas och precis 

som med en riktig bro symboliserar “Bron” i omvårdnadsteorin anknytningen men också 

avståndet. Effekten av professionell omvårdnad är ökad känsla av välbefinnande, hälsa, styrka 

och kontroll för patienten (Halldorsdottir, 2007). Ett förhållningssätt som tillåter 

sjuksköterskan att knyta an till patienten utan att vara privat kan främja personcentrerad vård 

på en akutmottagning där patientflödet är stort. 

 

Kommunikationsutmaningarna beskrivs av Williams et al. (2016) kunna bero på oförmågan 

att skapa en vårdrelation med patienten. Det kan bero på sjuksköterskans känslor och 

övertygelser om IPV eller att patienten stänger av och svarar inte på IPV frågor om de inte 

ställs på rätt sätt. Dahlberg och Segersten (2010) beskriver att utöver samtalet är det viktigt att 

vårdpersonal reflekterar över vilka signaler de sänder ut. De bör vara tillmötesgående och 

medvetna över sitt kroppsspråk. Finns språkbarriärer är det viktigt att öppna upp för en 

vårdande relation som kan leda till att förutsättningarna för ett bra möte ökar. Vi tror om 

kvinnan inte känner förtroende och tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen och inte ges 

möjlighet att beskriva sin situation kan det hindra henne från att berätta viktig information 

som behövs för att kunna erbjuda lämplig hjälp. Vi tror att om hälso- och sjukvårdspersonal 

inte tar ansvar för vårdrelationen så kan inte kvinnan heller göra det. 

Vi tror att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med kvinnor utsatta för IPV 

informerar om att de har tystnadsplikt och att det råder sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Om kvinnan informeras om sekretess skulle det kunna bidra 

till att den utsatta kvinnans oro minskar över att hennes partner ska få reda på att hon avslöjat 

våldshandlingarna. 

För att undvika onödigt lidande och ge förutsättningar för god omvårdnad för kvinnor utsatta 

för IPV anser vi att personal på akutmottagningar bör ha kunskap om IPV och utbildning i 

svåra samtal. En kunskap i svåra samtal kan leda till att fler personer på akutmottagningar 

vågar ställa frågan om IPV och att det då skapas möjligheter att hjälpa utsatta kvinnor. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017b) har personal inom hälso-sjukvården ett ansvar att 

uppdatera sin kunskap inom sin profession. Personal kan inte lägga hela ansvaret på 

arbetsgivaren utan de ska själva uppdatera sig på vilka hjälpmedel och riktlinjer det finns.  

Metoddiskussion 

Design 

För att sammanställa aktuell forskning i ämnet valdes en litteraturöversikt som metod. En 

litteraturöversikt genererar en översikt över kunskapsläget på den forskning som finns om det 

aktuella ämnet och Kristensson (2014) beskriver att när det finns ett kliniskt problem som 

skall besvaras eller undersökas är det en styrka att göra en litteraturöversikt. Ett annat 

tillvägagångsätt att svara på syftet skulle vara att göra en intervjustudie då syfte var att 

identifiera hindrande faktorer för hälso- sjukvårdspersonal att identifiera kvinnor utsatta för 

IPV. Det är en vanlig metod vid kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). En intervjustudie 

skulle kunna ge en fördjupning i ämnet men en nackdel är att den är begränsad till en liten 

mängd deltagares upplevelse vilket minskar generaliserbarheten till all hälso- och 

sjukvårdspersonal på akutmottagningar. 



 

23 

Det överensstämmer med Polit och Beck (2017) som menar att generaliserbarheten blir högre 

då det finns en stor bredd på materialet än om studien grundar sig på några få individers 

upplevelse (Polit & Beck, 2017).  

En styrka med aktuell design är att både kvalitativa och kvantitativa studier är inkluderade, att 

använda båda typer av studier ger en kunskap som är bredare (Friberg, 2017). Metoden som 

valdes ansågs lämplig då aktuell forskning över hinder sett ur både sjuksköterskornas och den 

utsatta kvinnans perspektiv fanns. En nackdel med att välja en litteraturöversikt kan vara att 

författarna väljer studier som stödjer deras egen förförståelse och det kan påverka 

reliabiliteten med studien (Forsberg Wengström 2016). Detta medförde att vi som författare 

strävade efter att vara objektiva och inte ha egna åsikter. Det var av största vikt att ha en 

kritisk inställning i skrivprocessen, urvalet och läsningen.  

Urval 

I enlighet med Friberg (2017) valdes först pilotsökningar för att se om det fanns tillräckligt 

med artiklar som kunde svara på syftet, vilket det ansågs finnas. Forskning utvecklas hela 

tiden och är en färskvara och därför valdes artiklar till denna studie som var högst 10 år gamla 

(Friberg, 2017). Friberg (2017) beskriver att forskningen strävar efter att göra vården bättre 

och förbättra behandlingar och då är det viktigt att nyare artiklar tillämpas. I aktuell studie var 

de flesta artiklar från de senaste sex åren vilket kan anses som ny forskning. För att stärka 

trovärdigheten av studien har vi i enlighet med Forsberg och Wengström (2016)  noggrant 

beskrivit tillvägagångssättet vid urval och sökning av artiklar så att någon annan kan göra om 

sökningarna. En tabell skapades över sökningarna för att göra det lätt för läsaren se hur 

sökningarna gått till (tabell 1).  Även Polit och Beck (2017) beskriver att det är viktigt att 

resultatet blir detsamma om någon annan gör om sökningen, detta för att litteraturöversikten 

ska vara trovärdig och vara av god kvalitet vilket ökar reliabiliteten och validiteten. Antalet 

sökord var till en början begränsade och bibliotekarie på Södersjukhusets bibliotek hjälpte till 

med denna process. Hon bidrog till att fler sökord hittades och att söksträngar som 

kombinerades med booleska termer skapades. Peer reviewed artiklar användes, som enligt 

Polit och Beck (2017) är ett sätt att vara säker på att innehållet är granskat och innehåller 

kvalitet. Endast artiklar publicerade på engelska användes då det förutom svenska är det språk 

som författarna behärskar. Det kan då vara en svaghet att texten översätts till svenska då det 

finns risk att innehåll förloras då ingen av oss har engelska som modersmål. Vid svårigheter 

att översätta engelskan till svenskan har lexikon använts. Artiklar som inte svarat på syftet har 

valts bort vilket innebar att flera artiklar som handlade om hinder att kunna hjälpa kvinnor 

som redan identifierats som offer för IPV har exkluderats. Då våld i nära relation kan 

benämnas på en mängd olika sätt har författarna valt att använda begreppet intimate partner 

violence (IPV) i litteraturöversiken då artiklarna var skrivna på engelska och det begreppet 

användes mest frekvent. Som svensk benämning har intimt partnervåld använts för att hålla 

oss konsekventa. 

Artiklar från 12 olika länder har använts i aktuell studie. Att använda studier från flera olika 

länder leder till att resultatet inte blir begränsat till en världsdel (Friberg, 2017). Inkluderingen 

av artiklar från länder i Afrika, Asien och Mellanöstern kan ses som en svaghet då 

överförbarheten till svensk sjukvård kan bli svår men med tanke på att sjuksköterskor på 

akutmottagningar i Sverige kan ha sitt ursprung i länder utanför Norden, samt att patienter kan 

komma från hela världen kan det ses som en styrka att få en bred kunskap om attityder och 

kulturer. Informationen kan hjälpa sjukvårdspersonal att möta patienter från olika kulturer. En 

styrka var att två artiklar som inkluderades var från Finland och en från Sverige och kan 

relateras till svenska sjukvårdsförhållanden. En svaghet har varit att i tre av artiklarna har 

deltagare av andra professioner deltagit, såsom läkare och undersköterskor.   
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I dessa studier redovisas svaren från sjukvårdspersonal och inte uppdelat i yrkeskategorier. 

Om svaren hade redovisats yrkesvis skulle kanske resultatet ha blivit annorlunda. 

Överförbarheten till sjuksköterskan som profession hade kunnat stärkas om artiklarna enbart 

utgått från sjuksköterskor, men artiklarna som redovisar hälso- och sjukvårdspersonal anses 

relevant då resultatet redovisar den gemensamma uppfattningen från både sjuksköterskor och 

övrig personal. Flera artiklar handlade om gravida kvinnor och kvinnor med HIV och då vi 

ansåg att dessa studier fokuserade på graviditet och HIV som sjukdom valde vi att exkludera 

dessa artiklar. 

Datainsamling 

I databaserna Pubmed och Cinahl gjordes sökningar med MeSH-termer och fritext, detta för 

att inte sökningarna skulle begränsas. Fritextsökningen genererade ett stort sökresultat. För att 

få flera sökningar som var relevanta användes booleska operatorer i kombination med MeSh-

termer och Cinahl Headings. Detta anses av Forsberg och Wengström (2016) vara en styrka 

och att validiteten ökar. Att endast två databaser användes kan ses som en svaghet då 

relevanta artiklar kan ha missats, men Forsberg och Wengström (2016) beskriver att 

omvårdnadsforskning bäst hittas i databaserna Pubmed och Cinahl. Med tanke på det goda 

resultatet anses sökningarna relevant. För att finna relevanta studier som svarade på syftet 

användes andra sökmetoder. När en intressant artikel hittades söktes i referenslistan för att 

hitta liknande artiklar i ämnet. På detta sätt valdes två artiklar ut. Via sökningar i Pubmed 

framkom även förslag på similar articles, på det sättet inkluderades två artiklar. Forsberg och 

Wengström (2016) anser att manuell sökning för att finna litteratur kan ske på flera olika 

sätt.  Kristensson (2014) rekommenderar att använda alternativa sökvägar då det alltid finns 

en risk att databaserna saknar viss litteratur.  

Kristensson (2014) beskriver i sin bok att artiklar med hög kvalitet är fördelaktigt att välja 

vilket författarna har försökt att göra. För att bedöma artiklarnas kvalitet har författarna 

använt sig av en granskningsmall Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag för 

kvalitetsgranskning bilaga A. Granskningen av artiklarna gjordes först enskilt och sedan 

diskuterades kvaliteten gemensamt. Artiklarnas kvalitet bestämdes tillsammans utifrån 

granskningsmallen. Då granskningen som gjordes separat liknade varandras visar det på 

styrka i studien. I vår studie inkluderade vi 17 vetenskapliga artiklar. Av artiklarna höll 13 

hög kvalitet och fyra medelhög kvalitet. Artiklar som höll låg kvalitet exkluderades. 

Kvalitativa artiklar presenterar erfarenheter och upplevelser (Kristensson 2014) och var 

viktiga för att kunna undersöka hur sjuksköterskor upplever hinder för identifiering av IPV.  

Kvantitativa artiklar presenterar samband, förklarar och klassificerar data från till exempel 

enkäter där sjuksköterskor har fått skatta sina förmågor eller att identifiera kvinnor utsatta för 

IPV (Forsberg & Wengström, 2016). 

Dataanalys 

Som dataanalys användes integrerad analys enligt Kristensson (2014). I aktuell studie ingick 

fem kvantitativa, nio kvalitativa studier och tre innehöll både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

I enlighet med Kristensson (2014)  granskades och lästes artiklarna var för sig och sedan 

diskuterades och jämfördes slutsatserna som framkommit. Då författarna har en viss 

förförståelse i ämnet fick vi under analysen försöka hålla oss objektiva och artiklarna 

granskades flera gånger noggrant för att se att resultatet blev korrekt. Att arbeta med studien i 

par ansågs som en styrka då risken eliminerade att tappa viktig information under 

analysprocessen. Risken att misstolka text minskade också genom att det var två som 

granskade och läste artiklarna.  
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Det fanns också möjlighet att kunna diskutera arbetet under studiens gång vilket sågs som 

mycket positivt, framförallt då författarna arbetar på samma arbetsplats. En fördel med att 

skriva i par enligt Friberg (2017) är att lärandet främjas och att de blir en fördjupning i ämnet.  

Forskningsetiska överväganden 

För att genomföra litteraturöversikt behövdes inget etiskt tillstånd. Artiklarna som ingick i 

studien har av författarna undersökts om de är etiskt godkända eller om det tagits noggranna 

etiska överväganden. Texterna har även översatts så noggrant som möjligt för att inte 

resultatet ska feltolkas. Vid forskning ska etiska överväganden göras. Det är av vikt att se vad 

nyttan är, vilka är riskerna och finns det obehag för personerna i studien. Deltagarna ska också 

ha rätt till självbestämmande, anonymitet och respekt (Polit och Beck, 2017) Som författare 

har vi övervägt dessa frågor när vi analyserat artiklarna som inkluderats till studien. 

Författarna har i litteraturöversikten inte uteslutit något i resultatet utan allt som framkommit 

under analysen har redovisats. Enligt Vetenskapsrådet (2017) får inte ett resultat förfalskas, 

vilseledas eller förvrängas. Författarna har vid urval av inkluderade vetenskapliga artiklar 

strävat efter att vara objektiva och inte valt bort artiklar som gått emot personliga åsikter. I 

texterna har källförteckningen varit noggrann och det har definierats var texten tagits från med 

namn i text och hänvisning i referenslistan (Vetenskapsrådet, 2017). 

Slutsats 

 

Resultatet visade flera faktorer som hindrade hälso- och sjukvårdspersonal på 

akutmottagningen från att identifiera en kvinna utsatt för intimt partnervåld. Det finns faktorer 

som är svåra för hälso- och sjukvårdspersonalen att påverka däribland arbetsbelastning, brist 

på utrymme för enskilda samtal och mannens ovilja att lämna kvinnan. I resultatet var det 

mest framträdande hindret brist på utbildning och träning i ämnet IPV. IPV upplevdes ofta 

som ett känsligt ämne som var svårt att prata om. Med ökad utbildning i ämnet kan 

sjukvårdspersonal öka sin förståelse och medvetenhet. Det skulle kunna leda till förändringar i 

attityder och riktlinjer som kan förbättra omvårdnaden för kvinnorna. Ökad kunskap kan ge 

en trygghet som kan vara avgörande för huruvida frågan om IPV ställs. En utsatt kvinna kan 

inte räddas eller läkas ihop under ett besök på akutmottagningen men med utbildning i ämnet 

kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal öka vår förståelse för vad vi faktiskt kan göra. Vi 

kan se dessa kvinnor, lyssna, ge dem stöd, utbilda och ge information om vilken hjälp som 

finns att få. 

Klinisk tillämpbarhet  

Studien har identifierat faktorer som har betydelse för identifiering av kvinnor som söker vård 

på akutmottagning och som är utsatta för intimt partnervåld. Resultatet från studien kan hjälpa 

akutmottagningar att skapa riktlinjer och rutiner för kvinnor utsatta för IPV.  Genom 

förbättrade riktlinjer och ökad utbildningsinsats i ämnet kan fler kvinnor identifieras och få 

det stöd, hjälp och omvårdnad de behöver. Ämnet IPV är ett område inom akutsjukvård som 

behöver uppmärksammas mer för både patienter, personal och allmänheten i stort. Ytterligare 

forskning i vilken hjälp kvinnorna behöver och önskar samt vilka faktorer som är avgörande 

för ett avslöjande skulle kunna hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att fokusera på rätt saker 

för att kunna hjälpa fler kvinnor utsatta för IPV. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 Randomiserad studie med  få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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ARTIKELMATRIS  BILAGA B 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Al-Natour, A., 

Gillespie, G. L., 

Felblinger, D., & 

Wang, L. L. 

2014 

Jordanian 

Jordanian Nurses´ 

Barriers to 

Screening for 

Intimate Partner 

Violence 

Studiens syfte var 

att utvärdera IPV 

(intimate partner 

violence) 

screening och 

barriärer för 

jordanska 

sjuksköterskor 

En beskrivande 

tvärsnitts design. 

Ett stratifierat 

slumpmässigt urval 

används för att 

rekrytera 125 

sjuksköterskor från 

offentliga sjukhus och 

vårdinrättningar. 

Deltagarna fyllde under 

en 15-minuters period i 

en enkät om deras 

kunskaper, egna 

utsatthet, attityder och 

demografisk 

tillhörighet. Analys 

genomfördes med 

SPSS19.  

 

 

n=125 

(-) 

Jordanska sjuksköterskor 

screenade oftast när 

kvinnorna sökte vård för 

fysiska skador, screenade 

mindre för t ex depression, 

huvudvärk och IBS. 

Sjuksköterskor (72 procent) 

rapporterade att de inte 

hade tillgång till IPV- 

information. 61,6 procent 

var ej bekväma att remittera 

vidare IPV-offer. Stor 

majoritet av 

sjuksköterskorna ansåg att 

offrets personlighet bidrog 

till IPV. 52,4 procent ansåg 

att de kan välja att vara ett 

offer för IPV.74 procent av 

sjuksköterskorna var själva 

offer för IPV  

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Al-Natour, A., 

Qandil, A., & 

Gillespie, G. L. 

2016 

Jordanian 

 

Nurses ‘roles in 

screening for 

intimate partner 

violence: a 

phenomenological 

study 

Att beskriva 

jordanska 

sjuksköterskors 

roller och praxis 

när det gäller 

screening om IPV 

(Intimate partner 

violence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deskriptiv 

fenomenologisk design. 

6 manlig och 6 

kvinnliga 

sjuksköterskor från ett 

jordanskt 

universitetssjukhus. 

Deltagarna intervjuades 

personligt 

semistrukturerat. 

Delar av Colaizzi´s 

fenomenologiska metod 

användes för att 

analysera den 

kvalitativa data. 

 

n=12 

(-) 

 

Studie deltagarna 

rapporterade att de inte 

vanligtvis screenade för 

IPV även om de misstänkte 

det. 

De rapporterade även att de 

trodde att de hade svårt att 

identifiera offer och 

missade många. 

Hinder för screening ansågs 

vara dålig kunskap, brist på 

träning, brist på redskap 

De uppgav också att det 

inte var deras roll att 

screena för IPV och att de 

prioriterade medicinsk vård 

framför psykologisk vård. 

Konservativ jordansk 

kultur var ett potentiellt 

hinder för screening 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Beynon, C. E., 

Gutmanis, I. A., 

Tutty, L. M., 

Wathen, C. N., & 

MacMillan, H. L. 

2012 

Canada 

Why physicians 

and nurses ask (or 

don´t) about 

partner violence: a 

qualitative 

analysis 

Att utforska 

sjuksköterskor 

och läkares 

upplevelser av att 

fråga om IPV 

samt att se 

skillnader i 

professionerna, 

identifiera 

konsekvenser i 

praxis, 

arbetsplatspolitik 

och utveckling av 

läroplan 

Enkätstudie 

Urvalet bestod av 

slumpmässigt utvalda 

läkare och 

sjuksköterskor på olika 

vårdinrättningar i 

Ontario, Canada.  

Enkäter på 43 frågor 

där två öppna frågor 

inkluderades mailades 

till deltagarna. 

De öppna frågorna 

analyserades med 

innehållsanalys och 

enkäten analyserades 

med hjälp av uträkning 

av frekvenser och de 

gjorde ett Fisher´s 

Exact Test för att 

bestämma statistisk 

signifikans 

n=931 

(1069) 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskornas mest 

valda barriärer för att fråga 

om IPV var tidsbrist, för 

lite träning, beteendet hos 

kvinnan, närvaro av partner 

till kvinnan, språk och 

kulturella hinder.  

 

R 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Boursnell, M., & 

Prosser, S. 

2010 

Australia 

Increasing 

identification of 

domestic violence 

in emergency 

departments: A 

collaborative 

contribution to 

increasing the 

quality of practice 

of emergency 

nurses 

Syftet med studien 

var att förbättra 

personalens 

medvetenhet av 

våld I hemmet 

samt uppmuntra 

utvecklande 

träning av 

sjuksköterskor på 

en akutmottagning 

för att öka 

sjuksköterskornas 

kapacitet att 

identifiera kvinnor 

och barn som 

presenterar sig 

som möjliga offer 

för våld i hemmet 

En enkätstudie  

Urval bestod av alla 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning. 

Datainsamlingen 

skedde med insamling 

av enkäter gjorda av 

sjuksköterskor innan 

och efter 

utbildningsinsats som 

bestod av träning i 

identifiering och 

hantering av våld i 

hemmet vid 8 tillfällen. 

Dataanalysen gjordes 

med beskrivande 

statistik, frekvenser och 

korstabeller med hjälp 

av SPSS Statistics 

(16.0) 

n=49 

(30) 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna innan 

träning hade låg kunskap 

och brist på självförtroende 

att identifiera och svara på 

indikationer på våld i 

hemmet.   

 

P 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Catallo, C., Jack, 

S. M., Ciliska, D., 

& MacMillan, H. 

L 

2012 

Canada 

Minimizing the 

risk of intrusion: a 

grounded theory 

of intimate partner 

violence 

disclosure in 

emergency 

departments 

Syftet var att 

rapportera om 

processer hos 

kvinnor vid 

avslöjande av 

intimate partner 

violence för hälso-

sjukvårdspersonal 

på en 

akutmottagning 

Deltagare till grundad 

theory fasen 

rekryterades från den 

första fasens RCT 

deltagare på 22 stycken 

som avslöjade IPV för 

sjukvårdspersonal 

Dataanalys skedde med 

personliga intervjuer. 

Deltagarna deltog i en 

till fyra intervjuer.  

Data analyserades med 

hjälp av konstant 

jämförelse, data 

insamlade, kodades och 

analyserades samt 

kategoriserades. 

n=19 

(1) 

Kvinnorna uppgav som 

hinder för att avslöja IPV 

för personal, dessa hinder 

var rädsla, brist på tillit för 

sjukvården, rädsla att tappa 

kontrollen för sjukvården, 

rädsla för vedergällning. 

Avslöjandet kan resultera i 

skam, skuld och dömande 

av hälso- och 

sjukvårdspersonal  

RCT +K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Di Giacomo, P., 

Cavallo, A., 

Bagnasco, A-M., 

Sartini, M., Sasso, 

L. 

2016 

Italy 

Violence against 

women: 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs of nurses 

and midwives 

Syftet var att 

beskriva kunskap, 

attityder och 

övertygelser hos 

sjuksköterskor 

och barnmorskor 

som vårdat 

kvinnor utsatta för 

våld samt 

förändringar i 

attityd senaste fem 

åren.  

 

En tvärsnittsstudie. 

Urvalet bestod av ett 

bekvämlighetsurval av 

sjuksköterskor och 

barnmorskor som 

arbetade på en 

akutmottagning eller 

obstetrisk akut och 

gynekologisk 

avdelning. 

Datainsamling skedde 

med hjälp av enkäter 

Data analyserades med 

STATAtm 9,2/SE och 

de använde deskriptiv 

statistisk analys för att 

skildra demografiska 

egenskaper och 

analyserade 

individuella enskilda 

svaren i enkäten. För att 

bestämma skillnader 

mellan sjuksköterskor 

och barnmorskor 

användes The Pearson 

Test.  

 

n=81 

(30) 

Resultatet visade att 

sjuksköterskan hade för lite 

kunskap och de visste inte 

hur de skulle prata med 

kvinnorna om våldet. 

Bemötande och 

kommunikation 

representerade de största 

svårigheterna att ta hand 

om kvinnorna. 

 

R 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Leppäkoski, T., 

Åstedt-Kurki, P., 

& Paavilainen, E. 

2010 

Finland 

Identification of 

women exposed to 

acute physical 

intimate partner 

violence in an 

emergency 

department setting 

in Finland 

Att beskriva 

sjukvårdspersonal

ens uppskattade 

frekvens av 

akutbesök hos 

kvinnor utsatta för 

fysisk IPV samt 

identifiering av 

akut IPV. 

Studien är en del i en 

större deskriptiv 

tvärsnittsstudie. I den 

här studien har de valt 

triangulering som 

metod.  

Hälsosjukvårdsperson 

på 28 akutmottagningar 

i Finland (n=488). 

Datainsamling skedde i 

två faser, enkäter och 

semistrukturerad 

intervju. 

Dataanalys skedde med 

chi-Square-test för 

statistisk analys. 

n=488 

(8) 

n=20 

(4) 

Kvinnorna söker för diffusa 

besvär eller berättar inte. 

Förövaren lämnar inte 

offrets sida och talar för 

kvinnan. Brist på 

kompetens och kunskap 

hos sjukvårdspersonal att 

prata om våldet. Tidsbrist, 

brist på enskilda rum, 

känsla av maktlöshet hos 

personal. Svårt att 

samarbeta när kvinnan är 

under påverkan av alkohol. 

R 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Leppäkoski, T., 

Paavilainen, E., & 

Åstedt-Kurki, P. 

2010 

Finland 

Experiences of 

emergency care 

by the women 

exposed to acute 

physical intimate 

partner violence 

from the Finnish 

perspective 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

historia av IPV 

(Intimate partner 

violence) och dess 

hälsokonsekvense

r när kvinnor 

söker vård för 

deras akuta skador 

samt vilken 

upplevelse av 

vården kvinnor 

haft när det besökt 

akuten.  

 

Studien bestod av både 

kvantitativ och 

kvalitativ metod 

Urvalet bestod av 

kvinnor utsatta för akut 

fysiskt IPV från 28 

akutmottagningar i 

Finland. 

Datainsamling skedde 

med enkäter och 

uppföljande 

semistrukturerande 

intervjuer. 

Den kvantitativa data 

beskrevs med 

medelvärde, frekvens, 

procentuella 

fördelningar och 

korstabell. 

De öppna frågorna 

analyserades med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

innehållsanalys. 

 

n=35 Resultatet visar att 

anledningen till varför det 

var svårt att söka hjälp för 

kvinnor var att de inte 

vågade lämna sina barn 

ensamma med den 

våldsamma partnern, rädsla 

för mannens hämnd och att 

bli lämnade ensamma.  

Några av kvinnorna 

uttryckte skam och skuld 

som en anledning till att 

inte söka vård och avslöja 

våldet. 

R 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Natan, M. B., & 

Rais, I. 

2010 

Israel 

Knowledge and 

Attitudes of 

Nurses Regarding 

Domestic 

Violence and 

Their Effect on 

the Identification 

of Battered 

Women 

Att undersöka 

effekterna av 

sjuksköterskans 

kunskap, 

avdelningsrutiner 

och rutiner vid 

identifiering av 

misshandlade 

kvinnor 

En deskriptiv 

kvantitativ studie. 

Urvalet bestod av ett 

bekvämlighetsurval av 

sjuksköterskor. 

Datainsamling av 

enkäter och dataanalys 

gjordes med Pearson 

och Speraman för att 

för att bestämma 

korrelationer mellan 

variablerna. 

n=120 

(20) 

En positiv korrelation fanns 

mellan sjuksköterskors 

attityd, kunskap och 

avdelningsrutiner och 

patienters som screenades 

för våld. När 

sjuksköterskor är medvetna 

om IPV och förstår 

betydelsen av identifiering  

är det inte ofta 

manifesterad i praktiken.  

 

 

R 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Olive, P. 

2016 

UK 

First contact: 

acute stress 

reactions and 

experiences of 

emergency 

department 

consultations 

following an 

incident of 

intimate partner 

violence 

Att utforska 

kvinnors 

känslomässiga 

och affektiva svar 

efter IPV 

(intimate partner 

violence) som 

upplevts under 

tidigare besök på 

akutmottagningen 

En deskriptiv kvalitativ 

design 

Urvalet rekryterades 

från mottagningar 

specialiserade på våld i 

hemmet. Kriterierna för 

urvalet var kvinnor 

utsatta för IPV som i 

direkt anslutning till 

våldet sökt 

akutmottagning- 

Data samlades in med 

hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer. Data från 

intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades tematiskt i 

NVIVO9 med hjälp av 

en kodningsram.  

n=6 Resultatet visade att 

kvinnorna fick ökad stress 

när de kom till akuten, 

upplevde att de inte fick 

tillräckligt med tid att prata, 

förstod inte frågorna, för 

stressade att tänka och 

förstå sin situation. 

 

P 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Rahmqvist, J., 

Benzein, E., & 

Erlingsson, C. 

2018 

Sweden 

Challenges of 

caring for victims 

of violence and 

their family 

members in the 

emergency 

department 

Målet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda offer för 

våld och deras 

familjemedlemma

r på en 

akutmottagning 

Intervjustudie 

Individuella intervjuer 

genomfördes med 12 

sjuksköterskor från sju 

akutmottagningar. 

Dataanalys skedde med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

n=12 Analysen resulterade i 

temat – utmaning att skapa 

ett vårdande möte. 

Hindrande faktorer som 

utgör den utmaningen 

beskrivs i fyra kategorier: 

kämpar för att ingripa och 

prata om våldet; 

motsägelser vid vårdandet 

av familjemedlemmar; att 

bli hjälp av forensiska 

riktlinjer men var i behov 

av mer kunskap; hantera 

sina egna starka känslor 

mot våldet 

K 

I 

Reisenhofer, S., & 

Seibold, C. 

2012 

Australien 

 

Emergency 

healthcare 

experiences of 

women living 

with intimate 

partner violence 

Att utforska 

erfarenheter av 

sjukvården hos 

Australiensiska 

kvinnor som lever 

med IPV och 

överväga hur 

dessa påverkar 

deras förståelse 

för IPV och 

självkänsla 

Grounded theory 

Urvalet skedde med 

hjälp av radio och 

tidningar och snöbolls- 

teknik. 

Datainsamling gjordes 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

Data analyserades med 

hjälp av NVIVO8 

programvara inom en 

situationsanalys ram.  

n=7 Resultatet visade att hinder 

för kvinnorna bestod av att 

männen kontrollerade deras 

värd och de inte kunde söka 

vård när mannen inte var 

med.  

Negativ upplevelse för 

kvinnorna av sjukvården 

vid tidigare avslöjande. De 

kände även skuld och 

skam.  

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

van der Wath, A 

2019 

South Africa 

Women exposed 

to intimate partner 

violence: a 

Foucauldian 

discourse analysis 

of South African 

emergency nurses 

‘perceptions 

Syftet med studien 

var att genom 

avslöjande samtal 

hjälpa till att 

förstå 

akutsjuksköterska

ns svar mot 

kvinnor som 

utsatts för IPV 

 

Kvalitativ design 

Urvalet bestod av 15 

akutsjuksköterskor på 

en akutmottagning i 

Sydafrika Deltagarna 

som ingick i studien 

fick blev medvetet 

utvalda av forskaren. 

Datainsamling skedde 

med tre 

semistrukturerade 

fokusgrupps 

diskussioner och 

transkriberades- 

Data analyserade 

manuellt med hjälp av 

samtals analys 

n=15 Resultatet visar att 

sjuksköterskans uppfattning 

av hinder hos kvinnorna 

innefattar skam, kulturella 

hinder, upplevelsen att det 

är ett privat angelägenhet. 

Hinder för sjuksköterskan 

var att de har begränsade 

möjligheter att ingripa pga. 

att det är en privat 

angelägenhet, 

sjuksköterskor upplevde att 

det inte kunde påverka 

kvinnornas beslut. De hade 

också okunskap om 

omhändertagandet och 

remittering vidare. 

 

K 

II 



 

46 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Williams, J. R., 

Halstead, V., 

Salani, D., & 

Koermer, N. 

2016 

USA 

An exploration of 

screening 

protocols for 

intimate partner 

violence in 

healthcare 

facilities: a 

qualitative study 

Att utforska olika 

metoder för IPV-

screening för att 

bättre förstå 

barriärer och 

främjare på 

kliniker och 

akutmottagningar 

En kvalitativ deskriptiv 

design. 

Urvalet bestod av 16 

sjukvårdsinrättningar 

och var ett 

bekvämlighetsurval 

från en tidigare studie 

Datainsamling skedde 

med semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Data analyserades med 

en direktiv 

innehållsanalys. Den 

transkriberades och 

kodades. 

n=18 Stora teman och mönster 

som rör screening och svar 

på IPV identifierades inom 

följande områden: 

processuella egenskaper, 

barriärer, främjare, och 

ytterligare behov. Patient 

och vårdar 

kommunikationen och 

operativ/anläggnings 

karaktäristiska dök upp 

som ett kritisk aspekt som 

påverkade framgången med 

implementation av IPV-

screening och 

svarsprogram 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Wyatt, T., 

McClelland, M. 

L., & Spangaro 

2018 

USA 

Readiness of 

newly licensed 

associated degree 

registered nurses 

to screen for 

domestic violence 

Att identifiera om 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

screenade för IPV. 

Hur de screenar, 

vilka de screenar 

och om 

utbildningen och 

arbetsplatsen har 

påverkat 

beteendet. 

 

En kvalitativ explorativ 

design 

Urvalets rekrytering 

skedde via websidor för 

sjuksköterskor 

inklusive Facebook 

sidor. Deltagarna skulle 

vara nyligen 

examinerade och bo i 

USA.  

Datainsamling skedde 

med hjälp av 

telefonintervju som 

spelades in digitalt och 

professionellt 

transkriberades. 

Analysen gjordes med 

kodning, kategorier och 

underkategorier 

n=16 I studien kom de fram till 

sex teman. Beredskap, för 

lite utbildning på 

arbetsplatsen. Bara 1/16 

hade sett en annan 

sjuksköterska screena. 

Obehag: Att screena 

upplevdes som obekvämt 

Tabu Sjuksköterskorna 

refererade till något 

förbjudet, något som de 

inte pratade om  

Besvikelse Fanns inte tid att 

fråga 

Övermod: Dålig 

kunskapsinsikt, trodde att 

de kunde lita på sin 

intuition. 

Utvecklande realisering: 

Sjuksköterskorna trodde 

felaktigt att offer var lätta 

att identifiera med 

uppenbara skador och 

symtom 

 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Yamada, N., Kato, 

M. 

2015 

Japan 

An Introspective 

Approach to 

Nursing Intimate 

Partner Violence 

Victims in Japan 

Att utforska om 

processen med 

introspektion kan 

ge bättre vård för 

patienter som 

upplevt IPV och 

förhindra 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor 

 

 

Intervjustudie 

Urvalet bestod i 

japanska sjuksköterskor 

som vårdat IPV offer 

mellan 2006–2009.   

Datainsamling skedde 

med en timmes långa 

semistrukturerade 

intervjuer. Analysen 

gjordes med modifierad 

grounded theory. 

 

n=20 Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplevde 

dåligt samarbete mellan 

professionerna, läkare och 

sjuksköterskor.  

 De uppgav också att 

arbetsmiljön var stressig, 

avsaknad av tid och inga 

riktlinjer. Det fanns inge 

obligatorisk screening och 

de tyckte att det var 

meningslöst att screena då 

de ej finns något straff för 

denna typ av våld. 

Sjuksköterskorna kände 

frustration att kvinnorna 

inte vågade ta emot hjälp. 

 

K 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Zijlstra, E. van de 

Laar, R., Moors, 

M. L., Wong, S. 

L. F., & Lagro- 

Janssen, A. 

2017 

The Netherlands 

Tensions and 

Ambivalent 

Feelings: 

Opinions of 

Emergency 

Department 

Employees About 

the Identification 

and Management 

of Intimate 

Partner Violence 

Syftet var att 

undersöka 

faktorer som 

underlättar och 

begränsar 

identifiering och 

hantering av 

intimt partner våld 

vid en 

akutmottagning. 

Intervjustudie 

Urvalet bestod av 18 

stycken anställda på ett 

universitetssjukhus i 

Nederländerna. 

Datainsamlingen 

skedde med 

semistrukturerade 

intervjuer i upp till en 

timme. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalysen skedde 

med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys av 

Atlas.ti, version 6,2 

n=18 Resultatet visade att 

begränsande faktorer var 

brist på kunskap, 

medvetenhet och resurser 

på akutmottagningen. 

K 

I 
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Studentlitteratur.   


