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SAMMANFATTNING 

 

Våld mot äldre kvinnor har visat sig vara ett problem som existerar både internationellt och 

nationellt. Våldet kan ske både i hemmet och på institution. Våldet kan vara av fysisk, 

psykisk, ekonomisk, sexuell karaktär. Även försummelse och vanvård räknas till våld. 

Skadorna kan tillfogas av anhöriga eller omsorgsgivare. Tecken på våld kan tolkas som det 

normala åldrandet. Undersökningar har visat att 15 procent av kvinnor äldre än 65 år utsatts 

för våld av något slag. En del kvinnor upplever våldet som en naturlig del i sitt liv då det 

normaliserats. Beroende av andra har visats sig vara en stor riskfaktor för att utsättas får våld. 

Konsekvenserna kan bli stora för den enskilda kvinnan och orsaka stort lidande. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen kan vara den som först upptäcker att den äldre kvinnan 

är våldsutsatt. 

 

Syftet var att belysa den våldsutsatta äldre kvinnan i vården. 

 

Den metod som användes var litteraturöversikt. Sökningar av artiklar gjordes i PubMed och 

CINAHL. Totalt användes 14 vetenskapliga artiklar. Artiklarna grundades på både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. I artiklarna identifierades gemensamma kategorier.  

Livsvärldsperspektivet användes under hela analysarbetet. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att det i flera studier kom fram förslag på att någon 

form av screening av äldre på akutmottagningen skulle kunna göra att fler våldsutsatta äldre 

upptäcktes. Efterfrågan på riktade utbildningar inom ämnet kom även fram i resultatet i flera 

av artiklarna.   

 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt blev att den enskilda sjuksköterskan sällan förstår att 

denne möter en våldsutsatt äldre kvinna. Kontinuerlig utbildning och aktuella riktlinjer 

underlättar identifieringen av dessa kvinnor. 

 

Nyckelord: äldre kvinnor, våldsutsatthet, omvårdnad, utbildning 

 



                       

  

ABSTRACT 

 

Violence against older women is a problem that exists both internationally and nationally. The 

violence occurs both in the homes as well as in institution. The violence may be of physical, 

psychological, financial or sexual character. Neglect and mistreatment are also considered as 

violence. Injuries can be caused by relatives or caregivers. Signs of violence’s may be 

understood as signs of normal aging. Studies have indicated that 15 percent of women older 

than 65 years of age are exposed to any kind of violence. Some women experience the 

violence as a natural part of their lives as it has become normalized. Dependence on others is 

known to be a large risk factor in being exposed to violence. The consequences can be severe 

for the individual woman and cause great pain. The emergency room nurse could be the first 

person to discover that the older woman is exposed to violence. 

 

The aim was to illuminate the abused older woman in the health care system. 

 

The method used was literature overview. Publication searches were made in PubMed and 

CINAHL. Fourteen scientific articles were used in total. The publications were based on both 

quantitative and qualitative methods. Common categories were identified in the articles. The 

life-world perspective was used throughout the entire analysis. 

 

The results of this literature overview showed several studies proposing that some form of 

screening tool of elderly people in the emergency room, could help discover more elderly 

people being exposed to violence. The demand for education and training in this area also 

emerged in the results of several of the articles. 

 

The conclusion of this literature overview was that the individual nurse seldom understands 

that she meets an older woman that is a victim of violence. Continuous training and current 

guidelines facilitate the identification of these women. 

 

Key words: older women, exposure to violence, nursing, education 
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INLEDNING 

 

Den allmänna föreställningen om hur en våldsutsatt kvinna ska se ut gör att den våldsutsatta 

äldre kvinnan osynliggörs. Associationen mellan äldre kvinnor och våld kan vara svår att ta 

till sig men detta leder till att många våldsutsatta äldre kvinnor inte får den hjälp de har rätt till 

(Hjalmarson & Norman, 2012). En stor riskfaktor för en äldre kvinna att bli våldsutsatt är 

förutom just att hon är kvinna tillkommer riskfaktorer som t.ex. ett stort vårdbehov, kognitiv 

svikt och fysiskt beroende. Tecken på våld mot äldre tolkas som det normala åldrandet och 

förbises därför ofta av vårdpersonalen (NCK, 2010). 

 

 

BAKGRUND 

 

Äldre kvinnor 

 

Med äldre kvinnor avses i detta arbete de kvinnor som fyllt 65 år, vilket är en vedertagen 

åldergräns för de flesta länder i världen (World Health Organization [WHO], u.å). 

 

Definitioner av våld 

 

Förenta Nationerna [FN] definierar i sin deklaration (FN, 1993) om avskaffandet av våld mot 

kvinnor våldet som: ”Varje könsrelaterad handling 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 det privata livet” 

(FN, 1993). 

 

WHO och International Network on Prevention of Elder Abuse [INPEA] har i 

Torontodeklarationen (2002) tagit fram denna deklaration om våld mot äldre: ”Våld mot äldre 

är en enstaka eller upprepad handling som utförs inom ett förhållande där det finns en 

förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person”(WHO, 

2002). 

 

Socialstyrelsen sammanfattar sin definition av våld i nära relationer som: ”ett mönster av 

handlingar som omfattar allt från knappt märkbara gärningar till betydligt grövre brott” 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Vid högre ålder blir den äldre ofta mer beroende av sin omgivning såväl av personal som av 

närstående (Socialstyrelsen, 2014b). Våld mot kvinnor beskrivs som att det sker just pga. att 

de är kvinnor, den äldre kvinnan ses som än mer utsatt då hon kan utsättas för våld i egenskap 

som kvinna och i egenskap som äldre (Hjalmarson & Norman, 2012). Den vanligaste 

förövaren när det gäller äldre är en manlig familjemedlem. Detta innebär inte att förövaren är 

make eller sambo utan kan även vara ett syskon, barn, barnbarn eller vän. Förövaren kan även 

vara en formell vårdare (National Research Council, 2003). Vårdrelationer som är ansträngda 

har visat sig vara en riskfaktor att bli våldsutsatt (Hjalmarson & Norman, 2012).   
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Beskrivning av våld mot äldre kvinnor 

 

Socialstyrelsen (2014a) utgår från FN och WHO när de definierar våld som fysiska, psykiska, 

ekonomiska övergrepp, försummelse eller sexuellt utnyttjande och beskriver dessa på följande 

sätt: Fysiskt våld: våld mot kroppen såsom slag, sparkar, fasthållning, knuffar. Fysiskt våld 

kan även vid lättare former ge bestående eller allvarliga skador. Det naturliga åldrandet kan 

göra äldre fysiskt sköra. Psykiskt/verbalt våld: trakasserier, hot, kränkningar. Det psykiska 

våldet är alltid närvarande, faran med dessa är att det kan tolkas som en sjukdomsbild eller ett 

naturligt åldrande med tilltagande förvirring eller depression. Ekonomiskt/materiellt våld: 

utpressning, stöld av pengar eller föremål. Många äldre kvinnor är ekonomiskt beroende av 

sin make pga. en hemmafrutillvaro alternativt ett deltidsarbete och detta kan vara skäl att 

stanna i en våldsam relation. Det förekommer även att anhöriga eller omsorgspersonal 

kommer och lägger beslag på kvinnans värdesaker eller pengar. Försummelse/vanvård: 

bristande hygien, otillräcklig föda, felaktig medicinering Skador och lidande kan tillfogas av 

anhöriga eller omsorgsgivare som underlåtit att ge vård medvetet eller omedvetet. Att ställa 

vattenglaset eller mediciner utom räckhåll, att glömma kvinnan i en duschlift eller ständiga 

ommöbleringar hos en synskadad är några exempel. Sexuellt våld: våldtäkt, trakasserier, 

tafsande. Sexuellt våld är det minst rapporterade våldet, trots att det finns uppgifter om 

våldtäkter och sexuella trakasserier från såväl medpatienter, omsorgspersonal och anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2014a). 

 

 

 

                       Karin 72 

När Karins man insjuknat i Alzheimers sjukdom får hon kontakt med 

anhörigstödet. I samtal beskriver Karin sin man som sexfixerad och svartsjuk. 

Han tilltalar henne ofta med sköka, hora och andra nedsättande ord med sexuell 

anknytning. För att Karin överhuvudtaget ska få lämna huset för stödsamtalen 

måste hon klä av sig naken för honom. Karin berättar också om våldtäkten som 

skedde för många år sedan då mannen brukat stort våld. Efter den händelsen 

har Karin aldrig sagt nej till sin man (Kristensen & Lindell, 2013, s. 35).   

 

Beda 82 

Beda hade ett vuxet barnbarn, som hade trassel i relationen med sina föräldrar 

och därför fått flytta till Beda. Han hade bott hos henne i flera år och varit 

mantalsskriven hos henne. Barnbarnet utvecklade ett narkotikamissbruk och 

använde det mesta av Bedas pension till att köpa droger. När han inte fick 

tillräckligt med pengar hotade han Beda och misshandlade henne grovt 

(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige [ROKS], 2012,s 

21).  

 

                      Lena 78 

Deras äktenskap har ju alltid varit stormigt där passion och gräl avlöst 

varandra och alkoholen ofta varit närvarande. Men efter att mannen insjuknat i 

en demenssjukdom har våldet blivit vanligare och Lena kan inte längre läsa av 

mannens utbrott. Hon beskriver att det är som om stubinen försvunnit och 

slagen kommer utan förvarning. Lena är konstant rädd och mannen har tackat 

nej till alla insatser från samhället (Kristensen & Lindell, 2013, s. 29).  

. 
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Förekomst av våld mot äldre kvinnor 

  

En omfångsundersökning gjord av Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK] presenterades 

2014, där 10 000 kvinnor och 10 000 män tillfrågades om våld i ett livsperspektiv. Syftet med 

omfångsundersökningen var att genom en nationell prevalensstudie undersöka kvinnors och 

mäns utsatthet för våld i ett livstidsperspektiv och kopplingen mellan ohälsa och 

våldsutsatthet. Totalt 46 procent av kvinnorna uppgav att de varit utsatta för fysiskt, psykiskt 

eller sexuellt våld av allvarlig karaktär någon gång under sitt liv. Motsvarande andel hos män 

var 38 procent. Det framkom att kvinnor i större utsträckning utsattes för psykiskt och sexuellt 

våld i det egna hemmet av en nuvarande eller före detta partner medan männen i huvudsak 

utsattes för fysiskt våld av en okänd person utanför det egna hemmet (NCK, 2014). På 

Gotland gjordes 2012 en undersökning där 6500 slumpmässigt utvalda män och kvinnor över 

65 år tillfrågades om våld. Drygt 15 procent av dessa uppgav att de efter sin 65- års dag varit 

utsatta för våld. Kvinnorna hade dubbelt så hög svarsfrekvens på upprepat våld. Den 

vanligaste platsen var i det egna hemmet. När det gällde sexuellt våld var kvinnornas 

erfarenheter fyra gånger högre än männens. Vid frågan om vem som utfört våldet svarade 

både kvinnor och män att det var nuvarande partner eller en annan man som var förövare. 

Kvinnorna uppgav även före detta partner som förövare. På frågan om upplevd försummelse, 

angavs ofta vård och omsorgspersonal som ansvariga (Kristensen & Lindell, 2013). År 2001 

gjordes det en undersökning i Umeå, där ca 10 000 kvinnor och män mellan 65 och 80 år 

tillfrågades om våldsutsatthet, då uppgav 16 procent av kvinnorna att de varit utsatta för 

övergrepp eller våld av något slag, av männen svarade 13 procent att de varit utsatta för våld 

eller övergrepp (Eriksson, 2001).  

 

Den nationella samordnaren mot våld i nära relationer: Carin Götblad, skriver i sitt 

betänkande (SOU 2014:49) att det behövs mer forskning kring våldet mot kvinnor över 65 år, 

då forskning som berör våld i nära relationer ofta utesluter de äldre. Behovet av mer forskning 

kring detta fenomen belyses även av Saveman och Sandvide (2001). Våldet mot kvinnor 

drabbar dem ofta just därför att de är kvinnor. Många kvinnor har levt under förtryck och 

kontrollerats, ibland under hela sitt vuxna liv (Socialstyrelsen, 2014b). USA har det senaste 

året satsat miljontals dollar i sin budget för att uppmärksamma utsatta äldre och för att mer 

forskning kring detta ämne ska göras (Kleba & Falk, 2014).  

 

 

Förklaringsmodell av våld mot kvinnor 

 

En könsrelaterad modell brukar oftast användas för att förklara mäns våld mot kvinnor. Denna 

modell innebär att man utgår ifrån att kvinnor diskrimineras och underordnas männen med 

våld som maktmedel (Hjalmarson & Norman, 2012). I FN:s deklaration om avskaffande av 

våld mot kvinnor (FN, 1993) används denna modell, där påpekas det att våldet mot kvinnor 

beror på det historiskt ojämna förhållande som råder mellan kvinnor och män. Våldet används 

av män för att bibehålla sin överordnade ställning över kvinnorna. En ekologisk 

förklaringsmodell har nu börjat bli vanligare när mäns våld mot kvinnor ska beskrivas. Denna 

modell vill öka förståelsen mellan de omgivande och de individuella faktorerna. Faktorerna 

finns på strukturell-, samhällelig-, relations-, och på individuellnivå. Den strukturella nivån 

innebär normer som t.ex. att mannen är överordnad kvinnan och föreställningar om våld och 

könsroller. Den samhälleliga nivån innebär t.ex. vilka attityder grannarna eller arbetskamrater 

har kring våld. Relationsnivån handlar t.ex. om hur konflikter hanteras inom familjen, vem 

som kontrollerar familjen. Den sista faktorn är den individuella och är på personnivå. På 
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denna nivå återfinns t.ex. våldsutövarens erfarenheter av våld som exempelvis en uppväxt i en 

våldsam miljö eller om våldsutövaren har missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2009).    

 

Forskning har visat att våldet normaliserats och kvinnan upplever själv inte att hon är 

våldsutsatt. Denna dynamiska process brukar kallas för normaliseringsprocessen. Våldet blir 

normalt både för den som utövar det och för den som blir utsatt. Kvinnans handlings- och 

livsutrymme minskas gradvis (Grände, Lundberg & Eriksson, 2010). Detta innebär att 

kvinnan upplever våldet som en normal del av vardagen och definierar inte sig själv som 

våldsutsatt (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

   

Våldets konsekvenser 

 

Konsekvenserna av våld i nära relationer blir ofta stora, ju grövre övergreppen eller våldet är 

desto större blir konsekvenserna. Konsekvenserna drabbar ekonomin, det sociala livet samt 

hälsan (Campbell et al., 2005). Den äldre kvinnan förlorar både sin inre och yttre trygghet 

(Kristensen & Risbeck, 2004). Hos äldre kvinnor är oftast den fysiska och psykiska 

kapaciteten försvagad pga. det naturliga åldrandet vilket kan göra konsekvenserna större. 

Kvinnorna kan påverkas hårt av mindre allvarliga skador (Eriksson, 2001). Tecken att vara 

uppmärksam på är exempelvis smärttillstånd av olika slag, frakturer som uppkommit på 

oförklarligt sätt, undernäring, obehandlade liggsår, dåligt skötta katetrar eller stomier, 

blåmärken av olika slag och bristande hygien. Det kan även ses en ökad försämring av redan 

nedsatt kognitiv funktion pga. den stress kvinnan utsätts för (Bond & Butler, 2013; Eberhard-

Gran, Schel & Eskil, 2007). Reaktionen på våldsutsattheten kan påverkas olika beroende på 

kvinnans livsomständigheter och tidigare erfarenheter (Grände et al., 2010). Användningen av 

antidepressiva och lugnande medel samt värk- och sömnmedicin ökar vid försämrad hälsa. 

Identifieras inte våldsutsattheten kan detta leda till onödiga undersökningar, behandlingar och 

fördröjd diagnos vilket leder till ökade kostnader för hälso- och sjukvården (Grände et al, 

2010; NCK, 2010). Hos äldre kvinnor som utsatts för våld ses en ökad ångest samt även en 

ökad dödlighet (Bond & Butler, 2013; Eriksson, 2001; Kristensen & Risbeck 2004).  

 

 

Livsvärld 

 

Livsvärldsperspektivet innebär att inför varje möte inta en öppenhet för varje individs värld, 

med en vilja att förstå (Dahlberg, 2014). En kompetent och vårdvetenskapligt medveten 

vårdare har sitt fokus på patientens värld (Dahlberg & Segersten, 2010). Dahlberg (2014) 

beskriver vidare att den som vill förstå hälsa och vårdande måste utveckla sin mänsklighet 

och utveckla sin förmåga att förstå och relatera till en annan människa, då denne kan vara i 

behov av vårdande pga. sjukdom. Ett exempel kan vara att uppfatta vad som sker i mötet med 

en annan människa, att exempelvis utveckla sitt hörande, kännande och seende. Att inte ta det 

vi ser för givet. Att det vi ser inte är som det ser ut att vara.  

Välbefinnande, hälsa, lidande och sjukdom utspelar sig genom livsvärlden. Om vårdandet 

utförs utan förståelse eller utan kompetens att möta patientens livsvärld är det inget 

vårdvetenskapligt vårdande och heller inget verkligt vårdande. Som grund för vården står 

livsvärlden och processen med att få tillbaka balansen och livskraften i ett mer vardagligt 

sammanhang där livsmeningen för individen finns (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Dahlberg (2002) beskriver tre olika former av lidande. Livslidandet, sjukdomslidandet och 

vårdlidandet. Livslidande beskrivs som ett lidande som uppstår ur en livssituation. 

Sjukdomslidande beskrivs som ett lidande som upplevs i direkt relation till olycksfall, 
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sjukdom eller dess efterföljande behandling. Vårdlidande är det lidande som uppstår i 

vårdandet, detta lidande uppstår ofta omedvetet från vårdarens sida och har sitt ursprung ur 

kunskapsbrist. 

 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

 

Hälso – och sjukvårdsdslagen [HSL] (SFS1982:763) stadgas i 2 §: 

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen.” 

 

Vidare stadgas det i 2 a §: 

 

”…Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är 

uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt 

hälsotillstånd” 

  

Patientlag (SFS 2014:821) stadgas i 7 §: 

  

 ”Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är  

av god kvalitet och som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet”  

 

Socialstyrelsen skriver i sin författning Våld i nära relationer (SOFS 2014:4) under  

allmänna råd för personal att:  

 

”Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvården och tandvårdens 

verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot 

närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta 

kunskaperna i det praktiska arbetet” 

 

 

Sjukvårdspersonalen har ansvaret att ta reda på orsaken till symtomen. Att ge en kvinna 

behandling för t.ex. smärta eller depression utan att uppmärksamma våldsutsatthet som en 

orsaksfaktor är inte god vård (Berglund & Witkowski, 2014; Phelan, 2012). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Målet med omvårdnaden är att främja patientens välbefinnande och hälsa och förebygga 

ohälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). God omvårdnad innebär 

att varje individ får en säker och god vård utifrån den aktuella situation som råder. Det är den 

enskilda sjuksköterskans kompetens som avgör kvaliteten i de omvårdnadsåtgärder som utförs 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

I de etiska koder uppsatta av International Council of Nurses [ICN] står det att varje 

sjuksköterska har ett moraliskt ansvar att ingripa när människors hälsa hotas och att respektera 

mänskliga rättigheter samt att bevara och utveckla professionalitet och yrkeskompetens. 

Oberoende ålder ska omvårdnaden ges respektfullt (ICN, 2014). 
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I kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård står följande exempel på vad som innefattar i sjuksköterskan med specialisering 

inom akutsjukvårds kompetens: … att identifiera symtom och tecken utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt, inte utifrån skadan/sjukdomen i sig… att identifiera och 

uppmärksamma patient eller närstående som misstänks alternativt har utsatts för övergrepp 

eller annan typ av våld…(Svensk sjuksköterskeförening, 2010b, ss.6-7).   

   

Forskning visar att de flesta kvinnor inte har något emot att bli tillfrågade om våldsutsatthet, 

det är sättet som frågan ställs på som är det viktiga. Att frågan ställs på ett uppriktigt och 

empatiskt sätt med en vilja att hjälpa har visat sig ha stor betydelse för en våldsutsatt kvinna. 

Att frågan ställs så att ingen utomstående hör, att kvinnan känner trygghet gör att hon vågar 

och vill berätta. Det är även viktigt att kvinnans berättelse inte blir ifrågasatt eller att 

sjuksköterskans egen uppfattning över vad som var våld framkommer. Att få frågan om våld 

kan göra att även om kvinnan inte säger något vid första besöket så kan frågan ha väckt tankar 

så att kvinnan berättar vid ett annat sjukvårdsbesök. Det är även viktigt att sjuksköterskan inte 

undervärderar den risk det kan innebära för kvinnan att berätta. (Chang, Decker, Moracco, 

Martin, Petersen & Fraiser, 2004; NCK, 2010). För att kunna tillämpa evidensbaserad 

omvårdnad är kunskap om patientens perspektiv nödvändig (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

 

Problemformulering 

 

Medellivslängden för kvinnor i Sverige var 83,7 år 2013 och andelen äldre i befolkningen 

beräknas enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) öka avsevärt de närmsta åren (SCB, 2014) 

Även om den äldre befolkningen idag har en betydligt bättre hälsa än tidigare kommer antalet 

äldre som söker vård på akutmottagningen öka i takt med att den äldre befolkningen ökar.  

 

Våld förekommer både mot både män och kvinnor som är äldre. Det är dock en betydligt 

högre andel kvinnor än män som utsätts för våld och det är nästan uteslutande kvinnor som 

utsätts för grovt våld och sexuella övergrepp (Eriksson, 2001). Nationella undersökningar 

visar att andelen äldre kvinnor som utsatts för våld efter sin 65 års dag är ca 15 procent 

(Eriksson, 2001; Kristensen & Lindell, 2013).   

 

När kvinnan kommer i kontakt med vården kan tecken på våldsutsatthet såsom frakturer, 

blåmärken och förvirring tolkas som tecken på det naturliga åldrande (SOU 2014:49). 

Demens och afasi kan göra det svårare för kvinnan att berätta om vad hon varit utsatt för. Hon 

kan även ha med sig anhöriga eller vårdare som gör att hon inte vill berätta (Leisey, Kuptas & 

Cooper, 2009). Många kvinnor väljer också att inte spontant berätta om att de utsatts för våld 

utan gör det först som svar på en direkt fråga (Grände et al., 2010).  
 

Många kvinnor söker upp akutmottagningen för sjukdomar eller skador orsakade av våld och 

sjuksköterskan med specialisering inom akutsjukvård  är en av de sjuksköterskor som har en 

unik möjlighet att upptäcka äldre kvinnor som är utsatta för våld (Kleba & Falk, 2014; 

Wieland, 2000). Det är dock sällan uppenbart för personalen vad kvinnans symptom eller 

skador kan bero på. Frågan om våld måste ställas för att rätt vård ska kunna ges (Fulmer, 

Guadagno & Bolton, 2004; Roberto, Brossoie & McPherson, 2013; SOU 2014:49,). Hinder i 

form av okunskapen och attityder hos sjuksköterskor gör att den våldsutsatta kvinnan inte 

alltid identifieras och får den vård och omvårdnad hon är i behov av (Fulmer et al., 2004). Att 
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identifiera våldet som grundorsak till kvinnans besvär är en förutsättning för att kunna uppnå 

det som är målet för god omvårdnad; att befrämja hälsa och lindra lidande (NCK, 2010) 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa den våldsutsatta äldre kvinnan inom vården. 

METOD 

 

Litteraturöversikt användes som metod för att besvara syftet. Litteraturöversikt innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2013) att söka, kritiskt granska och att sammanställa den 

litteratur/forskning som finns. Detta för att kunna beskriva kunskapsläget inom ett visst ämne 

och på så sätt besvara kliniska frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

 Artiklar på svenska och engelska.  

 Studier som klarar Sophiahemmets kvalitetsgranskning Nivå I-II (Bilaga II).  

 Studierna ska ha ett etiskt godkännande. 

 Artiklar publicerade från 2004 och framåt. 

 

 

Exlusionskriterier 

 Artiklar som är skrivna på annat språk än engelska och svenska.  

 Artiklar som är review artiklar. 

 

Datainsamling 

 

Sökningen av artiklarna gjordes under december månad 2014 i PubMed och CINAHL, dessa 

är enl. Polit och Beck (2012) erkända som stora omvårdnadsdatabaser. Sökningarna utgick 

från MeSH- termer (medical subject headings terms). MeSH- termer innebär att ett sökträd 

bildas av ämnesord och underord (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck ,2012). 

Söktermerna kombinerades av de booleska operatorerna AND, OR, NOT på detta sätt 

preciseras sökningen i databasen (Forsberg & Wengström, 2013). Ett sökträd i denna sökning 

blev t.ex. domestic violence, violence och elder abuse, aged, elder, older och geriatric nursing. 

Även fritextsökning tillämpades. Fritextsökning innebär att sökandet utgår från enstaka ord i 

frågeställningen (Forsberg & Wengström, 2013). I denna sökning användes t.ex. 

kombinationerna elder abuse, women och emergency service i fritextsökningen. Resultatet av 

sökningarna redovisas i tabellform (Tabell 1). Även en s.k. snöbollsökning har utförts, detta 

innebär att ny litteratur hittats med hjälp av artiklarnas referenslistor (Kristensson, 2014). 

Även denna sökning redovisas i tabell 1. 

 

Initialt lästes abstrakten för att bedöma om artikeln var relevant för studiens syfte. Om så var 

fallet lästes artikeln i sin helhet och kvalitetsgranskades. De artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet gallrades ut. Enligt Polit och Beck (2012) ska artiklar som väljs ut till en 
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litteraturöversikt värderas och redovisas i en tabell, vilket görs i bilaga I. Artiklarnas 

bevisvärde bedömdes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet (bilaga II). Endast artiklar med högt eller medelhögt 

bevisvärde har tagits med i analysen (Forsberg & Wengström, 2013). Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder är vanligt inom omvårdnadsforskningen. Litteraturöversikten bör därför 

innehålla båda dessa metoder (Forsberg & Wengström, 2013). I bilaga I redovisas vilken 

ansats respektive artikel har som inkluderats i denna litteraturstudie.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning Databas : PubMed  Sökdatum : 141215  Filters: 

Abstract; published in the last 10 years; English 

Sökning  

nummer 

Sökord Träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

1 Domestic 

violence(MesH) OR 

violence OR Elder 

Abuse (MesH) AND 

Aged (MesH) OR 

elder OR older OR 

Geriatric Nursing OR 

geriatrics NOT 

children OR 

adolescents 

74 69 15 6 

2 Elder Abuse (fritext) 

AND 

Emergency 

Service(fritext) 

31 26 5 2 

 

Databas : CINAHL Sökdatum : 141216  Filters: Abstract; published in the last 10 years; 

English 

Sökning  

nummer 

Sökord Träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

1 

 
  

Elder abuse, 

Domestic 

violence, 

women 

55 30 6 0 

2 

 

 
 

Elder abuse, 

Domestic 

violence, 

nursing 
 

64 22 1 1 

 

Sökning  

nummer 

Sökord Träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Snöboll  16 16 9 5 

Totalt:                                        240 st                    163 st                   36 st         14 st 
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Analys 
 

De artiklar som bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet analyserades vidare vilket 

innebar att de lästes igenom ett flertal gånger. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör 

detta göras för att författaren till litteraturöversikten ska bekanta sig med materialet. En 

artikelmatris gjordes för att en utförlig presentation av varje artikels innehåll skulle kunna 

redovisas (bilaga I). I artikelmatrisen redovisas författarna, land, årtal, syftet, ansats, metod, 

antal deltagare, bortfall samt resultat och vilken kvalitetstyp studien fått enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. 

 

Som nästa steg genomfördes själva innehållsanalysen, vilken innebar att varje artikel lästes 

igenom grundligt ytterligare flera gånger och artiklarnas meningsbärande enheter urskildes 

och kodades om till gemensamma kategorier utifrån den teoretiska referensram som valts 

(Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). Artiklarnas gemensamma kategorier 

redovisas sedan med hjälp av den teoretiska referensram som valdes, det livsvärldsteoretiska 

perspektivet som beskrivs av Dahlberg (2014) och Dahlberg och Segersten (2010).   

 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Under hela arbetet följdes de forskningsetiska koder som satts upp av CODEX (2010). Enligt 

Polit och Beck (2012) bör läsaren av artiklar kontrollera om de studier som ingår i artikeln 

följt de forskningsetiska koder som finns, vilket innebär även att ohederlighet och fusk inte får 

förekomma. De studier som inkluderades i denna litteraturöversikt var godkända av en etisk 

kommitté samt hade ett tydligt etiskt förhållningssätt. Om så inte var fallet exkluderades 

artikeln. Alla resultat har redovisats, även sådana data som motsatt sig författaren till denna 

litteraturöversikts egna åsikter.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet av litteraturöversikten redovisas nedan under de gemensamma kategorier som 

identifierades under analysarbetet.  

 

Riskfaktorer 

Identifiering  

Attityder 

Kunskap/ erfarenhet 

Riktlinjer 

 

 

Riskfaktorer 

 

Den äldres beroende av andra för att klara sina aktiviteter i dagliga livet [ADL] visade sig 

vara en stor risk att utsättas för övergrepp, att vara beroende av en släkting för att klara 

hushållsgöromål, matlagning, inköp, hantering av ekonomi samt mediciner togs upp som 

exempel. Den äldre var ofta själv medveten om sin egen utsatthet, även vårdpersonalen 

påtalade den äldres beroende av andra som en stor riskfaktor (Mandiracioglu, Govsa, Celikli 

& Yildirim, 2005; Reis, Gomes, Reis, Menezes & Carneiro, 2014; Zink, Jacobson, Regan & 

Pabst, 2004). Anhörigvårdare som med tiden blev alltmer utmattade och frustrerade av att se 
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den de vårdade bli sjukare, visade sig öka risken att utsätta den sjuka för övergrepp (Cooper, 

Blanchard, Selwood, Walker & Livingston, 2010). Kvinnor som sökte vård på 

akutmottagningen visade sig tillsammans med manliga patienter från minoritetsgrupper vara 

mer utsatta för icke medicinska problem, där våldsutsatthet visade sig vara en av orsakerna till 

sjukhusbesöket (Stevens, Richmond, Pereira, Shenvi & Platts-Mills 2014).   

 

En stressad vårdmiljö ökade risken att den äldre blev utsatt för övergrepp, sjuksköterskorna 

kunde se att vårdkulturen som rådde eller en stressad omvårdnadsituation gjorde att de själva 

eller en kollega kunde hamna i situationen att de utsatte den äldre för övergrepp (Erlingson, 

Carlson & Saveman, 2006; Mandiracioglu et al., 2005; Winterstein, 2012). I intervjustudien 

av Winterstein (2012) beskrev en sjuksköterska några av sina kollegor på följande sätt:  

 

 ” There are staff members who have run out of patience and they can take the 

older person, lug him from place to place like a sack of potatoes, actually throw 

him from place to place”(Winterstein, 2012, s.59). 

 

I flera artiklar framkom det förslag på olika sorters screening av riskfaktorer för att göra det 

lättare för sjukvårdspersonalen på akutmottagningen att upptäcka våldsutsatta äldre 

(Mandiracioglu et al., 2005; Stevens et al., 2014 & Rinker Jr, 2007). En artikel, baserad på en 

longitudinell studie av anhörigvårdare påpekade vikten av att uppmärksamma 

anhörigvårdarens hälsa, då även det visade sig vara en riskfaktor, att ju mer utmattad och 

frustrerad anhörigvårdaren blev desto mer ökade tendensen att utsätta den som var sjuk för 

övergrepp (Cooper et al., 2010). 

 

 

Identifiering 

 

Sjuksköterskorna som deltog i de olika studierna uppgav att liggsår, dålig hygien, skall- och 

nackskador, frakturer av olika slag och med olika ålder, blåmärken av olika ålder som kunde 

finnas på olika delar av kroppen, malnutrition och annan vanvård kunde vara tecken på 

våldsutsatthet. Det uppgavs att det låg ett stort ansvar på sjuksköterskan att kunna identifiera 

dessa patienter så att de inte förblev ouppmärksammade och övergreppen kunde fortgå 

(Almouge, Weiss, Marcus & Beloosesky 2009; Daly, Klein & Jogert, 2012; De Boer, Kothari, 

Kothari, Koestner & Rohs Jr, 2013; Mandiracioglu et al., 2005; Rinker Jr, 2007).  

 

Sjuksköterskor som arbetade på större akutmottagningar med högre antal besökare och där 

sjukhusen var knutna till ett universitet visade sig ha det lättare att identifiera våldsutsatta 

äldre. Det framkom även att sjuksköterskorna ofta använde sin intuition vid identifieringen, 

de kände på sig att något inte stämde med patientens berättelse eller vad de anhöriga sa om 

händelseförloppet. En del av sjuksköterskorna blev misstänksamma när anhöriga betedde sig 

antingen överdrivet omsorgsfullt eller väldigt negligerande till den äldres behov. Ett stort 

antal av sjuksköterskorna uppgav att de inte träffat någon våldsutsatt äldre under de senaste 

tolv månaderna, men uppgav samtidigt att blåmärken, skallskador, liggsår och malnutrition 

kunde vara tecken på våldsutsatthet (Daly et al., 2012; Mandiracioglu et al., 2005; Meek-

Sjostrom, 2013; Rinker Jr, 2007).   

 

 En sjuksköterska beskriver sina reflektioner kring försummelse hos äldre på följande sätt: 

”They will be very filthy. They´ll have sores. It’s obvious they haven’t been bathed or 

shampooed for a long time. So we see a lot of that type of thing”(Daly et al, 2012, s. 174).  
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Det visade sig vara vanligt att personalen inte brukade fråga om våld om inte kvinnan själv 

tog upp det. Den våldsutsatta äldre blev då inte uppmärksammad då sjuksköterskan 

misslyckades att identifiera dem då de inte ställde frågan om våld. Hos den enskilda 

sjuksköterskan krävdes det stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att kunna fråga 

kvinnan om våldsutsatthet utan att kvinnan skulle känna sig utlämnad (Almouge et al., 2009; 

DeBoer et al., 2013; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 2005; Zink et al., 

2004).  

 

Mandiracioglu et al. (2005) kom i sin undersökning fram till resultatet att sjuksköterskor som 

arbetade på en akutmottagning med större antal patienter tenderade att identifiera övergrepp 

lättare men att attityden hos sjuksköterskorna var det som var mest avgörande till huruvida 

den våldsutsatta äldre patienten identifierades. 

 

 

Attityder 

 

Om en yngre kvinna hade blåmärken så dokumenterades detta, ifall det var en äldre kvinna 

med blåmärken så fanns det alltid en annan förklaring till dessa som t.ex. sköra blodkärl, 

läkemedelsbehandling eller liknande och dokumentation om eventuell våldsutsatthet uteblev 

(Erlingson et al., 2006; Mandiracioglu et al., 2005; Stevens et al., 2014; Zink et al.,2004). Det 

var inställningen hos den enskilda sjuksköterskan kring äldres våldsutsatthet som var det som 

avgjorde huruvida den äldre blev identifierad, en del sjuksköterskor uppgav att det var den 

som var utsatt, dvs. den äldre som var ansvarig att uppge att symtomen berodde på övergrepp. 

En del sjuksköterskor uppgav att det var den äldres eget fel att denne blivit våldsutsatt 

(Erlingson et al, 2006; Mandiracioglu et al., 2005; Winterstein, 2012).  

 

I en artikel (Winterstein, 2012) beskrev en sjuksköterska skillnaden på att bli försummad av 

familjen eller försummad av vårdpersonal på följande sätt; 

  

In my opinion, neglect in an institution is worse because the older person comes 

to the hospital to receive help. This is a helpless person who is dependent on the 

staff and should not reach a state of neglect. Staff members who are guilty of 

neglect do not listen. They work like robots; that’s emotional neglect, without 

feelings. They might also be neglectful because of lack of responsibility…people 

want to finish their work quickly and the patient doesn’t really matter to them. 

Many caregivers aren’t aware of the older person´s rights and their obligations 

as caregivers. They just come to do their work and receive their paycheck 

( Winterstein, 2012, s.59). 

 

Några sjuksköterskor upplevde att övergrepp mot äldre var ett medicinskt problem medan 

andra uppgav att det var ett socialt problem och inget som berörde akutsjukvården. Det 

framkom även att en del sjuksköterskor inte alltid ville få reda på vad som egentligen hänt. 

Fick sjuksköterskorna reda på vad som hänt valde en del att inte göra något åt denna 

information (Almouge et al. 2009; Daly et al., 2012; Erlingson et al., 2006; Mandiracioglu et 

al., 2005; Rinker Jr, 2007; Stevens et al., 2014; Zink et al., 2004; Winterstein, 2012). 

 

Attityder i arbetsmiljön gjorde det svårt för sjuksköterskorna att prata och reflektera kring 

ämnet våldsutsatta äldre, men det framkom att det fanns en önskan hos sjuksköterskorna om 

en attitydförändring inom sjukvården för att fler våldutsatta skulle kunna identifieras. 

Klimatet på arbetsplatsen upplevdes av flera sjuksköterskor som hårt (Daly et al., 2012; 
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Erlingson et al., 2006; Leppäkosli & Paavilainen, 2013; Reis et al., 2014; Rinkler Jr, 2007; 

Winterstein, 2012).   

 

When we know there is neglect, we need to make an issue about it and this we 

do not do…it requires a lot of energy. We are neglectful by not doing enough. 

The worst thing is hiding the neglect because somewhere along the way, the 

neglect is revealed and that is how the harm is inflicted, as well as the mistrust 

that is created among coworkers…After all, it is not only the person who did not 

report who gets in trouble, the older person get hurt and we are there for them, 

that is our job, our profession, that’s what we chose 

                     (Winterstein, 2012, s.59).    

 

 

Kunskap/Erfarenhet 

 

Sjuksköterskor visade sig vara mer förberedda på att träffa en yngre än en äldre kvinna som 

var utsatt för partnervåld. Sjuksköterskorna visade sig även vara mer förberedda på att träffa 

ett barn som varit utsatt för barnmisshandel än på att träffa en våldsutsatt äldre trots utbildning 

inom ämnet (Erlingson et al., 2006; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Meek-Sjostrom, 2013; 

Zink et al, 2004). 

  

Sjuksköterskor som kände minst motstånd i att fråga kvinnan om våldsutsatthet hade oftast 

egna personliga erfarenheter av våld eller hade en närstående som var eller hade varit utsatta 

för våld av något slag. Sjuksköterskans personliga erfarenheter kring våldsutsatthet visade sig 

ha betydelse för hur bekväm denne kände sig i omvårdnadssituationen (Erlingson et al., 2006; 

Leppäkoski & Paavilainen, 2013). 

 

Sjuksköterskor efterfrågade mer utbildning i ämnet och förslag på att det på arbetsplatsen 

skulle ges tid till diskussion och reflektion som ett sätt att öka kunskapen inom 

personalgruppen. Att få träna och diskutera patientfall upplevde många sjuksköterskor vara ett 

positivt sätt att öka sina kunskaper på. Det var både antal år i yrket efter examination och 

utbildningsnivå som visade skillnaden hur den enskilda sjuksköterskan identifierade den 

våldsutsatta patienten. Det visade sig även att samarbete med fler aktörer som t.ex. olika 

hjälporganisationer och kommunala verksamheter ökade sjuksköterskornas kunskaper (Daly 

& Coffey, 2010; Erlingson et al., 2006; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et 

al., 2005; Meek-Sjostrom, 2013; Rinkler Jr, 2007; Zink et al., 2004; Winterstein, 2012).   

 

 

Riktlinjer 

 

På akutmottagningar som hade skriftliga riktlinjer kring omhändertagandet av våldsutsatta, 

upplevde sjuksköterskorna att de kände sig tryggare att utföra omvårdnadsarbetet med dessa 

patienter. Skriftliga riktlinjer uppgavs även öka tryggheten för de mindre erfarna 

sjuksköterskorna. Omhändertagandet av den våldsutsatta äldre kvinnan blev bättre  

desto tidigare hon blev identifierad, och sjuksköterskorna visste vad de skulle göra för att 

hjälpa henne på bästa sätt. Skriftliga riktlinjer underlättade även för sjuksköterskorna att prata 

öppet med varandra om våldsutsatta äldre (Daly & Coffey, 2010; DeBoer et al. 2013; 

Leppäkosli & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 2005; Meek- Sjoostrom, 2013).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikt valdes som metod då det var lämpligt att utforska vad som fanns forskat i 

ämnet våldsutsatta äldre kvinnor samt för att uppnå syftet med studien. För att uppnå 

evidensbaserad omvårdnad måste arbetet ske i flera steg, i första steget måste de 

vetenskapliga bevis som finns inom ämnet identifieras, detta görs genom att göra en 

litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Ett alternativ hade kunnat vara att göra en intervjustudie eller enkätstudie men det hade 

troligtvis inte gett ett lika generellt resultat som denna översikt gjort då resultatet är baserat på 

ett flertal studier där både intervjuer och enkäter ingår som metoder samt artiklarna har både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. 

 

De databaser som användes vid sökningarna var PubMed och CINAHL, dessa är enligt 

Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck (2012) internationellt erkända databaser 

för omvårdnadsforskning. Inför sökningarna tog författaren kontakt med ett medicinskt 

bibliotek och fick där tips och råd till hur MeSH- termer kunde användas och kombineras 

samt till hur de booleska operatorerna kunde användas för att sökningarna skulle bli så 

träffsäkra som möjligt. Detta  bidrog till att antalet sökningar kunde minskas då redan den 

första sökningen gav resultat på artiklar som uppfattades som relevanta av författaren. Av de 

artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt hittades cirka en tredje del via andra 

artiklar, en så kallad snöbollssökning, detta kan tyda på att artikelsökningarna inte var 

tillräckligt grundligt utförda.  

  

Sökningarna gav resultat på artiklar gjorda med både kvalitativa och kvantitativa metoder.   

En litteraturöversikt bör enligt Forsberg och Wengström (2013) innehålla både kvantitativa 

och kvalitativa studier, det undersökta fenomenet blir på så sätt undersökt ur olika synvinklar.  

Denna litteraturöversikt innehåller resultat från enkäter och intervjuer. Det är både äldre 

personer, anhörigvårdare samt vårdpersonal som deltagit i dessa. Detta anser författaren är en 

styrka i resultatet och gör att validiteten kan betraktas som hög. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) bör en litteraturöversikt innehålla så aktuella studier som möjligt då dessa 

är att betrakta som färskvara. Ett av de inklusionskriterier som fanns under arbetet var att 

artiklarna skulle vara publicerade från 2004 och framåt. Detta gör att forskningsresultaten i 

artiklarna som användes i denna litteraturöversikt kan ses som aktuella. 

    

Artiklarna som finns med i litteraturöversikten kommer från olika delar av världen. Studierna 

har utförts i Sverige, Finland, Storbritannien, Brasilien, Turkiet, Israel, Irland samt USA. 

Författaren till denna litteraturöversikt kan inte se att det skulle blivit någon skillnad i 

resultatet om sökningar av artiklar endast begränsats till t.ex. Europa. Författaren anser att det 

är en styrka i resultatet i denna litteraturöversikt att det framkommer att våld mot äldre 

kvinnor är ett problem som finns över hela världen, samt att sjuksköterskor över hela världen 

har ett ansvar att identifiera detta fenomen. 

 

Tillvägagångssättet till en litteraturöversikt bör beskrivas utförligt (Polit & Beck, 2012). 

Artikelsökningarnas resultat redovisas i en översikt under rubriken datainsamling i tabell 1. 

Reliabilitet innebär enligt Forsberg och Wengström (2014) att det ska gå att genomföra 

mätningar vid annan tidpunkt och få samma resultat med ett liknande mätinstrument. Att det 

går att följa hur sökningarna gått till samt vilka sökord som använts stärker reliabiliteten i 

denna litteraturöversikt. Artiklarna som ingår i litteraturöversikten redovisas i en artikelmatris 
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(Bilaga I). Varje artikels kvalitet har granskats med ett bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering efter en modell som rekommenderas av Sophiahemmets högskola (Bilaga II). 

De artiklar som efter genomläsning uppfyllde klassifikationsgradering I-II enligt detta 

bedömningsunderlag blev föremål för innehållsanalys. Artiklar som bedömdes hålla en lägre 

kvalitetsgrad sorterades bort. Många artiklar exkluderades pga. de höll för låg kvalitet  dvs 

bedömdes ha klassifikationsgrad III, enligt Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering( Bilaga II),  detta har hos författaren till denna litteraturöversikt 

väckt funderingar kring vilka svårigheterna varit att hålla hög kvalitet kring de 

undersökningar som rör det aktuella ämnet.  

 

Innehållsanalysen av artiklarna utfördes i flera steg. Initialt lästes artiklarna igenom flera 

gånger. Efterhand kunde meningsbärande enheter kodas om till gemensamma kategorier som 

redovisas direkt under rubriken resultat. Detta sätt att utföra en innehållsanalys 

rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck (2012). Under 

analysarbetet av artiklarna hade författaren till denna litteraturöversikt hela tiden det 

livsvärldsteoretiska perspektivet som beskrivs av Dahlberg (2014) och Dahlberg och 

Segersten (2010) i fokus. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt hade kunnat bli annorlunda om författaren valt ett annat 

perspektiv. En svaghet i resultatet kan vara att i många av artiklarna definieras äldre i grupp 

och inte i kön, detta har gjort det svårt för författaren att endast fokusera på våldsutsatta 

kvinnor. 

 

Att litteraturöversikten är skriven av endast en författare har gjort att författaren till denna 

litteraturöversikt inte haft möjligheten att diskutera artiklarnas innehåll och 

analyseringsprocessen med en medförfattare. Möjligheten finns att resultatet då hade blivit 

annorlunda. Författaren har försökt att hålla ett objektivt förhållningssätt under hela 

processen. Det finns även möjligheten att författarens förkunskaper inom ämnet både 

teoretiskt och yrkeserfarenhetsmässigt har gjort det svårt att hålla en helt objektiv ståndpunkt 

under arbetets gång. 

  

 

Resultatdiskussion 

 

Riskfaktorer för att utsättas för våld när kvinnan blir äldre kan dels bero på ålder och sjukdom 

men det kan också vara följd av ett långt partnerskap fyllt av våld. (Hjalmarsson & Norman, 

2012). Ett stort vårdbehov är ytterligare en riskfaktor för kvinnan (Erlingson, Carlson & 

Saveman, 2003). Fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar beskrivs av Cooper, Selwood 

och Livingstone (2009) och av Saveman, Hallberg, Norberg och Eriksson (1993) som 

riskfaktorer att utsättas för våld av närstående eller vårdgivare. Social isolering och ett svagt 

nätverk ökar även det risken för våldsutsatthet (Erlingson et al., 2003; Saveman et al., 1993). 

 

Sjuksköterskor kan hamna i situationer där de bevittnar ett övergrepp eller utför en 

övergreppsliknande handling själva (Erlingson et al 2006; Winterstein, 2012). Cooper et al 

(2010) kommer fram till ett annat problem i sin artikel, anhörigvårdaren som inte riktigt 

mäktar med och trots sina kanske i grunden goda intentioner utsätter den de vårdar för 

övergrepp. Demenssjukdom leder ofta till desorientering och förvirring, detta gör att risken 

för aggressioner och konflikter ökar (Hansberry, Chen & Gorbien, 2004; Hjalmarson & 

Norman, 2012). Förlusten av självständighet, förmågor och kontroll pga. sjukdom eller 

omfattande funktionsnedsättning kan vara smärtsam och kan leda till våldsamhet. För den 
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som vårdar kan det då vara svårt att möta denna aggressivitet och ångest och 

utmattningsreaktioner kan ta sig uttryck i fysiska, psykiska övergrepp eller försummelse 

gentemot vårdtagaren (Socialstyrelsen, 2014b, VandeWeerd, Paveza & Fulmer, 2005). Risken 

ökar även om kvinnan lever med en person som lider av demenssjukdom, som anhörigvårdare 

löper kvinnan en ökad risk att utsättas för våld (Kristensen & Risbeck, 2004; VandeWeerd et 

al., 2005). Samhället ställer idag stora krav på anhöriga och många får inte den hjälp med 

avlastning de egentligen behöver. På en akutmottagning är det inte ovanligt att den äldre får 

vänta i flera timmar, det blir tröttsamt både för den äldre och dess anhöriga och tålamodet kan 

ha utsatts för stora påfrestningar hos den äldre och hos den medföljande anhöriga. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen kan erbjuda kontakt med kurator för att initiera kontakt 

med kommunen så att den anhöriga kan få mer hjälp med t.ex. avlastning eller växelvård. 

Under besöket på akutmottagningen är det viktigt att sjuksköterskan avlastar den anhöriga och 

ser till att basala omvårdnadsbehov blir tillgodosedda. 

 

Att medvetandegöra de etiska koder som finns inom sjuksköterskeyrket (ICN, 2014) kan göra 

att sjuksköterskor får det lättare att ta ställning mot de övergrepp som sker på den egna 

arbetsplatsen (Winterstein, 2012). Tid till reflektion och samtal beskrivs som en önskan av 

flera sjuksköterskor skulle kunna göra det lättare för sjuksköterskor att bemöta de anhöriga 

och de kollegor som behandlar patienter på ett sätt som inte är etiskt försvarbart (Daly et al., 

2012; Erlingson et al., 2006; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Reis et al., 2014; Rinkler Jr, 

2007; Winterstein, 2012).    

 

Resultaten vid analyseringen av de artiklar som ingår i denna litteraturöversikt visar hur 

komplicerat det är för sjuksköterskor att identifiera den våldsutsatta äldre kvinnan. 

I flera av artiklarna som analyserades framkom det att sjuksköterskorna reagerade på att den 

äldre var försummad av något slag, de träffade patienter som var undernärda, hade blåmärken 

samt led av liggsår (Daly et al., 2012; Rinker Jr, 2007). I studien av Rinker Jr (2007) där både 

prehospital personal och personal från akutmottagningar deltog uppgav över 50 procent att de 

inte hade träffat någon våldsutsatt äldre under det senaste året, deltagarna i studien gav ändå 

exempel som liggsår, frakturer och blåmärken som exempel på tecken att den äldre kunde 

vara våldsutsatt. Går det att jobba ett helt år på en akutmottagning utan att träffa en äldre med 

liggsår, frakturer eller blåmärken? En förklaring till detta kanske kommer fram i 

fokusgruppsdiskussionerna som Erlingson et al. (2006) beskrev, att är det en yngre kvinna 

med blåmärken så reagerar sjuksköterskan men om det är en äldre så finns det alltid en 

förklaring. Att sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera den våldsutsatta äldre kvinnan 

är en slutsats som tas i flera artiklar (Kleba & Falk, 2014; Leppäkoski & Paavilainen 2013; 

Mandiracioglu et al., 2005; Reis et al., 2014; Rinker Jr, 2007; Stevens et al., 2014). 

Den nationella samordnaren mot våld i nära relationer; Carin Götblad kom i sitt betänkande 

till regeringen (SOU 2014:49) fram till att det är viktigt att mer resurser läggs på att utöka 

forskningen kring äldre och våldsutsatthet. En mer riktad forskning kring hur de äldre 

kvinnornas situation ser ut skulle göra att även vårdvetenskapen ser dessa kvinnor och i 

förlängningen blir de identifierade i ett tidigt skede i vårdprocessen.  

 

Livsvärldsteorin grundar sig på att sjuksköterskan i mötet med den enskilda patienten sätter 

sig in patientens livsvärld. Är det som sjuksköterskan ser i mötet med patienten och i detta fall 

den äldre kvinnan, verkligen det som det ser ut att vara (Dahlberg & Segersten, 2010)? I 

studien som gjordes av Reis et al. (2014)  visade resultatet att de äldre som var fullt medvetna 

om sin egen utsatthet men att ingen frågade dem om detta.  Intervjuer med kvinnor visar att de 

inte har något emot att få frågan om våld, bara de förstår orsaken till att frågan ställs och att 

frågan ställs på ett empatiskt sätt och i rätt miljö. Kvinnan måste även känna att den som 
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frågar kan hantera svaret (Chang et al., 2005). Kan sjuksköterskan som möter dessa äldre på 

akutmottagningen sätta sig in i patientens livsvärld vid mötet utan att frågan om våld ställs? 

Av de sjuksköterskor som deltog i Rinker Jr (2007) studie, uppgav flera av sjuksköterskorna 

exempel på tecken hos en äldre som kunde tyda på att denne var våldsutsatt, trots att mer än 

hälften uppgav att de inte träffat en våldsutsatt äldre under det senaste 12 månaderna. Under 

triagering använde många sjuksköterskor sin intuition (Meek-Sjostrom, 2013). Triageringen 

sker ofta under tidspress och den görs med både verbal och icke verbal kommunikation. Med 

en öppen inställning hos den enskilda sjuksköterskan går det att få den enskilda patienten att 

känna sig trygg och bekräftad i sin egen livsvärld så att denne känner sig mindre objektifierad 

(Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010). 

  

Det är sjuksköterskans ansvar att identifiera kvinnor som är våldsutsatta (De Boer et al, 2013; 

Kleba & Falk, 2014; Leppäkosli et al., 2013; Mandiracioglu et al., 2005; Phelan, 2012; Reis et 

al. 2014; Rinker Jr, 2007; Stevens et al., 2014). Detta framgår även i kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård, där det står att 

sjuksköterskan ska uppmärksamma och identifiera eventuell våldsutsatthet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010b).  Studier utförda i olika länder kommer samtliga fram till i sina 

resultat och diskussioner att identifieringen borde ske i ett tidigt skede på akutmottagningen 

(Daly et al, 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 2005; Rinker Jr, 

2007; Stevens et al.2014). Almouge et al. (2010) tar i sin artikel upp dilemmat med att den 

bristande kunskapen om äldre och våldsutsatthet hos vårdpersonalen gör att många äldre 

förblir oidentifierade. Lösningen på detta kan enligt Mandiracioglu et al. (2005) vara att ett 

screeningsinstrument används vilket gör att våldsutsatta äldre identifieras oberoende av 

personalens erfarenhet. Detta screeningsinstrument skulle för att det ska kunna användas på 

en akutmottagning vara enkelt att fylla i och enkelt att tyda. Det är av stor vikt att om ett 

sådant formulär ska fylla sin funktion att den enskilda sjuksköterskan är väl informerad i 

varför detta görs. Forskning har visat att screeningsinstrument kan vara svårt att utforma så att 

det täcker olika former av övergrepp, då det har visat sig att screeningsinstrument gjort att 

vårdpersonalen fäster allt för stor tillit till resultaten av dessa och missbedömer situationen 

(Phelan, 2012). 

 

Vikten av att inte glömma bort de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom tas upp 

i Cooper et al. (2010) artikel, hur mår anhörigvårdaren, mäktar denne med sin situation? Att 

sjuksköterskan hela tiden har i åtanke att vem som helst kan utöva våld mot äldre och vem 

som helst av de äldre kan vara utsatta för övergrepp av något slag. Det är viktigt att dessa 

äldre identifieras på akutmottagningen (Phelan, 2012). Här har sjuksköterskan på 

akutmottagningen en viktig funktion. 

 

  

Vilken inställning den som utför omvårdnaden har till sina arbetsuppgifter och till sitt yrke 

samt vilken utbildningsnivå denne har, avgör vilken attityd vårdaren har till den äldre (Daly & 

Coffey, 2010; Winterstein, 2012). Undersökningar visar att inom den vårdkultur äldre 

personer vårdas är personalen inte intresserad av att sätta sig in i den äldre personens 

livsvärld. Det har även visat sig att personal på akutmottagningar upplever omvårdnaden av 

äldre som mindre viktig och den äldres behov blir därmed negligerade. Äldre patienter blir 

åldersdiskriminerade då de blir behandlade som en grupp med speciella behov istället för 

individer med individuella behov (Erlingson et al., 2006; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 

2003; Rytterström, Arman & Unosson, 2012). Så länge sjuksköterskan inte är intresserad av 

att sätta sig in i den äldre kvinnans livsvärld blir det omöjligt att identifiera och ta ställning 

mot de övergrepp som sker både inom vården och utanför. Det finns en kultur på 
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akutmottagningar som gör att vårdpersonalen har attityden om att vissa patienter kommer dit 

och stör och borde söka sig någon annanstans, denna inställning kan ha ett samband med att 

det inom akutsjukvården värderas lågt med frågor som rör välbefinnande, mental hälsa och att 

det är hanteringen av medicinsk teknik och medicinska bedömningar som värderas högt 

(Nyström et al., 2003). Denna kultur gör att t.ex. den kvinna som ofta kommer till 

akutmottagningen och söker för oro i bröstet, yrsel eller liknande blir bemött på ett sätt som 

gör att hon känner att hon stör och är till besvär. Den bristande omvårdnad hon får gör att 

hennes våldsutsatthet inte uppmärksammas. Kvinnan känner sig besviken att sjuksköterskan 

negligerar hennes omvårdnadsbehov. Att ställa frågan om våld slentrianmässigt och utan att 

låta kvinnan berätta sin egen historia gör även detta att kvinnan väljer att inte berätta om vad 

hon utsatts för (NCK, 2010; Nyström et al., 2003). På detta sätt ökar sjuksköterskan kvinnans 

vårdlidande. 

 

Att sjuksköterskor tyckte att den äldre hade sig själv att skylla för våldsutsattheten framkom 

både i den svenska studien av Erlingson et al. (2006) och i den turkiska studien av 

Mandiracioglu et al.(2005). Har sjuksköterskan som anser att den äldre har sig själv att skylla 

satt sig in i patientens livsvärld vid dessa möten? Vilken inställning har denne till sin egen 

profession? Är en sjuksköterska med detta resonemang medveten om de etiska koder som 

ingår i sjuksköterskeyrket?Att tänka att det gulliga äldre paret som kommer till 

akutmottagningen sedan många år lever i en våldsam relation kan vara svårt. Går det att säga 

att kvinnan får skylla sig själv som stannar kvar? Att det är hennes eget ansvar? Enligt 

Dahlberg och Segersten (2010) bör sjuksköterskan under mötet med patienten fläta samman 

patientens hälsosituation med dennes livssituation och på så sätt få förståelse för patientens 

livsvärld. Att det går att utföra omvårdnad med ett livsvärldsperspektiv som grund även i en 

akut omvårdnadssituation tydliggörs i en artikel av Wireklint Sundström och Dahlberg 

(2011). Med kroppsspråk, tonfall och beröring visar sjuksköterskan för patienten att denne är 

intresserad av patientens livsvärld. En öppenhet och flexibilitet hos sjuksköterskan i mötet 

med varje patient minskar lidandet hos den enskilda människan och denne känner sig mindre 

objektifierad och sjukdomslidandet kan lindras (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). 

 

 De sjuksköterskor som sätter professionella värderingar högt ter sig vara de som tar ställning 

mot våldet mot äldre. Det är även viktigt att chefsjuksköterskor och vårdchefer ser till att 

utveckling sker och att satta riktlinjer följs (Leppänkoski & Paavilainen, 2013; Winterstein, 

2012). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård står det att sjuksköterskan ska göra följande: 

 

…Att utnyttja akutvårdskontexten för preventiv rådgivning/hälsoupplysning, erbjuda och 

tillämpa en vård baserad på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet utan åtskillnad av nationalitet, kulturell/etnisk tillhörighet, kön, ålder, 

språk, religion, politisk åskådning, sexuell läggning eller social ställning… 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010b, s.7)  

 

Reis et al (2014) diskuterar utifrån sina resultat att det är viktigt att sjuksköterskor som möter 

äldre är insatta i vad för slags övergrepp som de äldre kan utsättas för, både de som vårdas i 

hemmet eller de som vårdas på vårdhem. Att sjuksköterskan på akutmottagningen besitter 

denna kunskap är viktigt då det är denne som kanske är den första person som träffar kvinnan. 

Pratar vi som träffar äldre inte om detta fenomen är det svårt att utbilda personalen i ämnet. 

Varför ska vi lära oss om något som inte finns? Att skolorna som utbildar sjuksköterskor har 

ett stort ansvar i detta framgick i studien av Meek-Sjostrom (2013).  
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Det är viktigt att specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård tar upp 

detta fenomen då den äldre patienten är en vanlig besökare på akutmottagningen. Andelen 

äldre i Sverige förväntas öka (SCB, 2014) i och med detta kommer den äldre kvinnan bli en 

allt vanligare syn på akutmottagningen. I studien av Daly och Coffey (2010) talade en av 

sjuksköterskorna om sin oro över det ekonomiska läget och hur det påverkar de äldre. Många 

äldre har låg pension och tycker sig kanske inte ha råd med t.ex. hemtjänst, detta gör att de 

kanske inte ber om hjälp. Ansträngd ekonomi inom vården med neddragna personalresurser 

där färre antal personal ska ta hand om fler antal patienter kan göra att vårdpersonalen är så 

ansträngd att de inte riktigt orkar se eller hinner med att se den enskilda patienten på 

akutmottagningen. Att som ensam sjuksköterska vara patientansvarig för 25 patienter, vilket 

är en vanlig syn på akutmottagningar i Sverige idag, gör att inte ens de basala 

omvårdnadsbehoven hos den enskilda patienten kan utföras. Detta gör att för den enskilda 

patienten ökar både sjukdomslidandet och vårdlidandet.   

 

I föreliggande arbete framkom att sjuksköterskorna var mindre förberedda på att möta en 

våldsutsatt äldre kvinna jämfört med att träffa en yngre kvinna utsatt för våld eller ett barn 

utsatt för barnmisshandel. Detta kan bottna i sjuksköterskans bristande kunskap om våld och 

våldsutsatthet samt att den rådande vårdkulturen försvårar för sjuksköterskan att möta den 

äldre kvinnan i hennes livsvärld. Men desto mer utbildning som gavs desto lättare blev det för 

den enskilda sjuksköterskan att identifiera den våldsutsatta kvinnan och ge henne god 

omvårdnad (Erlingson et al., 2006; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 

2005; Meek-Sjostrom, 2013).  

 

Blånader och silverhår är ett utbildningsmaterial som Socialstyrelsen tagit fram i ämnet 

våldsutsatta äldre kvinnor (Socialstyrelsen, 2014b). Materialet vill förmedla kunskap om olika 

former av våld, vilka tecken som kan finnas, olika riskgrupper samt vilken 

handlingsberedskap det kan finnas behov av. Materialet är upplagt att fungera som grund till 

studiecirklar och utbildningar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det innehåller 

patientfall och förslag till diskussioner. Författaren till denna litteraturöversikt kan inte uttala 

sig huruvida detta utbildningsmaterial fått någon genomslagskraft inom socialtjänsten eller 

hälso- och sjukvården. Samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är viktigt 

när det gäller våldsutsatta äldre. FREDA (Kristensen & Lindell, 2013) är ett 

bedömningsinstrument som på Gotland har visat sig underlätta detta arbete. 

Bedömningsinstrumentet grundar sig på utbildning och fortbildning till personalen inom 

hemtjänsten. Det är även uppbyggt en struktur inom hemtjänstorganisationen vilket gör att 

personalen lätt kan agera. 

 

En sjuksköterska måste kunna göra flera kliniska bedömningar under sitt arbetspass, ibland 

under förhållanden som är komplexa och osäkra, dessa bedömningar påverkar kvaliteten på 

den omvårdnaden som patienten får. Även sjuksköterskans personliga livs- och 

yrkeserfarenhet samt vilken omvårdnadskultur som råder på den aktuella arbetsplatsen 

påverkar vilken omvårdnad som ges. Den vårdsökande kvinnan blir beroende av vilken 

sjuksköterska hon möter och detta avgör vilken omvårdnad hon får (Leppänkoski & 

Paavilainen, 2013;  Meek-Sjostrom, 2013; Nyström et al., 2003) vilket inte är etiskt 

försvarbart.  

 

I den turkiska studien av Mandiracioglu et al.(2005) visade resultatet att den personal som 

arbetade på den akutmottagningen med flest besökare hade bäst resultat på frågorna i 

patientfallen huruvida patienten var våldsutsatt. Det fanns även tendenser att den personal 

som arbetade på sjukhuset som var knutet till ett universitet hade lättare att identifiera en 
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våldsutsatt äldre. Författarna till studien tog i sin diskussion upp funderingar om det var 

tillgången och inställningen till utbildning och fortbildning hos sjuksköterskorna på 

akutmottagningen som påverkade den enskilda sjuksköterskan i dennes bedömning 

(Mandiracioglu et al., 2005). Detta kopplar ihop resultatet som kom fram i flera artiklar, att 

det är viktigt att sjuksköterskorna talar om detta problem, det är även av stor vikt att 

högskolorna diskuterar detta fenomen med sina studenter (Daly et al., 2012; De Boer et al, 

2013; Erlingson et al.,2006; Leppänkoski & Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 2005; 

Meek-Sjostrom, 2013; Reis et al, 2014; Rinkler Jr, 2007; Winterstein, 2012). 

 

Brister i omhändertagandet av äldre på akutmottagningar i Sverige och behovet av utbildning 

hos vårdpersonalen som vårdar äldre belyses i en skrift från svensk sjuksköterskeförening 

(SSF, 2015). I denna skrift tas den uteblivna helhetsbedömningen av den äldres situation upp 

som en av orsakerna till återkommande besök på akutmottagningen. Den bristande 

omvårdnaden på akutmottagningen leder till att vårdtider blir längre, lidandet ökar, beroendet 

av andra ökar samt att samhällets kostnader ökar (SSF, 2015). Detta leder till att 

sjukdomslidandet hos den enskilda patienten ökar. 

 

På de akutmottagningar där det fanns skriftliga riktlinjer om hur en våldsutsatt kvinna skulle 

omhändertas blev det enklare för den enskilda sjuksköterskan att agera (Leppänkoski & 

Paavilainen, 2013; Mandiracioglu et al., 2005). Även med dokument att följa och med 

tidsbrist går det att möta den enskilda patienten i hennes livsvärld (Wireklint Sundström & 

Dahlberg, 2011). Med skriftliga riktlinjer blir det även lättare för personalgruppen att 

diskutera och kritiskt granska sitt eget agerande kring denna patientgrupp.  

 

 

Enligt Socialstyrelsen (SOFS 2014:4) 8 kap 1 § står följande att läsa: 

 

 ”Varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och 

säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld” 

 

Varje enskild akutmottagning bör därför ha aktuella riktlinjer samt rutiner kring våldsutsatta 

och personalen ska ha kunskap om hur dessa patienter ska omhändertas. 

 

 

Slutsats 

 

Författaren till denna litteraturöversikt kan konstatera att sjuksköterskan sällan förstår att 

denne möter en våldsutsatt äldre kvinna och detta leder till att den våldsutsatta kvinnan inte 

får den omvårdnad hon är i behov av och har rätt till. Det går även att dra slutsatsen att det 

finns ett behov av kontinuerlig utbildning hos sjuksköterskor för att dessa kvinnor ska 

identifieras samt vikten av att det finns aktuella riktlinjer kring omhändertagandet av dessa 

kvinnor på varje enskild akutmottagning och att arbetsledningen ser till att dessa följs. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att bristen på kunskap kring våldsutsatta äldre 

kvinnor är stor. Specialistsjuksköterskan på akutmottagningen har ett ansvar att 

uppmärksamma dessa äldre kvinnor och ta ställning mot det våld som utövas mot dem, både i 

hemmet och inom vården. Högskolorna som utbildar sjuksköterskor på grundnivå samt på 
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specialistnivå bör belysa detta ämne så att studenterna börjar diskutera och uppmärksammar 

dessa patienter. Akutsjukvård innebär inte bara trauma och högteknologisk vård. 

 

 

Fortsatt forskning 

 

Författaren till denna litteraturöversikt kan se att det skulle vara intressant att göra en intervju- 

eller enkätstudie med sjuksköterskor på olika akutmottagningar i Sverige för att undersöka 

vilken kunskap och beredskap de har för att möta äldre våldsutsatta kvinnor. Det skulle även 

vara intressant att göra en studie och fråga de äldre kvinnorna hur de upplever bemötandet på 

akutmottagningen och ifall de får frågan om våldsutsatthet och hur de ställer sig till den 

frågan. 
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Bilaga I 

 

Författare 

Årtal 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(Bort-

fall) 

 

Resultat 

 

Kvalitets  

TYP 

Almogue, 

Weiss, 

Marcus, 

Beloos-esky, 

2009, 

Israel 

Attitudes 

and 

knowledge 

of medical 

and nursing 

staff toward 

elder abuse 

Bedöma och 

jämföra kunskaper 

och attityder kring 

övergrepp mot äldre 

hos läkare och 

sjuksköterskor 

Enkät delades ut 

till läkare , 

sjuksköterskor och 

undersköterskor 

inom slutenvården 

och geriatrisk vård. 

Relevanta 

statistiska metoder 

användes till att 

analysera resultatet 

165 (2) Bristen på kunskap kring 

övergrepp mot äldre 

visade sig vara stor. 

 

Kunskapsnivån var högre 

hos sjuksköterskor 

jämfört med under- 

sköterskor 

 

Generellt sett visades en 

neutral attityd kring 

frågan hos samtliga 

yrkesgrupper 

II 

P 

Cooper, 

Blanchard, 

Selwood, 

Walker, 

Livingston, 

2010, 

Storbritanien 

 

Family 

carers 

distress and 

abusive 

behavior  

Testa hypotesen om 

Närståendes 

upplevelse om 

aggressivt 

beteende ökar med 

tiden samt om detta 

följer ångest och 

depressions-

ökningar 

Intervju av 

anhörigvårdare till 

personer med 

demens 

Journalgranskning 

Uppföljnings-

intervju efter ett år 

samt frågeformulär. 

Jämförelse av 

svaren med 

statistisk analys 

 

 

319 (99) Sorgen att se den man 

älskar försvinna in i en 

demens kan leda till 

ångest och 

depressionsökning vilket 

i sig kan leda till 

övergrepp på den man 

vårdar 

I 

P+R 
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Daly, 

Coffey, 

2010, 

Irland  

 

Staff percep-

tions of elder 

abuse 

Undersöka vilka 

uppfattningar 

sjuksköterskor och 

undersköter-skor på 

en långvårdsavd-

elning har kring 

övergrepp mot äldre 

samt huruvida de 

har fått utbildning i 

ämnet 

Enkät med en 

kvantitativ 

deskriptiv design.  

Sjuksköterskor och  

Undersköterskor på 

geriatriska 

avdelningar 

tillfrågades. 

Resultatet 

analyserades med 

adekvata statistiska 

metoder 

114 Få av de svarande hade 

fått någon utbildning i 

ämnet, och rådde en stor 

osäkerhet kring vad 

övergrepp egentligen var 

II 

P 

Daly, 

Klein, 

Jogerst, 

2012, 

USA 

Critical 

nurses 

Perspec-

tives on 

elder abuse  

Att genom 

intervjuer 

undersöka IVA ssk 

syn på övergrepp 

mot äldre för att öka 

förståelsen till 

underrapporteringen 

av våldsutsatta äldre  

Sjuksköterskor 

anställda på 

intensivårds-

avdelningar  

Intervjuerna 

spelades in och 

transkibrerades.  

Meningsbärande 

enheter 

identifierades och 

resultatet delades in 

i teman  

12 (2) Intensivvårds- 

Sjuksköterskan är 

medveten om problemet. 

Det var svårt att göra 

rapportering om 

misstänkta övergrepp. 

Bristen på feedback 

upplevdes som stor. 

 

II 

K 

DeBoer, 

Kothari, 

Kothari, 

Koestner, 

Rohs, 

2013, 

USA 

 

What are 

barriers to 

nurses 

screening for 

intimate 

partner 

violence 

Identifiera 

sjuksköterskors 

attityder och 

upplevda 

svårigheter med att 

screena för 

våldsutsatthet 

 

Enkät som delades 

ut till 

sjuksköterskor på 

ett trauma sjukhus 

494 

(338) 

82% av respondenterna 

hade träffat som mest två 

patienter utsatta för IPV 

de senaste 12 månaderna. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att screening 

för våld i nära relation 

var viktigt 

II 

P 
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Erlingsson, 

Carlson, 

Saveman, 

2006, 

Sverige 

Perceptions 

of elder 

abuse:voices 

of 

professionals 

and 

volunteers in 

Sweden-an 

explora-tory 

study 

Undersöka 

uppfattningen om 

våldsutsatta äldre 

hos grupper som 

träffar dem 

Focusgrupper med 

representanter från 

polis,primärvård 

volontärer, 

brottsoffer- 

jour samt kyrka. 

 Intervjuerna 

transkiberades och 

fyra gemensamma 

teman 

identifierades 

31 I samtliga grupper kunde 

forskarna se tendenser av 

åldersdiskriminering 

samt att deltagarna gärna 

såg på äldre som en 

grupp istället för 

individer. 

Underrapporteringen 

samt skuldbeläggning av 

offret visade sig vara 

stort. 

I 

K 

Leppäkoski,  

Paavilainen, 

2012, 

Finland 

 

Interven-

tions for 

Women 

exposed to 

acute 

intimate 

partner 

violence: 

emergency 

professionals 

perspective 

Undersöka vilka 

interventioner och 

åtgärder som utförs 

av akutmottag-

ningens personal 

Alla dygnet runt 

öppna akutmottag-

ningar  i Finland.  

Sjuksköterskor, 

Undersköterskor 

och akut- 

medicinska 

tekniker blev 

tillfrågade att delta. 

480 Ungefär hälften av 

personalen saknade 

skriftliga rutiner för 

omhändertagandet.Vilket 

omhändertagande 

kvinnorna fick berodde 

på personalens attityd 

och kunskap. 

II 

P 

Mandiracioglu, 

Govsa, 

Celikli, 

Yildirim, 

2005, 

Turkiet 

Emergency 

health care 

personnels 

knowledge 

and exper-

ience of 

elder abuse 

in Izmir 

Att undersöka 

akutvårds- 

personalens 

attityder, 

kunskap,och 

omhändertagande 

av våldsutsatta äldre 

Enkät som 

besvarades av 

personal på 4 olika 

sjukhus .(2 

universitets 

sjukhus, 2 statliga 

sjukhus) 

Resultatet 

analyserades med 

statistiska metoder 

125 Personalen på 

universitetssjuk- 

husen var mer medvetna 

om våldsutsatta äldre. 

Personalen identifierade 

inte riskfaktorer för äldre, 

I 

P 



                       

30 

 

Meeks- 

Sjöström, 

2013, 

USA 

 

 

Clinical 

decision 

making of 

nurses 

regard-ing 

elder abuse 

1.Undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskans 

kliniska bedömning 

och 

omhändertagande 

av övergrepp mot 

äldre med år av 

erfarenhet 

,utbildning   

2.Undersöka 

skillnaderna i 

sjuksköterskornas 

kliniska 

bedömningar och 

omhändertagande 

hos de med 

utbildning i ämnet 

och de utan 

Deskriptiv studie 

design med frågor 

samt patientfall. 

Resultatet 

analyserades 

statistiskt med 

hjälp av SPSS 

84 Sjuksköterskor med 

längre erfarenhet 

identifierade misstänkta 

fall av övergrepp mot 

äldre.Det var ingen 

skillnad mellan 

specialistutbildade 

sjuksköterskor eller 

grundutbildade 

sjuksköterskor. 

Det var år sedan 

examination från 

grundutbildning som var 

skillnaden. 

Sjuksköterskorna var mer 

förbereddas på våld i 

nära relationer hos yngre 

samt på övergrepp mot 

barn än mot äldre. 

 

II 

P 

 Reis L.A, 

 Gomes NP, 

 Reis L.A, 

 Menezes T.M 

Carneiro J.B, 

2014, 

Brasilien 

 

 

 

 

 

Expression 

of domestic 

violence 

against older 

people 

Undersöka former 

av våld I hemmet 

upplevda av äldre 

personer med 

nedsatt funktions- 

förmåga 

Semistrukturerade 

intervjuer av 

personer över 60 år 

boende med 

anhöriga. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

gemensamma 

teman utrönades 

15 Beroendet av andra 

ökade risken för 

våldsutsatthet 

 

De äldre var själva 

medvetna om sin 

utsatthet 

 

II 

K 
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Rinker Jr, 

2007, 

USA 

Recogniton 

and percep-

tion of elder 

abuse by 

prehospital 

and hospital- 

based care 

providers  

Att undersöka 

omfattningen av 

kunskapen  

om våldsutsatta 

äldre hos 

prehospital personal 

och sjukhus- 

personal 

 

 

 

Enkät med 20 

frågor delades ut på 

fyra olika 

akutvårds- 

konferenser . 

400 På påståendet att 

våldsutsatthet hos äldre 

var sällsynt svarade 96%  

att det var falskt. Trots 

detta hade 50%  av 

respondenterna inte stött 

på problemet det senaste 

12 månaderna 

II 

P 

 

Stevens, Richmond 

,Pereira, 

Shenvi, Platts-Mills. 

2014, 

USA 

Prevalence 

of non-

medical 

Problems 

among older 

adults 

presenting to 

the emer-

gency 

department 

Att se hur icke 

medicinska problem 

som kan bero på 

fysiska, 

ekonomiska och 

psykiska problem 

och hur de ter sig 

hos äldre som 

besöker 

akutmottagningen 

Randomiserat urval 

av patienter över 

65 år på en 

akutmottagning 

med 70 000 

besök/år ,där 18 % 

var över 65 år. 

Deltagarna 

intervjuades 

,uppgav de att de 

varit utsatta för 

övergrepp gjordes 

det en 

journalgenomgång  

för det gångna 12 

månaderna 

 

 

 

 

 

138(3) Av de 138 patienterna 

hade 9 stycken varit 

utsatta för övergrepp de 

senaste året, det fanns 

ingen dokumentation om 

detta  

II 

K 

P 
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Zink,Jacobson,Regan, 

Pabst. 

2004, 

USA 

 

Hidden 

victims: The 

healthcare 

needs and 

experiences 

of older 

women in 

abusive 

relationships 

Att undersöka hur 

de våldsutsatta äldre 

kvinnorna upplevde 

sin situation och 

vilket stöd de fick 

från sjukvården 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

med kvinnor som 

levde i en våldsam 

relation.De 

berättade om sina 

kontakter med 

vården.Intervjuerna 

spelades in och 

transkiberades 

46 (8) Äldre kvinnor upplevde 

att ingen inom 

sjukvården förväntade att 

de skulle kunna vara 

våldsutsatta.Kvinnorna 

skämdes och led i det 

tysta.  

II 

K 

Winterstein, 

2012, 

Israel 

Nurses 

experiences 

of the 

encounter 

with elder 

neglect 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplever mötet med 

försummade äldre i 

sitt dagliga arbete 

Semistrukturerade 

Intervjuer med 

sjuksköterskor 

inom långvård. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.   

30 Sjuksköterskornas 

personliga och 

professionella 

erfarenheter samt 

värderingar påverkade 

bemötandet. 

Sjuksköterskorna tyckte i 

vissa fall att den äldre 

hade sig själv att skylla. 

Försummelsen kunde 

vara både uppenbar och 

dold och ske både på 

avdelningen eller i 

patientens hem. 

 

 

I 

K 
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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. 

 

 

Bilaga II 


