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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Våld kan vara självförvållat, interpersonellt eller kollektivt. Våld i nära relationer mot 

kvinnor förekommer i alla länder oberoende av social-, ekonomisk-, religiös- eller kulturell 

tillhörighet och resulterar i kortsiktig och långvarig ohälsa för den utsatta kvinnan i form 

av bland annat posttraumatisk stress, fysiska skador och låg självkänsla.  

Sjuksköterskan ska enligt rådande lagar och riktlinjer ge stöd och hjälp för att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan har därför ett ansvar 

att uppmärksamma och hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. 

Screening används för att i ett tidigt skede upptäcka individer i riskzonen för ohälsa. De 

screeninginstrument som används ska vara valida och reliabla. Mellan år 1979 och 2003 

utformades 33 olika screeninginstrument för våld i nära relationer, däremot finns ännu 

ingen ”Gold standard” för att se till att validiteten upprätthålls. I Sverige idag finns inga 

screeningprogram för våld i nära relationer mot kvinnor. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur screening kan användas för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer, vem som kan utföra screening och var, att 

beskriva utfallet av screeningen samt faktorer som påverkar utfallet. 

 

Metod 

En litteraturbaserad studie genomfördes för att sammanställa resultat från tidigare, aktuell 

forskning. Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsychInfo. Slutligen 

inkluderades 20 vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat 

Gällande screeningmetod visade olika instrument och utföranden liknande utfall. Kvinnor 

föredrog en diskret förfrågan eller ett tillägg i en hälsodeklaration. Varken kön eller 

yrkesroll inom sjukvården påverkade utfallet av screeningen men kön, ålder och etnicitet 

kunde påverka kvinnornas bekvämlighet. Sjuksköterskor efterfrågade utbildning och 

riktlinjer. Utbildning ökade identifieringen men dokumentation var bristfällig. Kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer fanns inom olika vårdinrättningar men visade sig vara 

överrepresenterade på missbruksavdelningar. Sjuksköterskor upplevde flertalet hinder för 

att genomföra screening. Screeningen gav positiva effekter i form av ökad säkerhet och av 

kvinnan en omvärdering av situationen. Negativa effekter var främst av emotionell 

karaktär. Kvinnornas attityd till screening var huvudsakligen positiv.  

 

Slutsats 

Kvinnor är villiga att berätta om våld och anledningar till att screening inte utförs ligger 

främst hos sjuksköterskan. Att ställa frågor om våld i nära relationer genom screening kan 

bidra till att kvinnor överväger och omvärderar sin situation. Även om kvinnor nekar våld 

kan det vara ett första steg på vägen mot ett liv utan våld.  
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INLEDNING 

Det uppskattas att cirka 4 400 personer i världen dör varje dag som en konsekvens av våld. 

Dessutom blir flera tusen offer och vittnen skadade eller lidande av icke dödliga 

hälsoproblem relaterat till våld. Tiotusentals liv förstörs, familjer splittras och kostnader 

ökar då våldsoffer behandlas, familjer stöttas, infrastruktur repareras och då förluster i 

produktivitet och investeringar uppstår (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 2002). 

 

Närmare hälften av alla svenska kvinnor över 15 år har någon gång i livet utsatts för våld 

eller hot om våld från en bekant eller obekant man. Detta tyder på att våld mot kvinnor är 

ett stort problem. Av svenska kvinnor har 28 procent erfarit fysiskt våld, 16 procent 

sexuellt våld och 19 procent har varit utsatta för hot någon gång av en intim partner i ett 

tidigare förhållande. Kvinnor utsatta för våld av en intim partner i ett nuvarande 

förhållande uppgår till 11 procent (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

 

Våld i nära relationer mot kvinnor har länge ansetts vara en privat angelägenhet men har på 

senare tid börjat uppmärksammas som ett problem på samhällsnivå (Brottsförebyggande 

Rådet [BRÅ], 2002). I Brottsbalken 4 kapitlet 4a § specificeras mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer som misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och ofredande (SFS, 1962:700). I 

Sverige utgör antalet anmälda våldsbrott i form av misshandel och sexualbrott cirka 18 

procent av den totala brottsstatistiken (BRÅ, 2012). Om offret och gärningsmannen är 

bekanta och om brottet sker på en privat plats minskas benägenheten att anmäla brottet. 

Genom att befintlig kriminalstatistisk då endast innefattar en del av det faktiska våldet är 

mörkertalet för våld i nära relationer stort (BRÅ, 2002).  

 

 

BAKGRUND 

Våld 

 

Typer av våld 

Enligt World Health Organisation (WHO) kan våld delas in i tre underkategorier; 

självförvållat-, interpersonellt- och kollektivt våld. Till det självförvållade våldet ingår 

suicidalt- eller självskadebeteende. Det interpersonella våldet sker mellan individer utan 

social, ekonomisk eller politisk kontext, till skillnad från det kollektiva våldet vilket utövas 

till följd av denna. Våld kan vara av olika karaktär - fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det är 

nödvändigt att känna till de olika typerna av våld eftersom de är sammanlänkade genom att 

en typ av våld kan leda till en annan (Krug et al., 2002). Fysiska våldsrelaterade skador kan 

vara brännskador, bett, skärsår, frakturer på käke, armar, ben eller revben, ledskador och 

interna skador. Med sexuellt våld menas forcerat vaginal-, anal- eller oralsex eller 

påtvingad prostitution (Keeling, 2002). WHO ger exempel på psykiskt våld i form av 

hotelser, återkommande nedvärdering, förnedring och olika kontrollbehov vilka medför en 

inskränkning på den utsattes frihet (Heise & Garcia-Moreno, 2002).  

 

Orsaker till våld 

Att våld utövas beror enligt WHO på olika faktorer. På samhällsnivå finns risk för våld om 

det förekommer socioekonomiska skillnader, acceptans för våld, tillgång till vapen, att våld 

visas i massmedia samt om politisk instabilitet råder. På gruppnivå kan normer, konflikter 

och oenigheter leda till våld och på individnivå kan våld uppstå på grund av ålder, 
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utbildning, inkomst, personlighetsstörningar, drogmissbruk samt erfarenhet av våld, det 

vill säga att tidigare ha bevittnat eller upplevt våld (Krug et al., 2002). 

 

Våld mot kvinnor 

I Förenta Nationernas (FN) deklaration om våld mot kvinnor definieras våld ur ett brett 

perspektiv:  

 

”… varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada 

eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (FN, 1994). 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer (Intimate Partner Violence) förekommer i alla länder oberoende av 

social-, ekonomisk-, religiös- eller kulturell tillhörighet. Merparten av det våld som sker 

inom nära relationer utövas av en man mot en kvinna även om det förekommer kvinnors 

våld mot män och våld inom samkönade relationer (Heise & Garcia-Moreno, 2002). 

Kvinnor löper större risk att utsättas för våld från en intim partner än från någon annan typ 

av gärningsman medan det är troligare att män utsätts av främlingar eller bekanta. Detta 

innebär att orsak och konsekvens för våldsutövning är annorlunda för män och kvinnor 

(Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts, 2006). Mer troligt är att de kvinnor som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer utsätts flera gånger än att våldet sker som en 

engångsföreteelse. Det är inte heller ovanligt att kvinnorna utsätts för både fysiskt-, 

psykiskt- och sexuellt våld inom samma relation. De utsatta kvinnorna är inga passiva 

offer. Det har visats att många kvinnor kämpar för att öka sin egen och sina barns säkerhet. 

För att hantera våldet står kvinnorna antingen emot det, flyr eller försöker ”skapa fred” 

genom att tillfredsställa männens krav (Heise & Garcia-Moreno, 2002).  

 

Våld i nära relationer resulterar i ohälsa för den utsatta kvinnan, vilket kan visas i fysiska 

skador, stress, kronisk smärta, depression, post-traumatisk stress, sexuellt överförbara 

sjukdomar samt skador på gastrointestinala- och gynekologiska strukturer (Olive, 2007). 

Det har bekräftats att utsatta kvinnor dessutom löper risk för långvarig ohälsa, exempelvis 

låg självkänsla, oro, passivitet och hjälplöshet (Keeling, 2002). När det gäller våld i nära 

relationer blir kvinnor i regel utsatta för grövre våld och är mer benägna att skadas av 

psykiskt våld i jämförelse med utsatta män, enligt sammanställningar av studier från 

Kanada och USA genomförda av WHO. Efter sammanställning av studier genomförda i 

Australien, Kanada, Israel, Sydafrika och USA, beräknades det att 40-60 procent av alla 

kvinnomord orsakades av make eller pojkvän i ett pågående förhållande. Motsvarande 

siffra för män mördade av fru, före detta fru eller flickvän var fyra procent (Heise & 

Garcia-Moreno, 2002). Även om det inte är lika vanligt som i yngre grupper, förekommer 

våld i nära relationer mot äldre (Desmarais & Reeves, 2007). 

 

På grund av kortsiktig och långsiktig ohälsa leder våld i nära relationer till att de utsatta 

kvinnorna frekvent söker sig till hälso- och sjukvården. De är i behov av fler operativa 

ingrepp, läkarbesök och konsultationer av psykolog än kvinnor som inte är utsatta, vilket 

leder till längre vårdtider och fler apoteksbesök under en livstid. Detta leder till ökade 

hälsovårdskostnader (Heise & Garcia-Moreno, 2002).  
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Lagar och riktlinjer kring sjuksköterskans arbete med våldsutsatta kvinnor 
 

Allmän reglering av sjuksköterskans arbete 

Vården av den enskilde ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i 2 § bygga på respekt 

för integritet och självbestämmande och främja goda kontakter patient vårdgivare emellan. 

Enligt denna lag ska vården även vara lättillgänglig, av god kvalitet samt sträva efter att 

tillgodose patientens behov av säkerhet och uppföljning i vården. Sjuksköterskans 

profession regleras av denna lag (SFS, 1982:763). En annan lag under vilken 

sjuksköterskan verkar är Patientsäkerhetslagen. Enligt Patient-säkerhetslagen 6 kapitlet 12-

15§§ gäller tystnadsplikt med vilket menas att den som arbetar eller har arbetat inom den 

enskilda hälso- och sjukvården inte får nämna något om en patients hälsotillstånd eller 

personliga förhållanden varken till obehörig eller enskild om risk finns för att denne, 

uppgiftslämnaren eller närstående utsätts för våld eller allvarliga men. Hälso- och 

sjukvårdspersonal är däremot skyldig att lämna uppgifter om en patient om det begärs i 

särskilda fall exempelvis av polis eller domstol (SFS, 2010:659).  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) står det att 

sjuksköterskan ska kunna ”kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt”. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och 

vägledning genom dialog samt ge information som den enskilde patienten kan förstå. 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 11). 

  

Sjuksköterskan och våldsutsatta kvinnor 

Socialtjänstlagen (SoL) beskriver i 5 kapitlet 11§ att socialnämnden ska verka för att ge 

stöd och hjälp till den som utsatts för brott. Det står beskrivet att kvinnor utsatta för våld av 

närstående ska tas i särskild beaktning (SFS, 2001:453). 

Med samhället delar sjuksköterskan ansvaret att tillgodose hälsa och sociala behov, särskilt 

hos svaga befolkningsgrupper (International Council of Nurses [ICN], 2007). 

 

Etiska aspekter 

ICN har utformat etiska koder för sjuksköterskans arbete. Enligt dessa koder ska 

sjuksköterskan verka för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Den miljö i vilken sjuksköterskan verkar ska präglas av respekt för mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvanor och religion – alla individer har rätt till omvårdnad. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är en vägledning och det är upp till varje sjuksköterska 

att själv reflektera över sitt etiska förhållningssätt. I sitt yrke har sjuksköterskan ett 

moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut och eftersom all omvårdnad har en etisk 

dimension finns många etiska frågeställningar att ta ställning till. Dessa kan handla om 

alltifrån hur patientens integritet bevaras och att visa respekt i den dagliga omvårdnaden 

till frågor om organdonation och prioriteringar av vårdåtgärder. Sjuksköterskan ska i sitt 

arbete behandla det som sägs av patienten konfidentiellt och använda sitt omdöme när 

information förs vidare till andra (ICN, 2007).  

 

Kommunikation och bemötande 

 

Definition 

Ordet kommunikation härstammar ifrån orden communicatio, communino och 

communicare vilka beskriver ömsesidigt utbyte, något delbart och möjlighet till 

gemenskap och delaktighet. Begreppet innefattar inte endast det verbala, det förekommer 

även en så kallad icke-verbal kommunikation som omfattar kroppsspråk och gester. 
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Känslor och åsikter kan till exempel uttryckas på annat sätt än med ord och på så sätt färga 

kommunikationen (Fossum, 2007). 

 

Med bemötande menas genomförande och utförande av samtal. Synonyma begrepp till 

ordet är exempelvis uppträdande, mottagande, behandling, svar och vederläggning. Ordet 

har ingen direktöversättning till engelska, varför det ibland uppfattas som svårdefinierat 

och abstrakt (Fossum, 2007).  

 

Professionellt förhållningssätt 

Professionell hållning beskrivs som ett förhållningssätt. För ett professionellt 

förhållningssätt krävs kunskap, självkännedom, självreflektion, självdisciplin och empati 

(Holm, 2001). Med empati menas i detta fall att tillvarata och förstå andra människors 

känslor. De två huvudsakliga kraven på den professionella hållningen är acceptans för att 

relationen vårdgivare vårdtagare emellan är asymmetrisk och att vårdgivaren är medveten 

om sig själv sina behov, känslor och impulser (Holm, 2009).   

 

Kommunikation och bemötande inom hälso- och sjukvården 

Kommunikation inom hälso- och sjukvård innefattar framförallt ett överförande av 

information. I en patientsituation handlar kommunikationen om både samtalet och 

bemötandet för att mötet ska kännas meningsfullt. Samtalet är redskapet för 

kommunikationen, redskapet för att bygga en relation, ge information och för att bekräfta 

(Fossum, 2007). Mycket handlar om att uppmärksamma problem och att till dem hitta 

lösningar. Viktigt är även att ställa frågor, hjälpa patienten att sätta ord på sina känslor och 

att lyssna (Bolund, 2007). 

 

I vården syftar begreppet bemötande till hur en patient emottas. Begreppet beskriver 

faktorer som attityder, närvaro, tonfall, kroppsspråk och öppenhet. Bemötande innefattar 

en förmåga att trösta, uppmuntra och lugna en patient samt att vara artig, vänlig och 

hjälpsam. Att vara artig, vänlig och hjälpsam antas vara en grundsten till vad som anses 

vara ett gott och respektfullt bemötande. I samband med bemötande i vården måste 

begreppen människosyn och människovärde tas i beaktande och vården bör präglas av 

kvalitet med tydlig information och respekt (Fossum, 2007). Med människosyn menas hur 

människans egenskaper, möjligheter och begränsningar uppfattas. Med människovärde 

menas människans värde som tänkande och kännande individ vilket utgör grunden för 

mänskliga rättigheter liksom frihet (Nationalencyklopedin, 2012). För vård av god kvalitet 

krävs alltså en tillfredsställande kommunikation varför sjuksköterskan behöver kunskaper 

om och verktyg för att kunna kommunicera med alla patienter. Det finns hinder för 

kommunikationen, till exempel när samtalet blir fokuserat på fysiska behov och 

medicinsktekniska moment samt då sjuksköterskan styr samtalet. Dessa hinder ger upphov 

till frustration hos patienten, liksom kontrollförlust och minskad bekvämlighet i 

vårdsituationen. Andra kommunikationsbarriärer kan vara tidsbrist, kognitiv-, psykisk- 

eller språklig svaghet samt avsaknad av kontinuitet och uppföljning (Finke, Light & Kitko, 

2008). 

 

Kommunikation är en subjektiv företeelse eftersom den inte endast beror på vad som sägs, 

utan även på patientens subjektiva och sociala kontext. Patienter kan reagera olika på 

samma typ av kommunikation. Inom sjukvården är kommunikationen betydelsefull för att 

förstå patientens behov, därför är det viktigt att vårdgivaren har kunskaper i detta. Det 

finns dock en risk med att definiera vad som innefattar god kommunikation då varje 

patientsituation är unik. Det objektiva ska därför inte styra och fokus läggs på vårdgivarens 
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kreativitet. Kommunikationen måste bli utlärd och utvärderad ur ett helhetsperspektiv 

(Salmon & Young, 2011).  

 

Interaktion 

I mötet med en patient spelar interaktionen, det vill säga samspelet, roll. Vårdpersonal kan 

lära sig effektiv verbal kommunikation men för att skapa ett gott möte måste 

kommunikationens alla beståndsdelar tas i beaktande. Enligt sammanställning av studier av 

Pinto et al. (2012) visades att mötet förbättrades när interaktionen stärktes genom att 

patienten blev involverad och stöttad. Dessa egenskaper gav upphov till en effektiv 

kommunikation, tillfredsställande överenskommelser och tillit. Verbala faktorer av 

betydelse för interaktionen var att fråga om patientens åsikt, uppmuntra till frågor samt att 

ge tydliga svar och förklaringar. Att vårdgivaren var vänd mot patienten och inte hade 

benen i kors var betydande för den icke-verbala kommunikationen, liksom ögonkontakt. 

Genom att vårdgivaren lyssnar, ställer frågor och visar prov på finkänslighet blir patienten 

involverad i överläggningen med vårdpersonalen vilket underlättar dennes deltagande. 

Detta hänger samman med det personcentrerade förhållningssättet. Med personcentrerat 

förhållningssätt menas ett helhetsperspektiv ur vilket vårdgivaren försöker förstå patienten 

och dennes situation. Det handlar om att se patientens upplevelse av ohälsa, sträva efter ett 

jämlikt maktförhållande vårdgivare vårdtagare emellan, att dela ansvar samt att skapa en 

relation präglad av god omvårdnad, finkänslighet, självkännedom och empati (Pinto et al., 

2012). Det personcentrerade förhållningssättet bidrar till bättre vårdkvalitet, minskade 

vårdkostnader och ökar både patientens och sjuksköterskans tillfredsställelse (Pelzang, 

2010).  

 

 

Screening  

 

Definition 

Med screening menas en systematisk undersökning vilken genomförs för att identifiera 

individer som är i riskzonen för och/eller omedvetna om sin ohälsa (Socialstyrelsen, 2012). 

Det förekommer olika typer av screening; masscreening, selektiv screening och multipel 

screening. Masscreening utförs på stora delar av populationen medan det vid selektiv 

screening riktas fokus till mindre högriskgrupper. Vid multipel screening genomgår 

individerna i en stor befolkningsgrupp två eller flera screeningtest vid ett och samma 

tillfälle. Kriterier för screening är bland annat att sjukdomen ska vara allvarlig och ha hög 

prevalens, att kunskap om dess normala utveckling finns, att tidig upptäckt ger bättre 

prognos samt att tydlig information finns att ge dem som screenas. Vidare ska insatsen 

vara accepterad av samhället och de som screenas ska visa lägre framtida mortalitet och 

invaliditet än de som upptäcks via symptom (Wilson & Jungner, 1968). Den etiska 

aspekten är relevant, det är inte etiskt försvarbart att utveckla och genomföra screeningtest 

om det inte finns eller kan erbjudas fortsatt vård för de fall som identifieras (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012).  

 

Instrument för screening 

Det finns olika instrument för screening, det vill säga olika metoder för att uppmärksamma 

ohälsa. Kvaliteten på de instrument som används för screening ska vara hög. De ska vara 

valida, det vill säga gälla för det som studeras, och reliabla, vilket innebär att samma 

resultat fås om samma person utsätts för screeninginstrumentet två gånger. Det finns två 

mått på validitet – sensitivitet och specificitet. Sensitivitet är testets förmåga att identifiera 

det som det screenas för och specificitet innebär att utesluta det som det inte screenas för. 
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Ett test som screenar för exempelvis bröstcancer behöver vara sensitivt för att identifiera 

cancern och specifikt för att friskförklara de som inte lider av cancer (Pellmer et al., 2012). 

För att validiteten ska kunna mätas ska instrumenten vara kortfattade, omfattande och 

testade på olika delar av befolkningen. Det finns en standard för att se till att validiteten 

hos screeninginstrumenten bibehålls, vilken kallas ”Gold Standard” (Rabbin, Jennings, 

Campbell & Bair-Merritt, 2009).  

 

Screening för våld i nära relationer  

Screening för våld i nära relationer används för att identifiera personer utsatta för våld i 

nära relationer. Screeningen kan utföras på olika sätt – som självifyllnadsformulär eller 

som intervju, på papper, dator eller muntligt. 

 

När arbetet med screening för våld i nära relationer inleddes på 1970-talet fokuserades det 

endast på det fysiska våldet. Sexuellt-, emotionellt- och psykiskt våld inkluderades sedan. 

Befintliga screeninginstrument har olika definition på våld i nära relationer vilket kan leda 

till att utfallet för screeningen skiljer sig. Dessutom kan det som definieras som grovt våld i 

ett screeninginstrument inte anses som grovt av patienten (Waltermaurer, 2005). Mellan 

åren 1979 och 2003 utformades 33 olika screeninginstrument för våld i nära relationer, 

vilket enligt Waltermaurer (2005) tyder på att forskningen har utvecklats i ämnet. 

Instrumentens utformning skiljer sig och kan därför ge olika svar.  

 

Det gäller för den person som utför screening att finna balans mellan korthet och 

omfångsrikedom då denne frågar om utsatthet och olika typer av våld. Anledningen till 

detta är att psykiskt våld ofta föregår fysiskt våld vilket betyder att om psykiskt våld 

upptäcks, kan ett tidigt ingripande möjliggöras (Rabbin et al., 2009).  

 

Eftersom våld i nära relationer är en komplex företeelse finns ingen ”Gold standard” 

gällande screening för denna typ av ohälsa, möjlighet till jämförelse och mätning är således 

svårt (Rabbin et al., 2009). Komplexiteten med screening för våld i nära relationer ligger i 

att våld definieras och uppfattas olika och eftersom olika instrument ger olika svar 

(O’Campo, Kirst, Tsamis, Chambers, & Ahmad, 2011). 

 

WAST och HITS 

Två exempel på screeninginstrument för våld i nära relationer är HITS (Hurt-Insault-

Threaten-Scream) och WAST (Women Abuse Screening Tool). HITS är ett kortfattat 

instrument där patienten får svara med papper och penna på frågorna: ”How often does 

your partner: physically hurt you, insault you or talk down to you, threaten you with harm, 

and scream or curse at you?” Patienten svarar med en femgradig skala: Never, Rarely, 

Sometimes, Fairly often, Frequently och svaren poängsätts till ett total mellan 4 och 20. En 

studie har visat att HITS har en sensitivitet på 96 procent och en specificitet på 91 procent 

(Sherin, Sinacore, Xiao-Qiang, Zitter & Shakil, 1998). WAST består av sju frågor där de 

två första lyder: “In general, how would you describe your relationship: a lot of tension, 

some tension, no tension?” och “Do you and your partner work out arguments: with great 

difficulty, some difficulty, no difficulty?” Ibland används endast dessa två frågor som går 

under namnet WAST-short vilken har en sensitivitet på 91.7 procent och en specificitet på 

100 procent (Brown, Lent, Brett, Sas & Pederson, 1996). Däremot har WAST endast blivit 

testat på övervägande vita befolkningsgrupper som lever i medelklassen (Brown, Lent, 

Schmidt & Sas, 2000).  

 

 



      7 

Screening för våld i nära relationer i Sverige 

I Sverige idag finns inga screeningprogram gällande våld i nära relationer. Däremot kan 

det ställas frågor om våld i nära relationer till kvinnor i mödravården som en del av 

anamnesen. Ett nationellt uppdrag har nyligen inletts för att ta fram en vägledning för hur 

hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare ska upptäcka våldsutsatthet. Uppdraget 

beräknas vara klart den 15 april 2014 och har titeln ”Nationell vägledning för hälso- och 

sjukvårdspersonal och socialarbetare i syfte att förstärka möjligheten att upptäcka 

våldsutsatthet” (Kristina Olofsson, inspektör Socialstyrelsen, 22 oktober, 2012). 

 

Problemområde 

 

Våld i nära relationer är ett hälsoproblem då det leder till kortsiktig och långsiktig ohälsa. 

Denna ohälsa tar sig uttryck i olika former – fysiskt och psykiskt för den utsatta kvinnan 

och ekonomiskt för samhället. Då det i lagtext och riktlinjer antyder sjuksköterskans roll 

att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och eftersom mänskliga 

rättigheter och människosyn är centrala begrepp i sjuksköterskans arbete är 

kommunikation och bemötande viktigt. Sjuksköterskan måste vara kreativ i sin verbala och 

icke-verbala kommunikation för att patienten ska bli involverad och delaktig. Det 

personcentrerade förhållningssättet ligger till grund för bemötandet. Screening kan 

användas för att uppmärksamma och identifiera de våldsutsatta kvinnorna men det finns en 

rad olika instrument vilka är utformade på olika sätt och det är upp till personen som 

screenar att finna balans under mötet.  

 

Våld i nära relationer förekommer alltså i olika åldrar, i alla länder och inom olika kulturer 

varför det är ett världsomspännande hälsoproblem. Därför är det viktigt att uppmärksamma 

och åtgärda.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur screening kan användas för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer, vem som kan utföra screening och var, att 

beskriva utfallet av screeningen samt faktorer som påverkar utfallet. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur kan screening utföras avseende screeningmetod och utförande? 

 Vem kan utföra screening? 

 Inom vilka vårdinrättningar kan screening utföras? 

 Hur uppfattar den våldsutsatta kvinnan screeningen och hur påverkas hon av den? 

 Vilka faktorer påverkar utfallet av screening? 
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METOD 

Val av metod 

Detta är en litteraturbaserad studie där resultat från tidigare, aktuell forskning 

sammanställts och analyserats. Axelsson (2008) menar att denna metod gör resultaten i det 

stora utbudet av publicerade artiklar mer tydliga.  

 

Urval och urvalskriterier 

 

Artiklar publicerade åren 2002 till 2012 inkluderades. Artiklarna hade kriteriet att de skulle 

vara peer reviewed, ha tillgängligt abstrakt och vara skrivna på engelska eller svenska. 

Inklusionskriterierna för studien var våld i nära relationer mot kvinnor av män, våldsutsatta 

kvinnor över 18 år samt fysiskt-, psykiskt eller sexuellt våld eller misstanke om sådant 

våld. Exklusionskriterierna var våld mot gravida, i samband med droger och i samkönade 

relationer. Författarna begränsade urvalet till att beröra västvärlden. 

 

Datainsamling 

Inför sökningarna togs kontakt med Sophiahemmet Högskolas Bibliotek och ett möte för 

databashandledning bokades. Mötet innefattade användbara tips och råd för bästa möjliga 

sökningar samt formulering av precisa sökord. Sökningar genomfördes sedan i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsychInfo. Till sökningarna användes vedertagna Medical Subject 

Heading (MeSh)– termer och Cinahl Headings. Sökorden som användes var “Health 

Screening”, “Battered Women”, “Domestic Violence”, “Intimate Partner Violence” och 

“Mass Screening”. Peer reviewed var inget kriterie för PubMed-sökningen då det inte finns 

en sådan funktion på denna databas. Inga artiklar från PsychInfo inkluderades med 

anledning av att de inte ansågs kunna besvara syftet eller var dubbletter från tidigare 

sökningar i PubMed och Cinahl. För sökord och kombination av sökord, träffar, abstracts 

och lästa artiklar, var god se tabell 1.  
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Tabell 1. Tabell över sökningar i PubMed, Cinahl och PsychInfo. 

 

 

 

När sökningarna utfördes skrevs de intressanta artiklarnas rubrik och PMID ner 

tillsammans med en kort sammanfattning av innehållet för att underlätta hanteringen av 

funna abstracts. Efter denna procedur valdes de artiklar som skulle läsas i fulltext. 

Artiklarna togs fram, lästes och bearbetades i matris. Totalt lästes 26 stycken artiklar i 

fulltext. Av dessa inkluderades 20 artiklar till studien. 

 

Dataanalys 

 

Klassificering och värdering 

För att minska subjektiviteten och öka objektiviteten vid dataanalysen lästes artiklarna av 

båda författarna var för sig (Willman, Stoltz & Batsevahni, 2011). Artiklarna 

sammanställdes i en matris (Willman et al, 2011, s94) där de klassificerades och 

värderades (se Bilaga I). Exempel på olika typer av studier är randomiserad kontrollerad 

(RCT), kliniskt kontrollerad (CCT), icke-kontrollerad (P), retrospektiv (R) och kvalitativ 

(K). En RCT kännetecknas av ett randomiserat förfarande samt ett jämförande med en 

kontrollgrupp vilket minskar risken för systematiska fel. En prospektiv studie anses ha 

högre tillförlitlighet än en retrospektiv liksom studier med större populationer (Willman et 

al., 2011).  

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 
LÄSTA 

ABSTRACTS 
LÄSTA 

ARTIKLAR 
INKLUDERADE 

ARTIKLAR 

PubMed  
2012-08-29  

Mass Screening AND 

Battered Women 
 

65 30 11 8 

PubMed  
2012-08-31 

Mass Screening AND 

Domestic Violence 
 

404 100 4 4 

Cinahl  
2012-08-29 

Health Screening AND 

Battered Women 
 

25 13 0 0 

Cinahl  
2012-08-31 

Health Screening AND 

Domestic Violence 
 

63 28 4 3 

Cinahl  
2012-09-03 

Health Screening AND 

Intimate Partner 

Violence 

75 41 7 5 

PsychInfo 

2012-09-11 
Screening AND 

Battered Females 
 

14 1 0 0 

PsychInfo 

2012-09-11 
Screening AND 

Domestic Violence 
 

90 23 0 0 

PsychInfo 

2012-09-11 
Screening AND 

Partner Abuse 
 

103 27 0 0 

Summa   839 263 26 20 
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Vid värdering av valda artiklar användes granskningsmallar beskrivna av Willman et al. 

(2011, s109) där det utlästes vad som utmärkte hög respektive låg kvalitet för varje typ av 

studie. Till exempel ansågs en studie med kvantitativ metod, till exempel en randomiserad, 

kontrollerad studie ha hög kvalitet om det fanns en tydlig beskrivning av randomiserings-

förfarandet, protokoll, undersökningsgrupp och metod samt att undersökningsgruppen var 

tillräckligt stor för att kunna svara på syftet. Låg kvalitet bedömdes om det fanns ett stort 

bortfall samt bristfällig beskrivning av undersökningsgrupp och metod (Willman et al., 

2011). Dessutom använde författarna Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet gällande studier med kvantitativ och kvalitativ 

metod modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011), se 

Bilaga II. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp för om en studies resultat kan anses pålitliga. 

Validitet kan vara av intern och extern karaktär. Intern validitet beskriver i vilken 

utsträckning slutsatser kan dras ur funna resultat och för att uppnå detta krävs det av 

forskaren att vara systematisk. Med extern validitet menas generaliserbarhet, det vill säga 

huruvida resultaten går att applicera på populationen. Med reliabilitet menas 

reproducerbarhet, att ett resultat blir detsamma vid upprepad mätning, frånvaro av 

slumpmässiga fel och precision. Till exempel förekommer låg reliabilitet om det används 

oklara frågeformuleringar eller föreligger bristande instruktioner (Forsberg & Wengström, 

2008). För validitet och reliabilitet har ämnesord med vedertagna termer, MeSh, använts. 

Artiklarna har lästs av båda författarna, oberoende av varandra, för att minska feltolkningar 

och för att skapa en diskussion. Det har använts en bedömningsmall för klassificering och 

värdering enligt Willman et al. (2011). Endast vetenskapliga, etiskt godkända artiklar har 

inkluderats till resultatet, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

När det gäller etiska överväganden inom forskning benämns bland annat krav på urval av 

deltagare, information och samtycke (Medicinska Forskningsrådet, 2003). I en 

litteraturbaserad studie är detta svårt att styra då syftet är att sammanställa resultat från 

tidigare forskning. För att på bästa sätt upprätthålla god forskningsetik i denna 

litteraturbaserade studie har det strävats efter objektivitet vid granskning av data. 

Sökningarna har genomförts metodiskt så att samma artiklar skulle framkomma om 

sökningarna utfördes igen. Vid bearbetning och redovisning av funna data har samtliga 

resultat presenterats och det har i studien strävats efter värderingsfrihet, att forskningen 

frångår ”personliga, politiska, kulturella, religiösa och forskarsamhällets” synsätt 

(Helgesson, 2006, s 108). All fakta som presenteras i bakgrund, metod och resultat 

refereras på ett tydligt sätt, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  

 

Fusk och ohederlighet inom forskning innefattar förvrängning av forskningsprocessen med 

stöld eller plagiering, fabricering av fakta eller förvrängning av fakta till exempel genom 

att inkludera eller exkludera data eller förvränga tolkningen (Medicinska Forskningsrådet, 

2003). Författarna har inte förvrängt funna resultat eller plagierat material, i enlighet med 

Helgesson (2006). 
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RESULTAT 

Resultatet till denna litteraturbaserade studie redovisas i flytande text utifrån 

frågeställningarna. Flertalet presenterade studier härstammar från USA, några är från 

Australien och Kanada och en är från Island. Den vårdpersonal som utför screening 

benämns som ”personen som utför screening” med fokus på sjuksköterskans roll. 

 

Hur screening kan utföras 

I en amerikansk studie jämfördes två olika screeningmetoder i tre olika utföranden för att 

identifiera ett optimalt instrument för screening för våld i nära relationer. WAST-short och 

HITS användes för screening i olika utföranden; i samtal med sjukvårdspersonal, i samtal 

med läkare och som självifyllnadsformulär. Resultatet pekade på små skillnader mellan de 

tre olika utförandena och de båda instrumenten gällande patientens och utförarens 

bekvämlighet, tid för screening samt identifieringen av våldsutsatta. Läkare upplevde att de 

var mer bekväma med WAST-short och föredrog detta instrument före HITS i jämförelse 

med övrig sjukvårdspersonal. Läkare kände sig även mer bekväma med 

självifyllnadsformulär än med screening per intervju. Genomsnittstiden för samtliga 

screeningformer var fyra minuter och varierade mellan två och femton minuter (Chen et 

al., 2007).  

 

I en isländsk studie med liknande syfte jämfördes två olika screeningmetoder; WAST som 

självifyllnadsformulär jämfört med intervju av sjuksköterska eller barnmorska, på två olika 

vårdinrättningar – i mödravård och på akutmottagning. Något fler kvinnor avslöjade fysiskt 

våld i intervju medan fler kvinnor avslöjade psykiskt och sexuellt våld genom 

självifyllnadsformulär. I mödravården avslöjade kvinnorna psykiskt och sexuellt våld i lika 

hög grad, oberoende av metod. En högre andel av kvinnorna på akuten berättade om 

psykiskt våld i WAST-instrumentet medan det inte skiljde sig i mödravården. Resultatet 

visade att självifyllnadsformulär med WAST inte ökade upptäckten av våld i nära 

relationer i jämförelse med intervju (Svavarsdotir, 2010). Det framkom i en annan studie 

att den enkla frågeställningen ”Do you feel safe at home” hade en sensitivitet på 8.8 

procent och specificitet på 91.2 procent när dess validitet testades i en screeningsituation i 

primärvården (Peralta & Fleming, 2003). 

 

För att ta reda på vilken metod för screening som kvinnor föredrar genomfördes en 

amerikansk studie som visade på att kvinnor föredrog en diskret förfrågan eller som ett 

tillägg i en hälsodeklaration. Den andra mest föredragna metoden var enligt kvinnorna att 

bli tillfrågade i en undersökning eller att få information om var de kan söka hjälp. Utsatta 

kvinnor rapporterade att de kände sig mer bekväma då de var ensamma med personen som 

utförde screeningen (Thackeray, Stelzner, Down & Miller, 2007). 

Efter en datoriserad screening på två olika, socioekonomiskt skilda, akutmottagningar, 

ökades möjligheten för diskussion om våld mellan vårdgivare och patient med 75 procent. 

Kvinnor i förortsmiljö med privat försäkring och/eller högre utbildning frågades i mindre 

utsträckning om våld i hemmet än kvinnor i statsmiljö. Kvinnor i statsmiljö frågades i 

högre utsträckning om de saknade privatförsäkring än övriga (Rhodes et al., 2006). 
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Vem som kan utföra screening 

Egenskaper hos den som utför screening 

I en amerikansk studie var syftet att identifiera egenskaper hos personen som utför 

screening som kan få de utsatta kvinnorna att känna sig mer bekväma när de i 

screeningsituationen avslöjar våld i nära relationer. De två mest förekommande 

etniciteterna som jämfördes var ”Afro Americans” och ”Caucasians”. Individer med annan 

härkomst än dessa var för få för att kunna jämföras och analyseras i detta syfte. Båda 

grupper kände sig mer bekväma då en kvinna utförde screening och när screenaren och 

kvinnan var av samma etnicitet (Thackeray et al., 2007). En annan amerikansk studie 

visade tvärtom att könet på personen som utför screeningen inte signifikant påverkade 

utfallet, varken hos kvinnliga eller manliga patienter (Gerlach et al., 2007). De flesta 

manliga sjuksköterskor menade dock i en kvalitativ studie att de kände sig mer bekväma 

med att hantera fysiska skador än psykiska (Robinson, 2010). Gällande ålder föredrog 

kvinnor under 30 år och kvinnor mellan 30 och 50 år screenare i åldern 30-50 år. Kvinnor 

äldre än 50 år föredrog ingen särskild ålder. Det fanns ingen signifikant skillnad i kvinnans 

bekvämlighet huruvida personen som utförde screeningen var läkare, sjuksköterska eller 

socialarbetare (Thackeray et al., 2007). 

Kunskap, utbildning och dokumentation 

Efter utbildning av läkare inom primärvården angående screening för våld i nära relationer 

tredubblades antalet identifierade kvinnor (Wenzel, Monson & Johnson, 2004). Av alla 

våldsutsatta kvinnor som i en annan studie blivit identifierade fanns endast dokumentation 

om våldet i fyra procent av dessa kvinnors journaler, detta trots att alla läkare och 

majoriteten av sjuksköterskorna före studien erhöll undervisning om vård av kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer inklusive instruktioner om lämplig dokumentation. 

Dessutom var det endast 0.3 procent av alla identifierade kvinnor som remitterades vidare 

till en socialtjänsteman enligt patienternas journaler (Datner et al., 2004). 

Amerikanska sjuksköterskor efterfrågade mer träning och utbildning i fråga om tecken på 

våld i nära relationer och befintliga samhällsresurser samt information gällande riktlinjer 

och protokoll för att kunna möta våldsutsatta kvinnor och för att kunna utföra screening. 

De efterfrågade även kommunikationsträning och mer tid (Furniss, McCaffrey, Parnell & 

Rovi, 2007). I en kvalitativ studie från USA visades att tre av de studerade 

akutmottagningarna hade särskilda riktlinjer för screening för våld i nära relationer men att 

de flesta sjuksköterskor var ovetandes om dem. Sjuksköterskorna nämnde brist på kunskap 

om hur screeningen skulle genomföras (Robinson, 2010). I en kanadensisk studie svarade 

sjuksköterskor liksom i tidigare studier att utbildning behövs både när det gäller våld i nära 

relationer och färdigheter i att intervjua samt att det behövs plats för mentorskap och 

debriefing (Webster Bouck, Wright & Dietrich 2006). 

I en studie från Australien svarade mer än hälften av de kvinnor som identifierats via 

screening att det var första gången de genom screeningen fått frågan av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Hälften av dessa uppgav att det var första gången de berättat för någon 

om våldet (Spangaro, Zwi, Poulos & Man, 2010b). 
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Inom vilka vårdinrättningar screening kan utföras 

Forskningsresultat har i detta stycke sammanställts av screening utförd på olika 

vårdinrättningar i USA. De vårdinrättningar som studerats är primärvård, gynekologisk- 

och obstetrisk vård, akutsjukvård, missbruksvård, pediatrisk våd och psykiatrisk vård.  

Då det av amerikanska forskare studerades inom vilka vårdinrättningar det identifieras flest 

fall av våld i nära relationer, framkom att missbruksavdelningar rapporterade de högsta 

siffrorna. Mer än en tredjedel av kvinnorna på missbruksavdelningarna rapporterade att de 

utsatts för våld det senaste året. Antalet uppmärksammade fall av våld i nära relationer var 

därefter störst på akutmottagningarna följt av obstetriska/gynekologiska mottagningar, 

primärvård och slutligen pediatriska mottagningar. Våldet upplevdes av de utsatta som ett 

problem inom alla studerade vårdinrättningar. Kvinnor som blev tillfrågade om våld 

avslöjade mer än kvinnor som inte blev tillfrågade. Både de som spontant avslöjade våld i 

nära relationer och de som upptäcktes genom samtal som inletts av hälso- och 

sjukvårdspersonal fick mer hjälp än de som inte avslöjade våld (McCloskey et al., 2005). I 

en annan amerikansk studie framkom att kvinnor som screenades på två akutmottagningar 

var villiga att berätta om våld i nära relationer (Rhodes et al., 2006).  

Hur den våldsutsatta kvinnan uppfattar och påverkas av screening 

Säkerhet och livskvalitet 

När det gäller kvinnor som blivit utsatta för våld och screenats positivt för detta, visade det 

sig att de löpte hög risk att utsättas för upprepat våld de efterföljande fyra månaderna. 

Dessa kvinnor löpte en 11.3 gånger högre risk för fysiskt våld och 7.3 gånger högre risk för 

psykiskt våld än de som screenats negativt (Houry et al., 2004). Enligt Gillum, Sun och 

Woods (2009) har screening visats vara till hjälp för att identifiera offer för våld i nära 

relationer och att screeningen kan leda till ökat säkerhetsbeteende. Deltagarna i 

studiegruppen ökade sin säkerhet genom att söka hjälp i högre utsträckning i jämförelse 

med kontrollgruppen. Instrumentet Safety-Promoting Behavior Checklist användes för att 

mäta säkerheten vilken innehåller 15 frågor som identifierar kvinnans handlingar som kan 

skydda eller hjälpa henne att fly från en våldsam partner. I instrumentet definierades 

säkerhetsbeteenden som att gömma pengar eller nycklar, ta fram personbevis, 

bankkontonummer, eller polis- och försäkringsnummer för att ha till hands eller att gömma 

befintliga vapen i hemmet. En tredjedel av deltagande kvinnor uppmätte under studiens 

gång kriteriet för dödlig fara (Gillum et al., 2009).  

 

En annan studie visade varken skador eller negativa effekter till följd av screening. Den 

vanligaste oron över screeningen var av personlig natur angående frågorna och några 

våldsutsatta kvinnor kände att de återupplevde våldet genom att svara på dem. En vecka 

efter screeningen rapporterade de flesta offer för våld i nära relationer minskat fysiskt och 

psykiskt våld. Inga bieffekter eller bakslag kunde relateras till screeningen och flertalet 

screenade kvinnor menade att de efter screeningen hade kontaktat kommunens hjälpcenter 

(Houry et al., 2008).  

 

Enligt en amerikansk studie fanns inga skillnader i uppmätt livskvalitet mellan dem som 

blivit screenade och dem som inte blivit screenade efter ett års uppföljning. Livskvaliteten 

mättes genom Instrumentet Quality of Life innehållande tolv frågor angående psykisk- och 

fysisk hälsa; generell hälsa, fysisk funktion, begränsningar i samband med fysiska eller 

emotionella problem, fysisk smärta, vitalitet, social funktion och psykisk påfrestning. Det 

fanns inte heller några skillnader i förlorade arbetsdagar, sjukhusinläggningar, akutbesök, 
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användning av informationslista för stöd och hjälp eller frekvensen av våld (Klevens et al., 

2012). 

 

Attityder till screening 

Enligt en amerikansk studie framkom att patienternas komfort inte skilde sig mellan 

intervju och självifyllnadsformulär (Chen et al., 2007). I en amerikansk studie svarade 7.9 

procent av kvinnorna att de skulle känna sig arga eller förolämpade om de skulle bli 

tillfrågade om våld av hälso- och sjukvårdspersonal (Thackeray et al., 2007). Ingen av 

kvinnorna i en annan amerikansk studie rapporterade att de blivit förolämpade av 

screeningen, tvärtom nämnde ett antal kvinnor att screeningen är en viktig del av vården 

(Coker et al., 2007). I en annan studie framkom att kvinnor var villiga att diskutera sin 

situation när de träffade en läkare i primärvården (Wenzel et al., 2004). När screening för 

våld i nära relationer ledde till efterföljande diskussion med hälso- och sjukvårdspersonal 

visade det sig efter utvärdering att kvinnorna var mer nöjda med vården än de som efter 

screeningen inte diskuterat problemet, även om det bara ställdes en efterföljande fråga 

(Rhodes et al., 2006). 

 

Spangaro, Zwi, Poulos och Man (2010a) ville utvärdera effekten av ett redan etablerat 

screeningprogram i Australien. Därför mättes och jämfördes attitydändring hos kvinnor 

som sex månader tidigare screenats för våld i nära relationer. Hälften av dem som 

screenats positivt, screenades positivt även efter sex månader. En tredjedel av de kvinnor 

som tidigare screenats positivt upplevde nytta av screeningen och några av dessa gav 

exempel som evaluering av situation, minskad isolering, tillgång till hjälp och stöd, att 

våldet upphört eller att kvinnan flyttat från förövaren. Kvinnorna upplevde att de inte var 

ensamma med sitt problem, att det fanns andra i samma situation, och att de kunde prata 

om det. Någon av kvinnorna svarade att hon efter screeningen konfronterade sin partner 

vilket ändrade hans åsikt och en annan uttryckte att hon accepterade att hon var ett offer 

efter att länge ha förnekat sin situation. Några kvinnor lämnade sina partners efter 

screeningen (Spangaro et al., 2010a).  

Av dem som screenats positivt i en annan australisk studie uppgav 43 procent att de fått 

information i samband med screeningen och 84 procent av dessa hade kontaktat de tjänster 

som i informationen fanns beskrivna. Kvinnor som screenats negativt hade i samma 

utsträckning fått information, läst den och kontaktat dessa tjänster (Spangaro et al., 2010b). 

De kvinnor som i en studie utsattes för både fysiskt och psykiskt våld upplevde att våldet 

var ett problem i högre utsträckning än dem som utsatts för en typ av våld. Studien 

rapporterade inga negativa effekter av screeningen (Coker et al., 2007). 

Sex procent av kvinnor i en annan studie upplevde föga nytta av screeningen, istället 

upplevde dessa kvinnor känslor av sorgsenhet och depression. En av kvinnorna blev efter 

screeningen mer utsatt relaterat till att hennes make upptäckt att hon avslöjat våldet. Av 

dem som först screenats negativt, screenades 14 procent positivt efter sex månader. 

Negativa effekter hos en av dem som valde att inte berätta om våldet genom screening var 

obehag då hon blev påmind om tidigare händelser. En annan kände sig förlägen och 

otillräcklig (Spangaro et al., 2010a). 

Bonds et al. (2007) ville genom en undersökning se om det fanns ett samband mellan 

rutinmässig screening och positiv attityd gentemot denna. Det som det screenades för var i 

detta fall rökning, fysisk aktivitet, alkohol/droger, stress, sexuell funktion, förekomst av 

vapen i hemmet, oro gällande säkerhet och våld i hemmet. Resultatet visade att patienter 

som blivit screenade för ett särskilt hälsobeteende det senaste året i högre grad höll med 
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om att sjukvårdspersonal bör screena för detta hälsobeteende vid varje besök eller 

åtminstone en gång per år. Detta samband visade sig särskilt angående screening av 

känsliga ämnen som sexuell funktion och våld i hemmet. Det fanns alltså ett samband 

mellan tidigare screening och positiva attityder till denna (Bonds et al., 2007). 

 

Faktorer som påverkar utfallet av screening 
  

Furniss et al. (2007) undersökte sjuksköterskors upplevelser och tankar gällande faktorer 

som hindrar screening för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna rapporterade flera olika 

hinder för att genomföra screening. Närvaro av närstående ansågs som ett hinder av 91.7 

procent av de tillfrågade sjuksköterskorna, hälften upplevde tidsbrist och att de inte visste 

vad de skulle göra om en patient skulle svara ja på frågan. Andra hinder var att patient och 

sjuksköterska inte talade samma språk, rädsla för att patienten skulle bli fientlig samt 

okunskap om vilka lagar som gäller, till exempel om det är obligatoriskt att rapportera 

våld. Dessutom upplevde vissa sjuksköterskor inom mödravården att det kändes olämpligt 

att fråga en gravid kvinna om våld då graviditeten förväntas vara en lycklig tid. Några 

sjuksköterskor förnekande att deras patienter var utsatta för våld i nära relationer, kände 

likgiltighet och uttryckte att det inte ingick sjuksköterskans ansvarsområde (Furniss et al., 

2007). På liknande sätt menade endast två av 13 sjuksköterskor i en annan studie att det var 

deras ansvar att screena för våld. Vidare nämnde manliga sjuksköterskor att de antog att 

kvinnorna ville tala med en kvinna om det var en man som utsatt henne för våld. Dessutom 

ansåg flertalet att våld i nära relationer är ett socialt problem och inte ett hälsoproblem 

(Robinson, 2010). Några sjuksköterskor nämnde i ytterligare en studie det svåra i att 

prioritera screening för våld framför andra hälsofrågor medan andra framförde att de 

saknade kunskap och färdigheter för att hantera svaret (Webster Bouck et al., 2006).  

Robinson (2010) strävade i sin studie efter att se hur legitimerade sjuksköterskor screenade 

på akutmottagningar genom att undersöka vilka hinder som fanns för screening, se hur 

sjuksköterskorna upplevde effektiviteten, vilka resurser som fanns och hur de uppfattade 

offer för våld i nära relationer och sin egen roll i sammanhanget. Resultatet visade fyra 

huvudteman: 1) myter, stereotyper och rädslor 2) roller 3) frustrationer och 4) fördelar för 

säkerhet. Relaterat till dessa huvudteman undvek sjuksköterskor att screena för våld i nära 

relationer. Flertalet intervjuade sjuksköterskor antog att kvinnorna skulle förneka våldet, 

att de skulle uppleva frågan som kränkande eller att de inte skulle följa upp 

rekommendationer och remisser. Sjuksköterskorna kände frustration och känslor av 

hjälplöshet när kvinnorna gick tillbaka till de våldsamma relationerna eller inte följde deras 

rekommendationer. Forskaren fann även att frustration uppstod då våld i nära relationer 

uppfattades som ett komplext problem som inte kunde lösas på en akutmottagning. 

Tidsbrist gav också upphov till frustration (Robinson, 2010).  

Frustrationen ledde till att sjuksköterskorna undvek att utföra screening. På liknande sätt 

menade Webster Bouck et al. (2006) att sjuksköterskorna ansåg det utmanande att komma 

till rätta med våldet på grund av deras egna känslor då de kände ilska och rädsla. 

Screeningen hindrades eftersom sjuksköterskorna uppfattade våld i nära relationer som ett 

känsligt ämne och svårigheter med att ställa frågan. Det upplevdes som emotionellt 

utmanande att som sjuksköterska ta del av våldet med rädsla för sin egen och patientens 

säkerhet, frustration, oro, hjälplöshet, ilska och tvivel om att inte räcka till på det 

professionella planet. Med erfarenhet och utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt 

ökade sjuksköterskornas komfort i att fråga om våld. Sjuksköterskorna beskrev det viktiga 

i att patienten själv måste ta beslut och att kunna visa patienten vägen genom att ”walking 



      16 

with” snarare än att försöka släpa denne i rätt riktning (Webster Bouck et al., 2006). 

Sjuksköterskorna ansåg även att screeningen kunde ge fördelar i framtiden även om den 

inte hade omedelbar respons (Robinson, 2010).  

 

Av de kvinnor utsatta för våld i nära relationer som i en studie screenades negativt 

rapporterade 14 procent att de gett ett falskt negativt svar till screeningen trots att de utsatts 

för våld. Anledningar till detta visade sig vara att de inte ansåg våldet tillräckligt allvarligt, 

en rädsla för att förövaren skulle få reda på att de berättat, skuldkänslor, oro för vem som 

skulle kunna få reda på det som berättats eller en känsla av att inte vara bekväm med 

sjukvårdspersonalen (Spangaro et al., 2010b). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

Författarna valde att genomföra en litteraturbaserad studie då det var den lämpligaste 

metoden för att kunna svara på syftet och för att det finns mycket forskning på området. 

 

Sökprocessen 

Forskningsresultat ska vara aktuella, därför inkluderades endast artiklar publicerade mellan 

åren 2002 och 2012 (Forsberg & Wengström, 2008). Till en början exkluderade författarna 

psykiskt våld då det uppfattades som svårdefinierat och för att avgränsa sökningarna. 

Övriga exklusionskriterier var endast i det syfte att avgränsa studien. Däremot är den 

aktuella forskningen om våld i nära relationer inriktad på alla tre former av våld som ingår 

i begreppet, därför inkluderades även psykiskt våld. Författarna valde att använda tre 

databaser för ett bredare urval, däremot fann författarna att många av artiklarna från Psych-

Info var dubbletter till tidigare funna artiklar och att resterande inte ansågs kunna besvara 

syftet (se tabell 1). 

  

I denna studie har det funnits en strävan att endast använda peer review artiklar. Med peer 

review menas att artikeln före publicering är granskad av en oberoende forskargrupp och 

detta var ett kriterium för sökningar i databaserna Cinahl och PsychInfo vilket förespråkas 

av Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2011). I PsychInfo är det den 

vetenskapliga tidsskriften som är granskad och inte artiklarna i sig, till skillnad från Cinahl. 

Gällande databasen PubMed får den enskilde läsaren kontrollera respektive vetenskaplig 

tidskrift för att se om artiklarna är granskade. De flesta PubMed-artiklar är peer reviewed, 

dock skiljer sig kvalifikationerna beroende på tidskrift. Polit och Beck (2012) diskuterar 

begreppet peer review ställt mot så kallad grey literature med vilket menas 

forskningsstudier med begränsad spridning. Exempel på grey literature är avhandlingar och 

opublicerade rapporter. Det förekommer oenighet i frågan om forskare i en 

litteraturbaserad studie endast ska inkludera artiklar som är peer reviewed eller inte då det 

kan leda till en snedvridning av resultatet. Detta på grund av att publicerade studier blir 

överrepresenterade (Polit & Beck, 2012). I de fall det inte varit möjligt att söka efter peer 

review har författarna granskat artiklarnas metod, urval och bortfall samt presentation av 

resultat. 

 

Författarna valde att undvika fritextsökningar och manuella sökningar då utbudet av 

vetenskapliga artiklar varit stort samt för att hålla sig så objektiva som möjligt. I valt 

forskningsområde antog författarna att det fanns två motpoler när det gäller screeningens 

potential, därför genomfördes inga manuella sökningar. Författarna tror att manuella 

sökningar i detta fall kan vinkla resultatet. 

 

Under sökprocessen fann författarna bristfälliga abstracts utan tydlig beskrivning och som 

inte fanns tillgängliga via Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Eftersom dessa artiklar 

måste beställas fram och författarna inte hade möjlighet att i förväg bedöma om de 

besvarade syftet, exkluderades dem. Däremot fann författarna fyra studier med tydliga, för 

syftet relevanta, abstracts som inte fanns tillgängliga via Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek. Dessa beställdes fram av bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. En av dessa 

exkluderades då den blev felbeställd och var en dubblett till en artikel författarna redan 

läst.  
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Några av artiklarna i urvalet och till resultatet beskriver termen ”våld i hemmet” 

(”Domestic Violence”) istället för den mer aktuella definitionen ”våld i nära relationer” 

(”Intimate Partner Violence”) som författarna till denna studie använt, det förekommer 

även ibland andra definitioner liksom ”Spouse Abuse” och ”Domestic Abuse”. I 

databaserna PubMed och PsychInfo finns inte ”Intimate Partner Violence” som MeSh-

term, däremot som subheading. Efter samtal med bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola 

valde författarna att inte söka med subheadings då värdefull information kunde gå förlorad. 

Författarna har inkluderat de artiklar som beskriver screening för våld i hemmet när de 

ansetts kunna svara på syftet.  

 

Validiet och reliabilitet  

Willman et al. (2011) förespråkar att resultat från olika typer av studier bör inkluderas för 

att en slutsats ska kunna dras i en litteraturbaserad studie. I denna studie har författarna 

inkluderat kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat, de kvantitativa har varit både 

randomiserade, kliniskt kontrollerade och retrospektiva. I funna resultat finns fem 

randomiserade kontrollerade studier vilket ökar tillförlitligheten eftersom det 

slumpmässiga förfarandet har betydelse för generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 

2008). Dessutom har båda författarna läst artiklarna enskilt för att öka objektiviteten vilket 

förespråkas av Willman et al. (2011) och för att minska risken för feltolkning. 

 

I flertalet granskade amerikanska studier har deltagarna erhållit ersättning i form av en 

summa pengar, varierande mellan fem till 60 dollar. Medicinska Forskningsrådet (2003) 

menar att deltagare som erbjuds en allt för stor ersättning äventyrar sitt samtycke till 

deltagande. Dessutom skriver Medicinska Forskningsrådet (2003) att 

Helsingforsdeklarationen varnar för ett förhållande mellan deltagare och forskare som 

påminner mer om en anställning än frivillig medverkan. Författarna menar att det i de 

flesta fall har rört sig om små summor som i enlighet med Helgesson (2006) kan fungera 

som en ersättning för förlorad arbetstid. Emellertid kan denna faktor ha påverkat utfallet av 

deltagare. Denna studies författare har haft detta i åtanke vid kvalitetsbedömning av 

artiklar. 

 

Överförbarhet 

En studie av denna storlek kan inte vara generaliserbar. Däremot är kriterier för 

generaliserbarhet att en studie har en stark validitet och reliabilitet. Det är viktigt att se om 

forskningens resultat varierar mellan olika människor och omgivningar (Polit & Beck, 

2012). Det bör eftersträvas resultat från olika länder, med olika undersökningsgrupper och 

forskargrupper (Willman et al., 2011). Funna resultat till denna studie härstammar främst 

från USA. Det förekommer även några resultat från studier genomförda i Kanada och 

Australien samt en studie från Island. I metoden valde författarna att begränsa urvalet till 

västvärlden. Två av studierna är utförda av samma forskningsgrupp. Trots att studierna är 

genomförda på olika befolkningsgrupper, på olika vårdinrättningar, i olika stater, på 

landsbygd och i städer, är denna studie möjligen inte överförbar i länder med andra lagar 

och riktlinjer.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur screening kan användas för 

att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relationer, vem som kan utföra screening och 

var, att beskriva utfallet av screeningen samt faktorer som påverkar utfallet. 

 

Screeningmetod och utförande 

Resultatet visade att screeningen var lika effektiv oavsett om den utfördes som intervju 

eller genom självifyllnadsformulär (Svavarsdotir, 2010; Chen et al., 2007). I en studie 

testades även den enkla frågeställningen ”Do you feel safe at home” vilken visade sig ha 

en sensitivitet på endast 8,8 procent (Peralta & Fleming, 2003). Författarna tror att en 

anledning till denna låga sensitivitet kan vara att frågan är ospecifik och således kan 

feltolkas. Läkare upplevde att kortfattade självifyllnadsinstrument var mer bekväma att 

använda (Chen et al., 2007). Författarna menar att kortfattade instrument kan vara bra då 

de är enkla att använda men att det förmodligen behövs ytterligare bedömningar av hälso- 

och sjukvårdspersonal för att identifiera och följa upp våldsutsatta kvinnor då det enligt 

Pellmer et al. (2012) inte är etiskt försvarbart att utföra screening utan uppföljning. För att 

ett screeningtest ska vara etiskt försvarbart krävs att det finns och erbjuds fortsatt vård och 

tydlig information till dem som identifieras (Pellmer et al., 2012; Wilson & Jungner, 

1968). I enlighet med detta visade studien av McCloskey et al. (2005) att kvinnor som 

blivit screenade för våld i nära relationer avslöjade våldet i större utsträckning och erhöll 

mer hjälp än kvinnor som inte berättade om våldet genom screening.  

 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer utsätts flertalet gånger och psykiskt våld har visat 

sig föregå fysiskt våld (Heise & Garcia-Moreno, 2002). Dessutom är det vanligt att 

kvinnor utsätts för flera typer av våld inom samma relation (Rabbin et al., 2009). Då 

studier visat att kvinnor uppmärksammas via screening (McCloskey et al., 2005; Wenzel et 

al., 2004; Rhodes et al., 2006; Gillum et al., 2009) kan screeningen användas som 

primärprevention för att förebygga fortsatt våld. Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 

skall sjuksköterskan ge stöd och hjälp till våldsutsatta och enligt ICN (2007) ska 

sjuksköterskan även främja, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Detta 

styrker enligt författarna ytterligare påståendet om screening som primärprevention. 

Däremot menar Wilson och Jungner (1968) att en tidig upptäckt måste ge bättre prognos 

för att screening ska vara genomförbar. Författarna ställer sig frågan om ökat 

säkerhetsbeteende hos screenade kvinnor kan ses som en förbättrad prognos.  

 

Sjuksköterskan ska ge stöd och vägledning genom kommunikation (Socialstyrelsen, 2005). 

Författarna tror i enlighet med Fossum (2007) och Bolund (2007) att samtalet är av vikt för 

att bygga en relation, ge information, bekräfta, i detta fall uppmärksamma våld, till det 

hitta lösningar och hjälpa kvinnan att sätta ord på sina känslor. Det finns enligt författarna 

en risk att detta går förlorat genom ett självifyllnadsformulär. I enlighet med Salmon och 

Young (2011) menar författarna att sjuksköterskans kreativitet är betydande då 

kommunikation är en subjektiv företeelse och beror på patientens sociala kontext. Med 

hänsyn till icke-verbala faktorer som har betydelse vid bemötandet av våldsutsatta är 

frågan om självifyllnadsformulär är den bästa metoden för screening för våld i nära 

relationer. Dock visade studien av Rhodes et al. (2006) att datorscreening i efterhand gav 

upphov till diskussion med hälso- och sjukvårdspersonal. Något att ha i åtanke är att 

kvinnorna själva föredrar en diskret förfrågan eller ett tillägg i en hälsodeklaration 

(Thackeray et al., 2007).  
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Vem som kan utföra screening 

Sjuksköterskor efterfrågade utbildning i ämnesområdet (Furniss et al., 2007; Webster 

Bouck et al., 2006; Robinson, 2010) och identifieringen av våldsutsatta kvinnor ökade efter 

utbildning (Wenzel et al., 2004). Enligt författarna kan detta vara ett tecken på att 

utbildning behövs då det verkar finnas bristande kunskap i ämnet, både gällande våld i nära 

relationer som problem samt möjligheter för uppmärksammande av de utsatta. Däremot har 

det av Robinson (2010) visats att sjuksköterskor inte var medvetna om befintliga riktlinjer. 

Dokumentation om våldsutsatthet och vidare remittering visade sig även vara låg trots att 

sjuksköterskor och läkare fått utbildning i dokumentation och omvårdnad av våldsutsatta 

(Datner et al., 2004). Dokumentation är en förutsättning för att bibehålla säkerhet och 

uppföljning i vården vilket ingår i Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser (SFS, 

1982:763).  

 

Avslöjandet av våld är komplext och screeningen innefattar en komplex interaktion. 

Rabbin et al. (2009) beskriver vikten av att personen som utför screeningen bör finna 

balans mellan korthet och omfångsrikedom, vilket även tyder på komplexiteten i 

sjuksköterskans yrkesroll. Eftersom interaktionen mellan vårdgivare och patient kan 

stärkas med god kommunikation och ett personcentrerat förhållningssätt (Pinto et al., 

2012) tror författarna att kunskaper i detta kan vara en av lösningarna till problemet, 

oberoende av metod. Alla individer är olika och uppfattar kommunikation på olika sätt 

(Fossum, 2008). Därför tror författarna att mixade metoder för screening kan vara att 

föredra och att det skulle kunna erbjudas fler sätt att berätta liksom det skulle kunna skapas 

möjligheter för kvinnan att berätta och söka hjälp även efter själva screeningtillfället. 

Enligt Thackeray et al. (2007) upplevde kvinnor utsatta för våld i nära relationer inga 

skillnader i komfort gällande om screeningen utfördes av läkare, sjuksköterska eller 

socialarbetare. Detta visar enligt författarna på möjligheter för screening på flera nivåer i 

vårdkedjan samt att all hälso- och sjukvårdspersonal bär ett ansvar att identifiera kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer. 

 

Inom vilka vårdinrättningar screening kan utföras 

Heise och Garcia-Moreno (2002) har visat att våld i nära relationer förekommer i alla 

länder och kulturer samt att utsatta kvinnor besöker hälso- och sjukvården mer frekvent än 

icke utsatta kvinnor. I enlighet med detta visar resultatet i framförda studier att våld i nära 

relationer är ett utbrett problem där utsatta kvinnor påträffas inom flera olika 

vårdinrättningar (McCloskey et al., 2005). I en studie framkom att kvinnor med 

privatförsäkring screenades i lägre grad än kvinnor utan privatförsäkring (Rhodes et al., 

2006). Eftersom våld förekommer inom alla samhällsgrupper (Heise & Garcia-Moreno, 

2002) tror författarna att det kan vara svårt att specifikt screena en del av befolkningen 

eller inom en viss vårdinrättning. 

 

Hur den våldsutsatta kvinnan uppfattar screeningen och påverkas av den 

Flertalet studier pekar på att de flesta kvinnor var positivt inställda till screeningen, att de 

ansåg att det var en viktig del av vården och att det bör ske rutinmässigt (Thackeray et al., 

2007; Coker et al., 2007; Bonds et al., 2007). Kvinnorna var villiga att samtala om våld 

och var mer nöjda med vården efter genomförd screening och diskussion med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Wenzel et al., 2004; Rhodes et al., 2006). Av studerade kvinnor svarade 

flertalet att det var första gången de genom screening fått frågan av hälso- och 

sjukvårdspersonal men även att det var första gången de talade om våldet med någon 

(Spangaro et al., 2010b). Detta kan enligt författarna möjligen höra ihop med 
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sjukvårdspersonalens tystnadsplikt vilken regleras av Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659).  

 

I vissa fall då screeningen inte gav omedelbar effekt framträdde senare effekter i form av 

att kvinnor som först screenats negativt screenades positivt efter sex månader. Det visade 

sig dessutom att kvinnor som screenats negativt använde sig av information och kontaktade 

hjälpcenter i samma utsträckning som de som screenats positivt (Spangaro et al., 2010a; 

Spangaro et al., 2010b). De flesta effekter efter screening var enligt kvinnorna av positiv 

karaktär. De förstod att våldet var ett problem och accepterade att de var utsatta för något 

de tidigare förnekat. De kontaktade hjälpcenter, flyttade från eller konfronterade sina män 

och ökade sitt säkerhetsbeteende (Houry et al., 2008; Gillum et al., 2009). Även 

sjuksköterskor nämnde att screeningen kunde ge senare effekter genom att kvinnan började 

fundera på sin situation (Robinson, 2010). De kvinnor som ökade sitt säkerhetsbeteende 

var i många fall utsatta för dödlig fara (Gillum et al., 2009).  Författarna anser att den 

ökade säkerheten är av vikt då Heise och Garcia-Moreno (2002) påvisat att kvinnor i regel 

är utsatta för grövre våld och då en stor del av alla kvinnomord är orsakade av en manlig 

intim partner. Emellertid menar Klevens et al. (2012) att det trots fördelar gällande 

säkerhet ingen fanns några skillnader i upplevd livskvalitet mellan kvinnor som blivit 

screenade och kvinnor som inte blivit screenade (Klevens et al., 2012). Hos kvinnorna gick 

det i resultatet att se att det även förekom negativa effekter till screeningen, dock var dessa 

mestadels av emotionell karaktär eftersom det ansågs påfrestande att berätta om, och 

således återuppleva, våldet. Däremot blev någon av kvinnorna i en studie mer utsatt då 

maken fått reda på att kvinnan avslöjat våldet (Spangaro et al., 2010a) vilket är en risk som 

enligt författarna bör tas i beaktande.   

 

Faktorer som påverkar utfallet av screening 

Det var ofta sjuksköterskornas upplevelser och attityder som hindrade genomförandet av 

screening då de inte ansåg sig ha den kunskap som krävdes, till exempel att de saknade 

kunskap för att hantera svaret. Dessutom upplevde de tidsbrist (Furniss et al., 2007; 

Robinson, 2010) vilket är ett hinder för effektiv kommunikation liksom språkskillnader 

samt avsaknad av kontinuitet och uppföljning (Finke et al., 2008). Det framkom även att 

sjuksköterskorna var frustrerade över kvinnornas situation och upplevde rädsla och ilska. 

De antog på förhand att kvinnorna skulle uppleva screeningfrågan som kränkande (Furniss 

et al., 2007) trots att det visats att endast en liten del av tillfrågade kvinnor skulle känna sig 

förolämpade om de fick en fråga om våld i nära relationer (Thackeray et al., 2007). Några 

sjuksköterskor upplevde hinder i form av att de inte ansåg våld i nära relationer vara ett 

hälsoproblem och upplevde svårigheter med att prioritera det (Robinson, 2010; Webster 

Bouck et al., 2006). Det har dock av Olive (2007) och Keeling (2002) visats att våld i nära 

relationer resulterar i kortsiktig och långsiktig ohälsa. Sjuksköterskorna antog även att kön 

på personen som screenar spelar in (Robinson, 2010) trots att det i en studie visats att könet 

inte påverkar utfallet vid screening (Gerlach et al., 2007). Några sjuksköterskor ansåg att 

problemet inte var deras ansvar och att det ändå inte kunde lösas på en akutmottagning. 

Däremot visade McCloskey et al. (2005) att många kvinnor kunde identifieras på 

akutmottagningar trots den uppenbart stressiga miljön.  

 

Det upplevdes emotionellt utmanande av sjuksköterskan att ta del av våldet då de var rädda 

för sin egen och patientens säkerhet (Robinson, 2010). Sjuksköterskan upplevde även 

frustration, oro, hjälplöshet, ilska och tvivlade på inte räcka till på det professionella 

planet. Med erfarenhet och utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt ökade dock 

sjuksköterskornas komfort i att fråga om våld genom screening. Sjuksköterskorna beskrev 



      22 

vikten av att patienten själv måste ta beslut och sjuksköterskans roll att visa vägen genom 

att gå varsamt fram i patientens takt (Webster Bouck et al., 2006). Detta hänger samman 

med det personcentrerade förhållningssättet (Pinto et al., 2012). Författarna tror att det är 

upp till sjuksköterskan själv att reflektera över sitt professionella förhållningssätt samt att 

vara medveten om lagar och riktlinjer för att kunna möta dessa kvinnor. 

 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer hade anledningar till att inte berätta om våld varav 

att inte känna sig bekväm med personen som utför screeningen var en av dem (Spangaro et 

al., 2010b). Thackeray et al. (2007) fann att kvinnor kan känna sig mer bekväma i 

screeningsituationen om personen som utför screening har samma kön, etnicitet liksom om 

personen är i samma ålder eller något äldre. Utsatta kvinnor rapporterade att de kände sig 

mer bekväma när de var ensamma med personen som utförde screeningen (Thackeray et 

al., 2007), i likhet med sjuksköterskorna som beskrev närvaro av närstående som ett hinder 

för screeningen (Furniss et al., 2007).  

 

Författarna tar i denna studie inte ställning till huruvida screening bör eller inte bör utföras. 

Emellertid framkommer det att våld i nära relationer är ett utbrett problem som 

förekommer inom flera vårdinrättningar (McCloskey et al., 2005; Rhodes et al., 2006) 

vilket enligt författarna visar på att något måste göras för att uppmärksamma och hjälpa 

dessa kvinnor. Att ställa en enda fråga har visat sig ha låg validitet (Peralta & Fleming, 

2003). Detta tror författarna beror på att den eventuellt kan missuppfattas, dock funderar 

författarna över om sjuksköterskan genom en specifik fråga - via screening eller ej – kan så 

ett frö hos kvinnan. Ställs frågan kan det enligt författarna med stöd från framförda resultat 

bidra till att kvinnan överväger och omvärderar sin situation (Spangaro et al., 2010a; 

Spangaro et al., 2010b).  

 

SLUTSATS 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer är villiga att berätta om våldet och anser screening 

för detta vara en betydelsefull del av hälso- och sjukvården. Dessutom ökar de sin säkerhet 

efter genomförd screening. Anledningar till att screening inte utförs ligger främst hos 

sjuksköterskan. Det krävs utbildning, kunskap och erfarenhet av den som utför screening 

vilket även påverkar utfallet av screeningen.  

Att ställa frågor om våld i nära relationer genom screening har visats sig ge resultat även 

om kvinnor nekar våld. Det handlar om att informera och att skapa attityder mot våldet 

vilket kan ge nytta även om våldet inte identifieras vid den tidpunkten. Det kan för kvinnor 

vara ett första steg på väg mot ett liv utan våld. 

Förslag till vidare forskning 

Svensk och europeisk forskning angående screening och andra metoder att upptäcka 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer efterfrågas av författarna. Författarna ser fram 

emot resultatet på Socialstyrelsens uppdrag som beräknas vara slutfört den 15 april 2014; 

”Nationell vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare i syfte att 

förstärka möjligheten att upptäcka våldsutsatthet”. Troligen kommer denna guide bli en 

riktlinje för hälso- och sjukvårdspersonal i frågan om att identifiera kvinnor utsatta för våld 

i nära relationer. Detta kan göra att problemet våld i nära relationer lyfts och bidra till 

vidare forskning i området. Ytterligare förslag till vidare forskning berör våld i nära 

relationer bland äldre.  
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BILAGA I 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* 

Kvalitet** 

Bonds, Ellis, 

Weeks, Lichstein, 

Burke & Posey 

 

2007 

 

USA 

 

Patient attitudes toward 

screening 

Att se om det finns ett 

positivt förhållande mellan 

screening av hälso- och 

sjukvårdsarbetande och 

patienters acceptans för 

denna screening. 

 

Tvärsnittsstudie. 

Före och efter screeningen 

genomfördes en 

telefonundersökning. 

Patienterna valdes 

slumpmässigt ut från 

primärvården.  Kvinnorna var 

över 18 år, i fasta förhållanden 

och hade besökt primärvården 

någon gång det senaste året. 

Screening för hälsobeteenden 

och riskfaktorer som: rökning, 

användandet av alkohol, 

träning, vapen i hemmet, frågor 

om säkerhet eller våld i 

hemmet, familje- eller 

relationsoro, sexuell funktion 

och stresshantering. I 

undersökningen sedan 

tillfrågades patienterna om 

screeningen, om man borde 

fråga och använda sig av 

screening.  

 

n=826  

(2349) 

 

 

 

Patienter som blivit screenade 

för ett särskilt hälsobeteende 

det senaste året höll i högre 

grad med om att 

sjukvårdspersonal bör screena 

om detta vid varje besök eller 

åtminstone en gång per år. 

Detta samband visade sig 

särskilt angående screening av 

känsliga ämnen som sexuell 

funktion och våld i hemmet. 

Forskarna har i studien hittat 

ett signifikant samband mellan 

tidigare screening och positiva 

attityder till denna. 

 

RCT* 

II** 

Chen, Rovi, 

Washington, 

Jacobs, Vega, Pan, 

& Johnson 

 

2007 

 

USA 

Randomized 

Comparison of 3 

Methods to Screen for 

Domestic Violence in 

Family Practice. 

 

Att identifiera ett optimalt 

screeningprotokoll för att 

komma över hinder för 

screening för våld i nära 

relationer. 

 

Randomiserad kontrollerad 

studie av tre protokoll som 

utfördes i fyra storstads- och 

familjemedicincentraler.  

Författarna jämförde antal 

identifierade våldsutsatta, 

bekvämlighet vid screening och 

tid spenderad för screening. 

n=523 

(207) 

 

Studien visade ingen skillnad 

gällande prevalens positiva 

utfall genom de tre olika 

metoderna av screeningen. 

Totalt jakade 14,2 procent av 

kvinnorna till våld i det ena 

eller båda instrumenten. Några 

fler positiva fynd återfanns 

RCT* 

II** 
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 Detta genomfördes med tre 

olika metoder av två olika 

instrument: patientsamtal med 

sjukvårdspersonal, 

patientsamtal med läkare och 

självifyllnadsfrågeformulär. 

Efter screeningen utvärderades 

den av deltagarna. 

De instrument som användes 

var HITS och WAST-short. 

med  WAST-short än med 

HITS (12,5 procent resp 6,3 

procent), detta troligen på 

grund av WAST-shorts 

generella frågor. Av 

deltagarna svarade 93,4 % av 

patienterna och 84,5 % av 

läkarna att de var bekväma 

med screeningen oberoende av 

metod.  

Tiden för screeningen 

varierade mellan två till 15 

min och var liknande för alla 

tre metoder. 

 

Coker, Flerx, 

Smith, Whitaker, 

Kay Fadden & 

Williams 

 

2007 

 

USA 

Partner violence 

screening in rural health 

care clinics 

Att bestämma frekvensen av 

våld i nära relationer 

Screening för fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld utfördes på 

kvinnor som sökt vård på 1 av 

8 landsbygdskliniker i South 

Carolina mellan april 2002 och 

augusti 2005 – ett område 

präglas av fattigdom, låg 

utbildningsnivå, 

spädbarnsdödlighet och 

partnervåld. 

n=3664 

(1281) 

 

 

13.3 % upplevde för 

närvarande våld i en nära 

relation och 25.6 % hade 

upplevt det någon gång de 

senaste 5 åren. 65.6 % 

upplevde både misshandel och 

psykiskt våld, 10.1 % 

upplevde endast misshandel 

och 24.3 % upplevde endast 

psykiskt våld. Av dem som för 

närvarande upplevde både 

fysiskt och psykiskt våld 

menade 85.5 % att det var ett 

problem, i jämförelse med de 

som var utsatta för en typ av 

våld. Studien erhöll inga 

rapporter om negativa effekter 

till screeningen. 

 

CCT* 

II** 

Datner, O’Malley, 

Schears, Shofer, 

Baren & Hollander 

 

Universal screening for 

interpersonal violence: 

inability to prove 

universal screening 

Att utvärdera resultatet av en 

universell screening på 

akutmottagning, genom att se 

om det dokumenterats på 

Prospektiv observationsstudie 

på Pennsylvanias 

universitetssjukhus 

akutmottagning under 10 

n=1732 

(291) 

35.5 % svarade ja på minst 1 

fråga. Endast 4 % av dessa 

hade dokumentation om 

våldsutsatthet i sin journal. 

CCT* 

II** 
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2004 

 

USA 

improves provision of 

services 

akuten eller via socialen 

gällande identifiering av 

våldsutsatthet och därefter 

insatta interventioner, 

rådgivning och vidare 

remittering. 

veckor. Kvinnor i åldrarna 18-

65 år studerades. Ett 30-

frågorsformulär användes 

gällande demografi, utbildning, 

hälsa, sjukdomshistoria, 

ekonomi, boendeform och 

droganvändande. Sju 

screeningfrågor användes på 

vilka man kan svara Ja och nej. 

Upptäcktes våldsutsatthet, 

rapporterades de till ansvarig 

läkare och patienterna fick 

hänvisning till vidare resurser. 

Efteråt gick patienternas 

journaler igenom. 

Läkare och sjuksköterskor fick 

utbildning innan om 

omvårdnad av de utsatta och 

instruktioner om hur de ska 

dokumentera. 

 

Endast två identifierade 

våldsutsatta  remitterades 

vidare till socialen, enligt 

dokumentation.  

 

Furniss, 

McCaffrey, Parnell 

& Rovi 

 

2007 

 

USA 

 

 

Nurses and barriers to 

screening for  intimate 

partner violence 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser 

och tankar om hinder för att 

screena för våld i nära 

relationer på perinatala- och 

akuta mottagningar. 

Ett kortfattat, lättförståeligt 

frågeformulär utvecklades 

vilket först prövades på fem 

sjuksköterskor som bedömde 

att det var lättförståeligt. 

Formuläret delades sedan ut till 

ett bekvämt urval 

sjuksköterskor från tio olika 

stater. 

n=385 Hinder som upptäcktes var: 

närvaro av närstående (91.7 

%), tidsbrist (55.1 %), inte 

veta vad man ska göra om 

patienten jakar våld (56.4 %), 

språkskillnader, rädsla för 

fientlig patient, att inte veta 

vilka lagar som gäller, om det 

är obligatoriskt att rapportera, 

opassande att fråga när 

graviditet är en lycklig tid, 

förnekande, likgiltighet. 

Sjuksköterskorna efterfrågade 

mer kunskap om våld i nära 

relationer  avseende symptom 

och samhällsresurser, riktlinjer 

och protokoll, 

CCT* 

II** 
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kommunikationsträning och 

mer tid. 

 

Gerlach, Datner, 

Hollander, Zogby, 

Robey & Wiebe 

 

2007 

 

USA 

Does sex matter? Effect 

of screener sex in 

intimate partner violence 

screening 

Att bestämma om screenarens 

kön har betydelse när 

patienter på akutmottagningar 

screenas för IPV. 

Tvärsnittsstudie genomförd på 

ett universitetssjukhus i en 

storstad med traumacenter. 

2853 män och kvinnor i 

åldrarna 18-64 år  som besökte 

mottagningen (first come, first 

chosen) 7 dagar i veckan under 

8 veckor screenades. 

Regressionsanalys användes.  

n=2853 

(0) 

De som screenades positivt 

sökte för fysisk skada eller 

smärta. 

2.7 % av kvinnorna 

rapporterade våld i nära 

relationer liksom 2.0 % av 

männen. Screenarens kön var 

inte signifikant i relation till 

screeningresultatet. Antalet 

våldsutsatta var lägre än 

siffror från tidigare, större 

nationella studier  

 

CCT* 

II** 

Gillum, Sun, & 

Woods  

 

2009 

 

USA 

 

Can a Health-Based 

Intervention Increase 

Safety in Abused 

Women? Results from a 

Pilot Study 

Att undersöka om kvinnor 

som screenats positivt för 

våld i nära relationer i 

primärvården efter 

screeningen fick ökat 

engagemang i 

”säkerhetsbefrämjande” 

beteenden efter deltagande i 

en telefonintervention.  

 

Pilotstudie med kontrollgrupp. 

Kvinnor över 18 år 

undersöktes, i primärvården. 

Uppföljning skedde med 

telefon. Deltagarna erhöll 10 + 

15 dollar. Olika instrument 

användes för att mäta 

våldsutsatthet i nära relationer 

och säkerhet: Partner Violence 

Screen, Partner Abuse Scale, 

Danger Assessment, Stages of 

Change, Safety-Promoting 

Behavior Checklist, Chronic 

Pain, Brief Fatigue, 

Epidemiologic Studies 

Depression scale, VAS 

(depression) och Davidson 

Trauma Scale. 

 

n=41 

 Varav 20 i 

kontrollgrupp 

(2) 

 

Screening kan vara till hjälp 

för att identifiera offer för våld 

i nära relationer. Screeningen 

kan leda till ökade fördelar för 

säkerhet vilket visade sig 

genom att deltagarna i 

studiegruppen signifikant 

ökade sin säkerhet till skillnad 

från kontrollgruppen. Några 

såg fram emot uppföljande 

telefonsamtal.  

 

RCT* 

II** 
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Houry, Feldhaus, 

Peery, Abbott, 

Lowenstein, al-

Baata-de-Montero, 

& Levine 

  

2004 

 

USA 

 

A Positive Domestic 

Violence Screen Predicts 

Future Domestic 

Violence 

Att bestämma om en 

kortfattad screening kan 

förutspå framtida våld i nära 

relationer hos kvinnor.  

 

 

Prospektiv kohortstudie med 

telefonuppföljning efter fyra 

månader. Deltagare var 

kvinnliga patienter som 

screenas för våld i nära 

relationer på en akutmottagning 

i innerstaden.  

Deltagarna erhöll en summa 

pengar. 

  

 

n=117 

(98) 

 

Studien visade att kvinnor 

som screenades positivt och 

jakade till fysiskt våld med 

större sannolikhet även 

utsattes efter studien, i 

jämförelse med dem som 

screenades negativt och 

nekade våld. Detta 

inkluderade även psykiskt 

våld. Det fanns ingen 

signifikans mellan fysiskt våld 

och demografi.  

Kvinnorna som screenade 

positivt de följande fyra 

månaderna löpte en 11.3 

gånger högre risk för fysiskt 

våld och 7.3 gånger högre risk 

för psykiskt våld än de som 

screenats negativt. 

 

CCT* 

II** 

Houry, Kaslow, 

Kemball, McNutt, 

Cerulli, Straus, 

Rosenberg, Lu & 

Rhodes  

 

2008 

 

USA 

 

Does Screening in the 

Emergency Department 

Hurt or Help Victims of 

Intimate Partner 

Violence? 

Att A) bestämma om 

kvinnliga och manliga 

patienter som avslöjat våld i 

hemmet via datorscreening på 

akutmottagningen senare 

upplevde några problem vad 

gäller säkerhet jämfört med 

de som inte avslöjade våld 

under screeningen. B) Att 

fastställa om våldsutsatta 

upplevde några kortvariga 

säkerhetsproblem, efter 1 

vecka resp. 3 månader. C) 

Om screening via dator 

tillsammans med information 

om resurser ledde till att 

våldsutsatta sökte hjälp eller 

gjorde förändringar för att 

Prospektiv kohortstudie med 

två uppföljningar i intervju. Av 

patienter som screenats för våld 

i nära relationer på 

akutmottagning. Manliga och 

kvinnliga patienter i 

åldrarna18-55 år inkluderades. 

Frågeformuläret på 

akutmottagningen fylldes i på 

dator, i väntrummet. 

Deltagarna erhöll 

kompensation för sitt 

deltagande 40 + 20 dollar. 

 

n= 2737 

 (1688) 

 

 

Ingen av deltagarna i studien, 

varken de som jakade våld 

eller nekade våld, upplevde 

några säkerhetsproblem på 

akuten efter att ha deltagit i 

datorscreening. Två deltagare 

uppvisade säkerhetsproblem 

eller emotionell distress i 

uppföljningen. Orsaken hos 

båda dessa visade sig vara 

återkommande emotionella 

tankar om våldet efter att ha 

avslöjat det i screeningen. En 

deltagare rapporterade 

säkerhetsproblem assosierade 

med deltagande i studien i 

telefonuppföljningen vilket 

andlade om ett bråk om 

CCT* 

II** 
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förbättra sin egen säkerhet. 

 

hushållssysslor. Studien har i 

samarbete med SOS 911 

funnit trender om färre SOS-

samtal ang. våld i nära 

relationer under tiden för 

studien. 

Studien visade varken skada 

eller negativa effekter till följd 

av screeningen. 

Datorscreening visade sig ha 

många fördelar både när det 

gäller effekt och resurser.  En 

vecka efter screeningen 

rapporterade de flesta offer för 

våld i nära relationer minskat 

fysiskt och psykiskt våld. Den 

vanligaste oron över 

undersökningen var av 

personlig natur angående 

frågorna och några 

våldsutsatta kände att de 

återupplevde våldet genom att 

besvara frågorna. Många 

menade att de efter 

screeningen hade kontaktat 

kommunens hjälpcenter. 
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Klevens, Kee, 

Trick, Garcia, 

Angulo, Jones, & 

Sadowski 

 

2012  

 

USA 

 

Effect of Screening for 

Partner Violence on 

Women’s Quality of Life 

Huvudsyftet med denna 

studie var att undersöka 

effekten av datorscreening för 

våld i nära relationer i 

primärvården i samband med 

livskvalitet. Sidofynd var 

missade arbetsdagar, 

vårdbesök och användandet 

av resurser för våldsutsatta. 

Studien testade också 

effekten av att ge information 

om hjälp och resurser till 

kvinnorna oavsett om de 

avslöjat våld eller inte.  

 

Tre studiegrupper med ett års 

uppföljning.  Livskvaliteten 

mättes genom Instrumentet 

Quality of Life innehållande 

tolv frågor angående psykisk- 

och fysisk hälsa; generell hälsa, 

fysisk funktion, begränsningar i 

samband med fysiska eller 

emotionella problem, fysisk 

smärta, vitalitet, social funktion 

och psykisk påfrestning. För 

screeningen användes privata 

rum i anslutning till 

väntrummen med datorer och 

hörlurar och en säker kontakt 

för uppföljning planerades in. 

Denna genomfördes senare 

med datoriserad 

telefonintervju. Deltagarna 

erhöll kompensation i form av 

pengar. Signifikanstest 

utfördes.  

 

n=2708 

(344) 

 

 

Det fanns inga skillnader i 

uppmätt livskvalitet mellan 

dem som blivit screenade och 

dem som inte blivit screenade 

efter ett års uppföljning Det 

fanns inte heller några 

skillnader i förlorade 

arbetsdagar, 

sjukhusinläggningar, 

akutbesök, användning av 

informationslista för stöd och 

hjälp eller frekvensen av våld 

RCT* 

II** 

McCloskey, 

Lichter, Ganz, L., 

Williams, Gerber, 

Sege, Stair & 

Herbert 

 

2005 

 

USA 

Intimate Partner 

Violence and Patient 

Screening across 

Medical Specialties 

Att jämföra siffran av 

våldsutsatta i nära relationer 

mellan olika vårdinrättningar, 

att beskriva det demografiska 

karakteristiska hos kvinnorna 

samt att jämföra vårdgivares 

bedömningar av våld i nära 

relationer.  

 

Samma skriftliga 

undersökningsinstrument 

användes på de olika 

vårdinrättningarna för att 

identifiera våldsutsatta samt 

riskmarkörer för våld. De 

vårdinrättningar som ingick i 

studien var: akutmottagning, 

obstetrisk/gynekologisk 

mottagning, primärvård, 

pediatrisk avdelning och 

missbruksrehabilitering. Även 

om sjukhusen inte var 

slumpmässigt utvalda 

representerar de stora 

n=4245 

(1596) 

 

 

14 % av kvinnorna avslöjade 

våld i nära relationer de 

senaste 12 mån. Vanligaste 

typen av våld var att ha blivit 

knuffad eller puttad eller att ha 

blivit fysiskt hotad. Våldtäkt 

senaste året rapporterades hos 

2,5 % av kvinnorna.  37 % av 

kvinnorna svarade att de varit 

i ett våldsamt förhållande, 

25,5 % hade blivit fysiskt 

skadade och 15,5 % hade 

blivit tvingade till sex av 

partner under sin livstid. 

Missbruksavdelningarna 

CCT* 

II** 
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upptagningsområden runtom i 

staden. Våld i nära relationer 

har här definierats som 

sexuellt, verbalt, psykologiskt 

våld eller kontrollerande av en 

annan persons beteende de 

senaste 12 månaderna.  

 

rapporterade de högsta 

siffrorna av våld i nära 

relationer där 36 % 

rapporterade att de utsatts 

senaste året och 73 % under 

sin livstid. Därefter kom 

akutmottagningarna i antal 

rapporterade fall. Våldet 

upplevdes som ett problem 

inom alla vårdinrättningar.  

Studien visade att kvinnor 

som blir tillfrågade om våld 

avslöjar mer än kvinnor som 

inte blir tillfrågade. Både de 

som spontant avslöjade våld i 

nära relationer och de som 

upptäcktes genom samtal som 

inletts av hälso- och 

sjukvårdspersonal fick mer 

hjälp än de som inte avslöjade 

våld 

 

Peralta & Fleming 

 

2003 

 

USA 

Screening for intimate 

partner violence in a 

primary care setting: the 

validity of “Feeling safe 

at home” and 

prevalence results 

Att utreda frågeställningen 

“Do you feel safe at home” 

och dess validitet i en 

screeningsituation samt att 

utreda prevalens och 

riskfaktorer för våld i nära 

relationer. 

Engelsktalande kvinnor mellan 

18 och 36 år tillhörande en 

vårdcentral i Madison erbjöds 

vara med i en studie ang. 

kvinnors hälsa och fick svara 

på frågeformulär privat och 

individuellt. Kvinnorna erhöll 

ersättning på 5 dollar.  

n=399 

(48) 

Do you feel safe at home-

frågan hade en sensitivitet på 

8.8 % och en specificitet på 

91.2 %. Av de 40 kvinnor som 

rapporterade våld i nära 

relationer, var det 6 st som 

uttryckte en otrygghet i 

hemmet.  

CCT* 

II** 

Rhodes, Drum, 

Anliker, Frankel, 

Howes, & Levinson  

Lowering the Threshold 

for Discussions of 

Domestic Violence: a 

Syftet var att bestämma 

antalet kvinnor som berättar 

om våld i nära relationer via 

Studien genomfördes på två 

socioekonomiskt skilda 

akutmottagningar med 

n=1281 

(378) 

 

Vid den datoriserade 

screeningen ledde 48 % av 

fallen till vidare diskussion 

RCT* 

II** 
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2006 

 

USA 

Randomized Controlled 

Trial of Computer 

Screening 

datorbaserad screening på två 

socioekonomiskt skilda 

akutmottagningar. Syftet var 

även att se om den 

datorbaserade screeningen 

hade effekt på hur 

kommunikationen mellan 

patient och vårdgivare. 

instrumentet ”Self-

administered computer-based 

health risk assessment tool”. 

Deltagarna fick i ett privat rum 

besvara frågor på en dator. 

Kvinnorna som ingick i studien 

var mellan 18 och 65 år och 

som triagerats som icke-akuta 

fall.  

Den ena akuten var urban, 

akademisk, statligt försäkrade, 

med afroamerikansk 

befolkning främst, den andra 

suburban med 

privatförsäkringsdriven vård, 

med mestadels vit befolkning. 

om våldet. De kvinnor som 

haft denna diskussion visade i 

slutfrågeformuläret att de var 

mer nöjda med vården, även 

om det bara ställdes en fråga. 

Totalt ökade datorscreeningen 

möjligheten för diskussion om 

våld med 75 %. Kvinnor i 

suburban miljö med privat 

försäkring eller högre 

utbildning frågades i mindre 

utsträckning om våld.  På både 

den urbana och den suburbana 

akutmottagningen var 

kvinnorna villiga att berätta 

om våldet via datorbaserad 

screening. På den urbana 

akutmottagningen avslöjade 

26 % risk för pågående våld i 

hemmet. Motsvarande siffra 

på den  suburbana 

akutmottagningen var 21 %. 

Studien visade att antalet som 

talade om våld med vårdgivare 

var större i 

interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen (56 % 

respektive 45 %). Antalet som 

avslöjade våld i hemmet för en 

vårdgivare var också större i 

interventionsgruppen, 14 % 

respektive 8 %. Andelen som 

fick information och 

rådgivning visade sig också 

större i interventionsgruppen.  
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Robinson 

 

2010 

 

USA 

 

Myths and stereotypes: 

How registered nurses 

screen for intimate 

partner violence. 

 

 

Att undersöka hur 

legitimerade sjuksköterskor 

screenar för våld i nära 

relationer på 

akutmottagningen, vilka 

hinder som finns för 

screeningen, hur 

sjuksköterskorna upplever 

effektiviteten av screeningen, 

vilka resurser som finns, 

vilka resurser som fortfarande 

behövs, hur sjuksköterskorna 

upplever kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer och hur 

de upplever sin egen roll för 

att hjälpa dessa. 

 

 

Fenomenologisk kvalitativ 

studie för att undersöka den 

legitimerade sjuksköterskans 

roll på akutmottagningen när 

det gäller våld i nära relationer. 

Studien gjordes i södra 

Centralamerika i stadsmiljö. 

Totalt intervjuades 13 

sjuksköterskor, varav 5 var 

män. Intervjutekniken var 

strukturerad med öppna frågor. 

Deskriptiv statistik användes 

för att identifiera egenskaper. 

 

n=13 

(0) 

Fyra huvudteman visade sig i 

analysen av intervjuerna, 

dessa var: 1. Myter, 

stereotyper och rädslor. 2. 

Roller. 3. Frustrationer. Och 4. 

Säkerhetsfördelar. 

1.Myter, stereotyper och 

rädslor fick sjuksköterskorna 

att undvika att screena för 

våld. Flertalet intervjupersoner 

antog att kvinnorna skulle 

vara oärliga och inte berätta 

eller ändå inte skulle följa 

rekommendationerna. 

Dessutom ansåg flertalet att 

våld i nära relationer är ett 

socialt problem och inte ett 

hälsoproblem och att själva 

screeningen skulle upplevas 

som kränkande.  

2.Roller. Endast två av 13 

sjuksköterskor ansåg att det 

var deras ansvar att screena 

för våld.  

3. Frustrationer. 

Sjuksköterskorna ansåg att  

våld i nära relationer är ett 

komplext problem som inte 

kan lösas på en 

akutmottagning. De kände 

också frustration när 

kvinnorna gick tillbaka till de 

våldsamma relationerna. 

Sjuksköterskorna kände även 

känslor av hjälplöshet, 

frustration och tidsbrist. På 

akuten är de vana att se direkta 

resultat, vilket de inte får i 
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detta fall.  

4. Säkerhetsfördelar. Sågs som 

ett positivt resultat av 

screeningen. En sjuksköterska 

menade att även om 

screeningen inte ger 

omedelbar respons kan den ha 

fördelar i framtiden och att 

screeningen åtminstone 

hjälper vissa.  

Studien visade också att tre av 

akutmottagningarna hade 

särskilda policys för våld i 

nära relationer, men att de 

flesta sjuksköterskor var 

ovetandes om detta. 

Sjuksköterskor nämnde brist 

på kunskap om hur 

screeningen ska genomföras. 

De flesta män som blev 

intervjuade (5män/8kvinnnor) 

menade att de kände sig mer 

bekväma att hantera fysiska 

skador än psykiska. 

 

Spangaro, Zwi, 

Poulos & Man (a) 

 

2010 

 

Australien 

Six months after routine 

screening for intimate 

partner violence: 

attitude change, useful 

and adverse effects 

Att utvärdera effekten av ett 

etablerat screeningprogram 6 

månader efter screening. Att 

mäta och jämföra 

attitydändring hos kvinnor 

som screenat positivt och 

negativt för våld i nära 

relationer, att mäta förändring 

av våldet efter 6 månader 

samt att bestämma fördelar 

och nackdelar enligt de 

kvinnor som screenat 

positivt. 

Två av åtta hälsoregioner 

valdes ut. Studien genomfördes 

inom mödravård, beroendevård 

och psykiatrisk vård. Kvinnor 

mellan 16-64 år inkluderades. 

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär. 

n=411 

(48) 

54 % av dem som screenat 

positivt, screenade positivt 

även efter 6 mån.  

34 % av de kvinnor som 

tidigare screenat positivt 

upplevde nytta av screeningen 

och 31 % gav exempel på 

detta. 6 % upplevde föga nytta 

- sorgsenhet och depression 

och en av dessa blev mer 

slagen då att maken upptäckt 

att hon berättat. 

14 % som först screenat 
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negativt, screenade positivt 

efter 6 månader. 

Negativa effekter av 

screeningen var negativa 

emotionella reaktioner av att 

påminnas om våldet snarare än 

negativa effekter av själva 

screeningen. 

Spangaro,  Zwi,  

Poulos & Man 

 

2010 

 

Australien 

 

Who tells and what 

happens: disclosure and 

health service responses 

to screening for intimate 

partner violence 

Att fastställa andelen kvinnor 

som via screening berättar 

om sin våldsutsatthet för 

första gången samt att ta reda 

på andelen som nekar 

våldsutsatthet vid screening 

och anledningar till detta. 

Syftet var även att ta reda på 

hur många kvinnor som 

erhöll information och hjälp i 

samband med screeningen.  

 

Två av åtta regioner i New 

South Wales valdes ut. Tio av 

89 enheter valdes ut med 

hänsyn tillantal patienter, vilja 

att medverka i studien, och 

behandlingstid på 6 månader 

eller längre. Patienterna var i 

åldrarna16-60. 

430 kvinnor screenades positivt 

under tiden för studien, 175 av 

dessa gick under 

inklusionskriterierna, 146 

tillfrågades om medverkan och 

130 genomförde studien.  

3009 kvinnor screenades 

negativt vid tiden för studien, 

1280 av dessa stämde med 

inklusionskriterierna. 316 av 

dessa tillfrågades om 

medverkan och 284 

genomförde studien. Slutligen 

deltog 122 som positivt 

screenats och 241 som negativt 

screenats för våld i nära 

relationer. 

n=363 

(67) 

 

56 % av de kvinnor som 

screenades positivt 

rapporterade att det var första 

gången de fått frågan av hälso- 

och sjukvårdspersonal. 23 % 

av dem som screenades 

positivt rapporterade att det 

var första gången de hade 

berättat för någon om våldet. 

43 % av dem som screenades 

positivt uppgav att de fått 

information i samband med 

screeningen och 84 % av 

dessa hade kontaktat dessa 

tjänster.  Kvinnor som 

screenades negativt hade i 

samma utsträckning fått 

informationskort, läst dem och 

använt dessa tjänster. Av 

kvinnorna som screenades 

negativt rapporterade 14 % att 

de gett ett falskt negativt svar 

till screeningen trots att de 

utsatts för våld. Anledningar 

till detta visade sig vara: att 
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man inte ansåg våldet 

tillräckligt allvarligt, rädsla för 

att förövaren ska få reda på att 

man berättat, skuldkänslor, 

oro för vem som ska få reda 

på det man berättat eller 

känsla av att inte vara bekväm 

med sjukvårdspersonalen. 

Svavarsdotir 

 

2010 

 

Island 

 

Detecting intimate 

partner abuse within 

clinical settings: self-

report or an interview 

Att utvärdera effektiviteten 

av två screeningmetoder för 

att upptäcka kvinnovåld på en 

akutmottagning och på en 

högrisk-mödravårdscentral. 

 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Sjuksköterskorna och 

barnmorskorna fick först 

information om våld i nära 

relationer.  

Deltagande kvinnor var mellan 

18 och 64 år. 

 WAST och intervju av 

sjuksköterskan eller 

barnmorska användes.  

 

n= 208 

(5) 

Resultatet visade att 

självifyllnadsformulär inte 

ökade upptäckten av våld i 

nära relationer i jämförelse 

med intervju. Fler kvinnor 

avslöjade fysiskt våld i 

intervju (15 respektive fyra 

procent i WAST i jämförelse 

med 17 respektive sju procent 

i intervju). Däremot avslöjade 

fler kvinnor psykiskt våld 

genom WAST (29 procent 

respektive elva procent 

jämfört med 21 procent 

respektive elva procent). Fler 

kvinnor avslöjade även 

sexuellt våld genom WAST 

(tre procent jämfört med två 

procent). Gällande de två olika 

vårdinrättningarna avslöjade 

kvinnorna psykiskt och 

sexuellt våld oftare i intervju. I 

mödravården avslöjade 

kvinnorna psykiskt och 

sexuellt våld i lika hög grad, 
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oberoende av metod. 

Resultaten visade alltså att en 

högre andel av kvinnorna på 

akuten berättade om psykiskt 

våld i WAST-instrumentet 

medan det inte skiljde sig på 

mödravårdscentralen. 8 

kvinnor på 

mödravårdcentralen och 8 

kvinnor på akuten som inte 

besvarade WAST:s alla frågor. 

4 kvinnor på akuten och 3 

kvinnor på 

mödravårdscentralen 

besvarande  inte alla av 

sjuksköterskornas/barnmorsko

rnas frågor. 

 

Thackeray, 

Stelzner, Downs & 

Miller 

 

2007 

 

USA 

Screening for intimate 

partner violence: the 

impact of screener and 

screening environment 

on victim comfort 

Att identifiera egenskaper hos 

screenaren samt i 

screeningmiljön som kan få 

kvinnorna att känna sig mer 

bekväma i 

screeningsituationen. 

Ett frågeformulär skickades ut 

till 152 kvinnor boendes på 

olika skyddsboenden på grund 

av våld i nära relationer, i 

Indiana.  

n=140 

(12) 

Kön: vita och afroamerikanska 

kvinnor föredrog en kvinnlig 

screenare. 

Etnicitet: vita kvinnor var mer 

bekväma med vita screenare 

liksom afroamerikanska 

kvinnor var mer bekväma med 

afroamerikanska screenare. 

Ålder: kvinnor under 30 år 

föredrog screenare mellan 30-

50 år, liksom kvinnor 30-50 

år. Kvinnor äldre än 50 år 

(n=3) föredrog inget. 

Yrke: ingen signifikans 

gällande om screenaren var 

läkare, sjuksköterska eller 

socialarbetare. 

Miljö: att vara ensam med 

screenaren föredrogs. 

Metod: 67 % föredrog en 
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diskret förfrågan eller en 

kompletterande fråga i en 

hälsodeklaration. 

7,9 % av deltagarna i studien 

angav att de skulle känna sig 

arga eller kränkta om de fick 

frågor om våld i nära 

relationer.  

 

Webster Bouck, 

Wright, & Dietrich 

 

2006 

 

Kanada 

 

 

Nursing the social 

wound: public health 

nurses’ experiences of 

screening for woman 

abuse 

Att i allmänvården undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av screening för och 

hantering av kvinnovåld vid 

vård av kvinnor under pre- 

och postpartumperioden.  

 

Elva djupa semi-strukturerade-, 

individuella intervjuer med 

sjuksköterskor. 

 

n= 11 

 

Teman som kom fram vad 

gäller erfarenhet av att arbeta 

med detta var:  

A) För vissa sjuksköterskor 

var det en utmaning att 

komma till rätta med våld på 

grund av deras egna känslor, 

och då de kände ilska och 

rädsla B) Sjuksköterskornas 

komfort med att fråga om våld 

ökade med erfarenhet och 

utvecklandet av en ”personal 

approach”. Några nämnde det 

svåra i att prioritera screening 

för våld framför andra 

hälsofrågor. Andra framförde 

att de saknade kunskap och 

färdigheter att hantera svaret. 

Det är ett rörande ämne vilket 

hämmade frågeställningen 

genom att det inte alltid 

kändes okej att fråga. C) Dt 

upplevdes emotionellt 

utmanande att som 

sjuksköterska ta del av våldet, 
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med rädsla för sin egen och 

patientens säkerhet, 

frustration, oro, hjälplöshet, 

ilska och tvivel om att inte 

räcka till på det professionella 

planet. D) Sjuksköterskorna 

beskrev att patienten själv 

måste ta beslut och genom att 

visa patienterna vägen genom 

att ”walking with” snarare än 

att ta beslut åt patienten och 

försöka släpa denne i rätt 

riktning. 

Många svarade att utbildning 

behövs både när det gäller 

våld och när det gäller 

färdigheter i att intervjua. Det 

behövs även rum för 

mentorskap och debriefing. 

 

Wenzel, Monson & 

Johnson 

 

2004 

 

USA 

 

 

Domestic Violence: 

Prevalence and 

detection in a family 

medicine residency 

clinic 

Att utreda antalet 

identifierade fall av våld i 

hemmet av läkare inom 

primärvården för att se om 

antalet identifierade genom 

screening kunde förbättras. 

Två frågeformulär, korta och 

koncisa för att vara 

lättillgängliga och snabba i den 

ofta stressiga sjukvårdsmiljön 

användes - ett för läkare, ett för 

kvinnliga patienter över 18 år. 

3 olika grupper undersöktes;  

1) yrkesverksamma 

sjukvårdare före och efter 

utbildning om våld i hemmet 

2) kontrollgrupp som följdes 

upp efter 6 månader 

3) studiegrupp som följdes upp 

efter 6 månader.  

Totalt genomfördes studien i 

12 månader. 

n= 188 

(0) 

Kontrollgrupp: 5.1 % hade 

utsatts för våld någon gång i 

livet. 2.9 % var för närvarande 

i ett våldsamt förhållande. 

Studiegrupp: 9.6 % var för 

närvarande i ett våldsamt 

förhållande, varav 3.8 % i ett 

fysiskt våldsamt förhållande. 

7.7 % var utsatta för hot. 5.8 

% upplevde ekonomisk 

kontroll, isolering och 

trakasserier i sina 

förhållanden. 46.2 % hade 

tidigare upplevt någon av 

ovanstående typer av våld. 

Totalt hade 48.1 % någon 

gång upplevt minst en incident 

av våld. En av de fem läkare 
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Figur 2. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier, modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bathsevani (2011, s 94).  

 

* RCT – randomiserad kontrollerad studie. CCT – klinisk kontrollerad studie. P – icke-kontrollerad studie. R – retrospektiv studie. K – kvalitativ studie.  

 

**I = hög kvalitet, II = medelkvalitet, III = låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som ingick i studien screenade 

rutinmässigt för våld i 

närvarande och denne 

upptäckte 50 % av de som för 

närvarande utsattes för våld i 

kontrollgruppen. När läkarna 

fått utbildning, tredubblades 

identifieringen av våldet. 
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BILAGA II 
 Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).    

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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 
* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 
* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


