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Sammanfattning 

Bakgrund: Andelen kvinnor i världen som utsatts för våld i nära relation av en man är 

mellan 15–71 %. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt, samt försummelse. 

Sjuksköterskor kan möta dessa kvinnor i alla olika vårdande verksamheter.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga om våld i nära relation i 

mötet med kvinnor som besöker hälso- och sjukvården. Samt att beskriva studiernas 

undersökningsgrupper. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 12 stycken vetenskapliga artiklar ingick. Nio 

stycken artiklar var kvalitativa, två var kvantitativa och en var mixad metod. Dessa har 

granskats och sammanställts. 

Huvudresultat: Sjuksköterskor hade inte som rutin att fråga kvinnor om våld i nära 

relation, utan det skedde främst vid synliga fysiska skador. Kunskap var en viktig faktor 

för att sjuksköterskan skulle fråga. Flera ansåg det som sin roll att fråga, medan andra 

ansåg motsatsen. Sjuksköterskor upplevde barriärer till att fråga och de påverkades 

känslomässigt av mötena med de våldsutsatta kvinnorna. Samtliga studier angav 

deltagarantal. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, dock angav inte alla studier vilket 

kön, eller antal år i yrket, som deltagarna i studiernas undersökningsgrupper hade.  

Slutsatser: Kunskap kan vara både en motiverande faktor för att fråga om våld i nära 

relation, samtidigt som bristen på kunskap kan utgöra en barriär. Sjuksköterskans 

erfarenheter av att fråga för också med sig en känslomässig påverkan på sjuksköterskan. 

Det är viktigt att det finns tillräckligt med kunskap och stöd gällande våld i nära relation 

inom verksamheterna för att möta både kvinnans och sjuksköterskans behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: erfarenheter, sjuksköterskor, våld i nära relation 



 

 

Abstract 

Background: The proportion of women in the world who are victims of intimate partner 

violence by a man is estimated between 15-71 %. The violence can take the form of 

physical, psychological and sexual impact and neglect. Nurses can meet these women in 

all health care settings.   

Aim: To describe nurses’ experiences of inquiring women about intimate partner 

violence in the health care setting. Also, to describe the study sample of the studies. 

Method: A descriptive literature review was conducted. 12 scientific articles were 

included. Nine of them were qualitative, two of them were quantitative and one was a 

mixed method.  

Main result: Nurses did not routinely inquire women about intimate partner violence, it 

was mainly conducted when the women had visible physical injuries. Knowledge was an 

important facilitator for the nurse to inquire about intimate partner violence. Many 

considered it as their role to inquire, while others believed the opposite. Nurses 

experienced barriers to inquire about intimate partner violence. Nurses were emotionally 

affected by the meeting with the abused women. All studies reported the number of 

participant in their studies. The majority of the participants were women. However, not 

all studies specified gender of the participants or the number of years in the profession.  

Conclusion: Knowledge can be a motivating factor, while the lack of knowledge can be 

a barrier. The nurse’s experiences of inquiring about intimate partner violence brings an 

emotional impact on the nurse. It is important that there is sufficient knowledge and 

support regarding intimate partner violence in the health care setting to meet both the 

woman’s and the nurse’s needs. 
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Introduktion 
Våld i nära relation är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och är idag ett samhälls- och 

folkhälsoproblem. När en talar om våld i nära relation så innefattar det de relationer som en har 

nära, t.ex. nuvarande eller före detta sambo/make/maka eller pojk/flickvän, samt föräldrar, 

barn, syskon liksom övriga släktband. Våldet drabbar både kvinnor och män, liksom inom olika 

partnerkonstellationer. Våldet i samkönade relationer tar sig uttryck på samma sätt som i de 

heterosexuella relationerna. Omgivningen tror ofta att våld inte förekommer i samkönade 

relationer, vilket gör att problemet förminskas (Socialstyrelsen 2016). Enligt WHO:s 

undersökning ligger förekomsten för kvinnor utsatta för våld i nära relation av män globalt, på 

mellan 15–71 %, men med ett stort mörkertal (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts 

2006). I Brottsförebyggande Rådets (2014) kartläggning gällande förekomsten av våld i nära 

relation i Sverige så framkom det att var femte svensk utsätts för våld i nära relation någon 

gång under sin livstid. Av dessa är det var fjärde kvinna respektive var sjätte man. Det är 

vanligare för kvinnorna än för männen att utsättas för sexuellt våld.1 Liksom att kvinnorna i 

större utsträckning utsätts för fysiskt och psykiskt våld2. Våldet mot kvinnorna är grövre och 

sker ofta upprepade gånger. Det är tio gånger vanligare att kvinnan måste uppsöka hälso- och 

sjukvård för de skador hon fått, och det är fyra till fem gånger vanligare att kvinnor dör till 

följd av våld utövat av en nuvarande eller en före detta partner jämfört med män. Det är mycket 

vanligt att det finns barn i hushållen där våld är förekommande (Socialstyrelsen 2016).  

Det är svårt att uttala sig om de faktiska samhällsekonomiska kostnader som våld i nära relation 

orsakar. I Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2006) av kostnaderna för våld i nära relation i 

Sverige gällande år 2004, så uppges de ungefärliga kostnaderna årligen uppgå till 2 695–3 300 

miljoner kronor. I denna uppskattning ingår ej de kostnader som tillkommer för t.ex. öppen 

psykiatrisk vård, tandvård, läkemedel, smärta och lidande samt barns skador. 

 

Våld i nära relation 

Definition 

I begreppet våld i nära relation inkluderas fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, samt försummelse. 

Med samtliga av dessa inkluderade i begreppsdefinitionen så belyses inte bara de handlingar 

som resulterar i synliga skador utan också det som kan ha annan inverkan på den utsatta.  

                                                 
1 Var femte kvinna, var tjugonde man. 
2 Kvinnor: 24 % psykiskt, 15 % fysiskt.  

  Män: 15 % psykiskt, 8,1% fysiskt 

 (Socialstyrelsen 2016) 
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Fysiskt våld innefattar allt som våldsutövaren fysiskt åsamkar partnern. Detta kan innefatta 

slag, knuffar, sparkar, våld med vapen etc. Skador vid fysiskt våld kan vara blåmärken och 

andra hudskador, smärta, liksom gynekologiska besvär. Det fysiska våldet kan leda till 

ätstörningar och sömnstörningar.  

Det psykiska våldet kan ta sig form i trakasserier, hot, förlöjliganden, kontrollerande beteende 

och att våldsutövaren isolerar den utsatte. 

Sexuellt våld är alla de sexuella handlingar som är påtvingande av våldsutövaren såsom 

ofrivilligt samlag, sexuella trakasserier, språk som är sexuellt kränkande och könsstympning. 

Med försummelse menas att den utsatta inte får den hjälp den behöver, detta kan innebära att 

den inte får nödvändig vård, mat eller möjlighet till hygien. (Socialstyrelsen 2016) 

Konsekvenser av våld i nära relation 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos kvinnor som utsatts för våld i nära relation 

(Socialstyrelsen 2016; Vives-Cases, Ruiz-Cantero, Escribà-Agüir & Miralles 2010). Det 

psykiska och sexuella våldet anses, av kvinnorna, vara det som påverkar dem mest (Scheffer 

Lindgren & Renck 2008). Att ha varit utsatt för våld i nära relation kan resultera i 

känslomässiga, fysiska och psykiska symtom för kvinnorna. Den våldsutsatta kan få en 

förändrad personlighet, undvikande beteenden, självdestruktivitet och dåligt självförtroende 

(Socialstyrelsen 2016). De känner sig generade och skyldiga för att de drabbats. Det låga 

självförtroendet bidrar till känslor av inte vara värdig, att inte bli respekterad och skuldbelägga 

sig själv för våldet. Svårigheter att sova, minskad aptit och att inte se någon mening med livet 

samt självmordstankar kan vara orsakade av en depression till följd av våld i nära relation 

(Loke, Wan och Hayter 2012). Brist på tillit till människor och rädsla är känslomässiga 

konsekvenser som uppkommer till följd av våld i nära relation. En känsla av att vara förföljd 

kan dröja sig kvar hos flera kvinnor en lång tid efter att de har lämnat den våldsamma relationen 

och flertalet kvinnor lider av minnesförlust och koncentrationssvårigheter (Scheffer Lindgren 

& Renck 2008). Fysiska symtom som våldet kan resultera i är kronisk smärta i nacke, rygg och 

huvud (Vives-Cases et al. 2010) samt viktökning, viktnedgång, magsmärta, och allmän smärta 

i kroppen (Scheffer Lindgren & Renck 2008). 

 

Kvinnornas perspektiv på vården vid våld nära relation 

Kvinnornas negativa erfarenheter från sjukvården vid våld i nära relation 

Tidigare erfarenheter från sjukvården och rättsväsendet har påverkat kvinnorna negativt, då de 

upplevt att de inte tagits på allvar eller fått den hjälp de behöver (Bacchus, Mezey & Bewley 
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2003; Loke, Wan och Hayter 2012; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014). De känner att 

de själva behöver rättfärdiga varför de är i behov av hjälp, och de upplever att hälso- och 

sjukvården lägger allt sitt fokus på sjukdomar och fysiska skador och bortser från de 

våldsutsatta och det emotionella stöd de behöver. Kvinnorna upplever att det inte finns någon 

plats för dem inom vården och att de är en börda för personalen eftersom de tar upp deras tid 

och vården blev påskyndad (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014). De som inte har 

berättat i samband med besök i hälso- och sjukvården uppger flertalet orsaker till detta såsom 

tidsbrist, brist på kontinuitet, oro för att förlora kontrollen över sin situation, att beslut efter 

avslöjandet tas utan hänsyn till kvinnan samt upplevelser av ointresserad och osympatisk hälso- 

och sjukvårdspersonal. De attityder som kvinnorna möts av, och de svar de får av hälso- och 

sjukvårdspersonalen är det som påverkar kvinnornas vilja att berätta om de blivit utsatta för 

våld i nära relation (Bacchus, Mezey & Bewley 2003). Kvinnorna upplever att de förlorar den 

egna identiteten när de berättar om våld i nära relation, och är av uppfattningen att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är känslokalla och saknar empatisk förmåga. Flertalet kvinnor som 

uppsöker hälso- och sjukvården p.g.a. våld i nära relation upplever att de känner sig ignorerade. 

De upplever att det saknas kunskap och medvetenhet om våld i nära relation inom hälso- och 

sjukvården som leder till en känsla av otrygghet (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014). 

 

Kvinnornas syn på hur sjukvården kan hjälpa dem 

Kvinnor som framgångsrikt lämnat en våldsam relation uppger att när sjuksköterskan frågar 

om våld i nära relation så ser de en möjlighet för dem att erhålla information och stöd (Chang 

et al. 2005). Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation uppger att de känner sig generade 

eller rädda för att själva ta upp ämnet om våld i nära relation i samband med sitt besök i 

sjukvården. De uppskattar att tala om sina erfarenheter om hälso- och sjukvårdspersonal tar 

upp frågan. Det är mer troligt att de ger ärliga svar på direkta frågor än på vaga, öppna frågor 

om förekomsten av våld i nära relation (Bacchus, Mezey & Bewley 2003). Det har också visat 

sig att kvinnor i större utsträckning medger sin utsatthet när sjuksköterskan anger en anledning 

till att de frågar. Kvinnorna kan känna sig misstänksamma om sjuksköterskan frågar utan 

anledning eftersom de inte vet vad som kommer att hända med svaret. Att uppge det som en 

rutin i anamnesen är något som kvinnorna föreslår. Genom att få frågan som en naturlig del av 

anamnesen så känner sig kvinnorna mindre dömda av den som frågar (Chang et al. 2005). 

Kvinnorna kan dock känna sig överraskade och generade när de får frågan, och kan uppleva att 

det är ett intrång i privatlivet (Usta, Antoun, Ambuel & Khawaja 2012).  Det är också viktigt 
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för kvinnorna att tillfrågandet om våld i nära relation sker enskilt för att de ska känna sig trygga 

i situationen, liksom att inte låta den våldsutövande partnern vara i närheten i samband med att 

frågan ställs eftersom detta utgör ett hinder för kvinnorna att kunna prata fritt om ämnet (Chang 

et al. 2005).  

Kvinnorna betonar vikten av en relation med sjuksköterskan som gör att de känner sig 

bekväma. Sjuksköterskan kan genom sitt kroppsspråk och sin framtoning inge en trygghet för 

kvinnorna att öppna upp sig. Kvinnorna menar att även om de inte blir tillfrågade av hälso- och 

sjukvårdspersonalen de möter, skulle de uppskatta om det fanns informationsmaterial att tillgå. 

Detta för att det skulle kunna öka möjligheten till att söka hjälp när de själva känner sig redo. 

Kvinnorna anser att information och de resurser som finns för våld i nära relation måste finnas 

tillgängliga för alla, även de som inte uppgett utsatthet. Om resurserna finns att tillgå först efter 

att de medgivit till utsatthet så lämnas kvinnor, som ännu inte känner sig redo att medge, utan 

möjligheter till stöd. Kvinnorna anser att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har 

kunskap om att det är svårt för kvinnan att medge sin utsatthet och att de har tålamod med 

kvinnan (Chang et al. 2005). 

 

Sjuksköterskans roll och vårdgivarens ansvar 

De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att lindra lidande, främja och 

återställa hälsa samt att förebygga sjukdom (ICN 2014). I dessa ansvarsområden ingår bland 

annat att sjuksköterskan skall främja en miljö där de mänskliga rättigheterna respekteras, skall 

verka för social rättvisa och jämlikhet vid fördelning av hälso- och sjukvårdens resurser samt 

att sjuksköterskan skall uppvisa “professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet” (ICN 2014, 4).  

Socialstyrelsens rekommendation är att alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och 

psykiatrin skall frågas om de har blivit utsatta för våld i nära relation. Detta med motiveringen 

att blivande mödrar befinner sig i en viktig fas i livet, samt att våldet ofta leder till psykisk 

ohälsa och att de utsatta därmed har en stor förekomst inom psykiatrin. Det finns dock inga 

rekommendationer angående övriga verksamheter att rutinmässigt fråga om våld i nära relation 

(Socialstyrelsen 2016). 

Vårdgivaren har, enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4, 8), det yttersta ansvaret att upprätta 

riktlinjer och rutiner för att möta personer som blivit utsatta för våld och hur verksamheten 

skall fråga om våld och identifiera de som utsatts. Det är även vårdgivarens ansvar att 

personalen inom verksamheten har tillräcklig kunskap inom ämnet för att kunna använda 
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riktlinjerna i professionen. När det finns misstanke om att en vuxen person utsatts för våld är 

vårdgivaren ansvarig för att hälso- och sjukvårdspersonalen tillfrågar denne om de symtom 

eller tecken som väckt misstanke, detta skall ske i enrum. Den utsatte skall få kunskap om de 

möjligheter som föreligger för att få hjälp och stöd. De symtom som observerats av personalen 

som orsakat misstanke om att en person utsatts för våld skall alltid journalföras. En anmälan 

till Socialtjänsten skall också upprättas om barn förekommer i familjen där våld misstänks har 

varit förekommande. (SOSFS 2014:4, kap 8, 9§) 

 

Förtydliganden 

I föreliggande litteraturstudie kommer benämningen sjuksköterska att göras även för 

specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktssköterskor och akutsjuksköterskor. 

Fortsättningsvis kommer begreppet våld i nära relation användas på samma sätt som i BRÅs3 

kartläggning (2014), där det definieras som våld i en parrelation, av en nuvarande eller före 

detta partner, vilket är fokus för föreliggande uppsats. 

 

Teoretisk referensram  

Travelbees omvårdnadsteori the Human-to-Human relationship model (människa-människa-

förhållandet) är en interaktionsteori, som består av en process mellan två människor där den 

ene är i behov av hjälp och där den andra kan bistå med denna hjälp. Människa-människa-

förhållandet grundar sig inte i att sjuksköterskan och patienten ska ha en relation till varandra 

som vårdare och vårdtagare, utan att de två som individer och människor skall skapa en relation 

till varandra. Det är först när de ser varandra som människor och individer som relationen dem 

emellan är möjlig, och den relationen uppnås främst genom kommunikation. Det är i den 

relationen som Travelbee anser att sjuksköterskan kan utföra den faktiska omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har då till uppgift att hjälpa en individ, en familj eller ett samhälle att finna 

mening i upplevelser som uppstår till följd av sjukdom eller annat lidande. Sjuksköterskan 

måste i sin bedömning ta med individens egna subjektiva upplevelse av sin hälsa och hur denne 

värderar detta. Alla tillfällen för kontakt mellan sjuksköterskan och patienten hjälper dem att 

konstruera en grund som till slut leder till det som benämns som människa-människa-

förhållandet. Förbindelsen mellan de två nås genom fem steg. Det första steget är den första 

kontakten mellan två individer, där de i nästa steg intar nya identiteter gentemot varandra där 

                                                 
3 Brottsförebyggande Rådet 
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de båda blir individer, och rollerna som sjuksköterska och patient bortses. Det tredje steget 

innebär att utveckla empati och i det fjärde steget utveckla sympati. Det femte och slutgiltiga 

steget är förbindelsen mellan de två där de uppnår ömsesidig förståelse för kontakt, och det är 

då en uppnått målet för omvårdnad. Målet med omvårdnaden är inte alltid att uppnå hälsa 

(Travelbee 1971).  

 

Problemformulering 

Våld i nära relation är ett världsomfattande folkhälsoproblem. Prevalensen är hög, med ett stort 

mörkertal. Våld i nära relation orsakar både fysiska och psykiska skador för den som utsätts, 

liksom att det orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Det finns saker som gör att kvinnor 

undviker att söka hjälp eftersom det medför rädslor för att själva beröra ämnet av olika 

anledningar, t.ex. stigmatiseringen av ämnet men också rädslan att inte få den hjälp de behöver. 

När de istället blir tillfrågade om våld i nära relation så känner kvinnorna sig trygga i att bryta 

tystnaden. Verksamheternas rutiner och riktlinjer gällande våld i nära relation förutsätter att 

sjuksköterskan har tillräcklig kunskap om våldsutsatthet. Det är därför av vikt att belysa de 

erfarenheter som sjuksköterskan har av att fråga om våld i nära relation. Detta för att 

sjuksköterskan utgör en viktig roll i kvinnans hjälpsökande då sjuksköterskan är skyldig att 

fråga kvinnorna om våldsutsatthet vid misstanke. Men även för att öka kunskapen om ämnet 

för att sjuksköterskan på ett bättre sätt skall kunna stödja och vårda kvinnor utsatta för våld i 

nära relation. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

fråga om våld i nära relation i mötet med kvinnor som besöker hälso- och sjukvården, samt att 

beskriva undersökningsgrupperna i de ingående studierna.   

 

Frågeställning 

●    Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av att ställa frågor till kvinnor om våld i nära 

relation? 

● Hur ser undersökningsgrupperna i de ingående studierna ut? 
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Metod 

Design 

Designen för studien var en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser 

Artiklar för studien söktes genom databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature) och Medline (Medical Literature On-Line) via Pubmed, vilka båda är 

stora elektroniska databaser med ett omfattande urval av tidskrifter inom ämnesområdena 

omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2012). 

 

Sökord 

De sökord som användes i samband med sökningen var: Intimate partner violence, domestic 

violence och nurses. Intimate partner violence och domestic violence användes främst som 

MeSH-term och CINAHL-headings, i en sökning har dock intimate partner violence gjorts 

som en fritextsökning. Även ordet nurses har använts som fritext vid sökningarna. Sökordet 

women användes ej, då de resultat som framkommit vid sökningar som inkluderat ordet främst 

har belyst kvinnornas syn på ämnet. Ordet experience har inte använts i sökningen, detta till 

följd av att begreppet inte finns som CINAHL-heading eller MeSH-term. Vid fritextsökning 

med experience går en miste om de synonymer som finns för begreppet och de sökträffar som 

detta skulle ha genererat 4. Orden kombinerades i diverse konstellationer. För att kombinera de 

olika sökorden användes den booleska sökoperatoren AND, för att bidra till att ytterligare 

avgränsa antalet framkomna träffar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006).   

 

Sökstrategi 

De begränsningar som användes för sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade 

under de senaste 10 åren samt att artiklarna skulle vara på skrivna på engelska. I CINAHL 

begränsades även sökningar till att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed). Denna begränsning gjordes ej i Medline via Pubmed eftersom den valmöjligheten 

inte fanns tillgänglig i databasen. Vid sökning i Medline via Pubmed gjordes begränsningen 

till att enbart visa artiklar som fanns tillgängliga via Högskolan i Gävle. Resultatet av 

sökningarna finns att utläsa i tabell 1.  

                                                 
4 Ex; knowledge, encountering, response, effect, perception etc. 
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Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för de valda artiklarna var att de skulle vara relevanta för studiens syfte, att 

de skulle beröra sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relation av nuvarande eller före detta partner, oavsett kön på partner. Exklusionskriterier 

var de artiklar som berörde män och barn relaterat till våld i nära relation, samt de artiklar som 

berörde kvinnors upplevelser av våld i nära relation. Artiklar som var litteraturstudier var 

ytterligare ett exklusionskriterie i samband med urvalet.  

 

Tabell 1. Utfall av sökningar i databaser 

Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

källor (exkl. 

dubbletter) 

Medline via 

Pubmed 

Intimate 

partner 

violence 

(MeSH) AND 

nurses 

(fritext) 

10 år, engelska, 

tillgängliga via 

Högskolan i 

Gävle 

 

2017-01-23 

100 13  5 

Medline via 

Pubmed 

Intimate 

partner 

violence 

(fritext) AND 

nurses 

(fritext) 

10 år, engelska, 

tillgänliga via 

Högskolan i 

Gävle 

 

2017-01-25. 

184 2 2 

CINAHL Intimate 

partner 

violence 

(Headings) 

AND nurses 

(fritext) 

2007–2017, 

engelska, peer 

reviewed 

  

 

2017-01-23 

189 10  3 

CINAHL Domestic 

violence 

(Headings) 

AND nurses 

(fritext) 

2007–2017, 

engelska, peer 

reviewed 

 

2017-01-23 

187 8 2 

  Totalt: 660 33 12 
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Urvalsprocess 

Utfallet av sökningarna uppgick till 660 möjliga artiklar där samtliga titlar lästes. Av dessa 

exkluderades 627 stycken artiklar till följd av att de inte kunde relateras till syftet utifrån titeln 

eller att de tydligt inte belyste sjuksköterskornas perspektiv på valt ämne. De artiklar som var 

litteraturstudier, samt de som inte fanns tillgängliga via Högskolan i Gävle föll bort, samt att 

alla dubbletter exkluderades i detta skede. För de återstående 33 artiklarna lästes abstraktet 

noggrant och diskuterades innan slutgiltigt urval gjordes. 21 stycken artiklar föll bort då de inte 

ansågs uppfylla de tidigare uppsatta inklusionskriterierna. Slutligen kvarstod 12 unika artiklar 

för att ingå i studien och utgöra dess resultat, varav nio har en kvalitativ ansats, två stycken har 

en kvantitativ ansats och en artikel har en mixad metod.  

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen.  

Dataanalys 

De 12 kvarstående artiklarna (se Tabell 2, Bilaga 1), för föreliggande litteraturstudie lästes 

individuellt av författarna flertalet gånger. Detta för att säkerställa att materialet bearbetades 

grundligt och att inget innehåll skulle gå förlorat, liksom för att skapa förståelse för innehållet. 

Efter den individuella läsningen diskuterades artiklarna för att se om det förekom likheter och 

skillnader i innehållet mellan artiklarna. Det framkom två övergripande likheter. Därefter lästes 

artiklarna individuellt igen, och kodades utifrån de två övergripande likheterna. Kodning är 

enligt Polit och Beck (2012) ett användbart medel för att analysera och kategorisera resultatet 

i en litteraturstudie. Denna kodning skedde individuellt. Dessa kodningar diskuterades sedan 

gemensamt för att uppnå konsensus. Därefter kunde två teman urskiljas, sjuksköterskor som 

660 st

•660 stycken titlar lästes.

•627 artiklar exkluderades då de ej ansågs kunna relateras till syftet, ej fanns 
tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle, samt att 17 dubletter exkluderades i 
detta skede.

33 st

•33 stycken abstrakt lästes.

•21 stycken artiklar exkluderades efter noggrann granskning då de ej mötte 
inklusionskriterierna.

12 st
•12 stycken unika artiklar ingår i resultatet.
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frågar om våld i nära relation, samt sjuksköterskor som inte frågar om våld i nära relation.  

Dessa teman sammanställdes sedan i ett dokument för att få en vidare överblick över artiklarnas 

innehåll. Därefter identifierades subteman inom de olika huvudtemana som kodades i 

sammanställningen och som vidare diskuterades för överensstämmelse. Utifrån huvudtemana 

och de subteman som identifierades härledde därefter resultatet.  

För att analysera den metodologiska aspekten och svara på dess syfte och frågeställning har 

artiklarnas metoddelar granskats. Undersökningsgrupperna och vad som karakteriserade dessa 

granskades. Det som eftersöktes var kön, ålder/medelålder och antal år i yrket/medelvärde på 

antalet år i yrket. Undersökningsgrupperna identifierades och markerades i artiklarna och 

sammanställdes sedan i tabellform för en bättre överblick av grupperna. Denna tabell finns att 

utläsa i tabell 2 (Se Bilaga 1).  Tabeller är ett bra instrument för att få en överblick av material, 

detta i enlighet med Polit och Beck (2012).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna för förevarande studie har eftersträvat att hålla god forskningsetik. Objektivitet har 

varit av vikt vid granskning av artiklarna och vid sammanställning av resultatet. Initialt har 

urvalet granskats separat för att kunna diskutera eventuella skillnader utifrån författarnas 

förförståelse, för att detta inte skall påverka resultatet. Ingen data har heller uteslutits på grund 

av författarnas egna åsikter avseende ämnet. Medveten plagiering eller falsifiering av data har 

ej förekommit (Polit & Beck 2012). 

 

Resultat  

Denna litteraturstudies resultat baseras på 12 stycken vetenskapliga artiklar och presenteras i 

löpande text. Artiklarna finns översiktligt presenterade i tabell 3 (Se Bilaga 2). För att besvara 

den första frågeställningen gällande sjuksköterskors erfarenheter av att fråga om våld i nära 

relation har två huvudteman identifierats. Dessa är; Sjuksköterskor som väljer att fråga kvinnor 

om våld i nära relation och Sjuksköterskor som väljer att inte fråga kvinnor om våld i nära 

relation. Resultatet utifrån den metodologiska frågeställningen presenteras under rubriken 

Undersökningsgrupper. De aspekter som eftersöktes gällande undersökningsgrupperna var; 

kön, ålder/medelålder och antal år i yrket/medelvärde på antal år i yrket. Dessa finns även att 

utläsa i tabell 2 (se Bilaga 1). 
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Sjuksköterskor som väljer att fråga kvinnor om våld i nära relation 

Situationer då sjuksköterskan frågar om våld i nära relation 

Det var inte alla sjuksköterskor som rutinmässigt frågade samtliga sina kvinnliga patienter om 

våld i nära relation (Al-Natour, Gillespie, Felblinger & Wang 2014; Al-Natour, Qandil & 

Gillespie 2016; Robinson 2010; Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist 2012; 

Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander 2015). När kvinnorna uppsökte 

sjukvården för uppenbara fysiska skador så väcktes misstanken hos sjuksköterskorna om våld 

i nära relation vilket bidrog till att sjuksköterskorna i större utsträckning frågade kvinnan (Al-

Natour et al. 2014; Sundborg et al. 2015; Vieria et al. 2013). Det fanns också de sjuksköterskor 

som menade att det utifrån kvinnans uppträdanden och kroppsspråk, kunde väckas misstanke 

hos dem för att ställa frågor om våld i nära relation (Robinson 2010; Sprague, Hatcher, Woollett 

& Black 2015; Sundborg et al. 2015). I samband med att kvinnorna sökte hjälp för annat, t.ex. 

sin egna sexuella hälsa eller sitt barns utveckling och utifrån frågor som kvinnan ställde kunde 

det skapa misstanke hos sjuksköterskan (Hughes 2010). Sjuksköterskorna menar att det kan 

krävas en relation mellan sjuksköterskan och kvinnan, och att kvinnan måste kunna känna 

tilltro till sjuksköterskan för att hon ska känna sig säker i att dela med sig av att hon blivit utsatt 

(Hughes 2010; Sundborg et al. 2015).  

 

Motiverande faktorer för sjuksköterskan till att fråga om våld i nära relation 

Oron för kvinnans säkerhet och hälsa och vad denne skulle kunna råka ut för om de inte frågade 

var en motiveringsfaktor för sjuksköterskorna att fråga kvinnor om våld i nära relation (Hughes 

2010; Sprague et al. 2015). De menade att det fanns en oro för de hälsorisker och konsekvenser 

våldet kan ha för kvinnan (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Sprague et al. 2015). Om de 

inte frågade fanns risken att kvinnans hälsa, både fysiskt och psykiskt kunde påverkas negativt, 

och att det fanns en risk att hälsan kunde försämras (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). 

Sjuksköterskorna var även medvetna om att frågan kanske inte bidrog till direkt hjälp för 

kvinnan just då, eller till att kvinnan uppgav vid det aktuella besöket att hon blivit utsatt. 

Förhoppningen fanns dock hos sjuksköterskorna att detta skulle leda till att kvinnan i framtiden 

kanske väljer att söka hjälp (Robinson 2010). En annan motivationsfaktor var kunskap, t.ex. 

att sjuksköterskorna kunde känna igen symtom som kan vara tecken på att en kvinna blivit 

utsatt för våld underlättade för sjuksköterskorna att fråga (Sundborg et al. 2015), och att 

sjuksköterskorna fått utbildning i hur frågan skulle kunna ställas (Beynon, Gutmanis, Tutty, 

Wathen & MacMillan 2012). 
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En del sjuksköterskor ansåg att det var en del av deras professionella roll att fråga om våld i 

nära relation och ingick i deras arbetsbeskrivning (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; 

Sprague, Hatcher, Woollett & Black 2015; Sundborg et al. 2015; Vieria, Ford, De Ferrante, de 

Almeida, Daltoso & dos Santos 2013). Vissa sjuksköterskor antog att det ingick i deras 

arbetsuppgifter att stötta kvinnorna och att hjälpa dessa kvinnor och remittera dem vidare (Al-

Natour, Qandil & Gillespie 2016; Vieria et al. 2013). Det övergripande för sjuksköterskorna i 

Al-Natour, Qandil och Gillespies (2016) studie var att de såg det som sin uppgift att kunna 

erbjuda kvinnorna emotionellt stöd. Andra sjuksköterskor menade att de fått överta det hålrum 

som finns hos polismyndigheten när polisen inte agerade vid våld i nära relation. 

Sjuksköterskorna upplever att de har fått tagit en större roll och ett större ansvar i samband med 

vården av dessa kvinnor. Sjuksköterskorna uppgav att det enligt hälsodepartementet i det 

aktuella landet inte var sjuksköterskornas arbetsuppgift, utan något som de gjorde utöver vad 

som förväntades av dem (Sprague et al. 2015). 

 

Erfarenhetens emotionella påfrestningar för sjuksköterskan 

Erfarenheterna av att fråga kvinnor om våld i nära relation förde med sig en känslomässig 

påverkan för sjuksköterskorna (Al-Natour et al. 2014; Efe & Taskin 2010; Robinson 2010; 

Sundborg et al. 2015; Vieria et al. 2013). De känslor som uppstod i samband mötet hos en del 

sjuksköterskor var rädsla, sorg, chock, ilska och sympati (van der Wath, van Wyk & Janse van 

Rensburg 2013), men även hjälplöshet och frustration över att en del kvinnor inte anmälde sin 

partner, och att det då inte fanns något mer som sjuksköterskorna kunde göra än att behandla 

kvinnornas fysiska skador och ge dem råd (Goldblatt 2009; Robinson 2010). Minnen efter 

kvinnornas historier och skador levde sig kvar länge hos sjuksköterskorna efter mötet, och 

sjuksköterskorna kunde återberätta exakta detaljer från historier som denna hade bevittnat flera 

år tidigare och som påverkat deras känsloliv negativt i stor utsträckning (van der Wath, van 

Wyk & Janse van Rensburg 2013; Vieria et al. 2013). Sjuksköterskorna menade även att det 

kan vara lika påfrestande psykiskt att höra om dessa historier som för kvinnan att utsättas för 

dem (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Sjuksköterskorna identifierade sig 

själva starkt med kvinnorna och det var svårt att distansera sig själv från kvinnornas 

upplevelser. Sjuksköterskorna övertog på sätt och vis deras känslor och upplevelser och det 

påverkade dem på ett personligt plan (Goldblatt 2009; van der Wath, van Wyk & Janse van 

Rensburg 2013). En sjuksköterska berättade att hon kunde se på sig själv i spegeln, och istället 

för att se sig själv, så såg hon kvinnan, detta eftersom hon så starkt identifierade sig med henne 
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och det kvinnan genomgått (Goldblatt 2009). Efter möten med våldsutsatta kvinnor fick 

sjuksköterskorna också en känsla av rädsla över vetskapen om att våld i nära relation är ett 

samhällsproblem och att ingen är resistent mot detta, och att det kan drabba både 

sjuksköterskan själv eller någon i dennes närhet (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; 

Goldblatt 2009). 

 

Sjuksköterskor som väljer att inte fråga kvinnor om våld i nära relation 

Sjuksköterskans bristande kunskap om våld i nära relation 

Det förekom en kunskapsbrist i hur frågor gällande våld i nära relation skulle ställas (Al-Natour 

et al. 2014; Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Beynon et al. 2012; Efe & Taskin 2012; 

Robinson 2010; Sundborg et al. 2012; Sundborg et al. 2015). Sjuksköterskorna uppgav att de 

inte visste vad de ska göra med svaret om kvinnan medger utsatthet (Beynon et al. 2012; Efe 

& Taskin 2012; Sundborg et al. 2012). En del av sjuksköterskorna saknade kunskap om 

förekomsten av uppsatta riktlinjer som fanns på deras arbetsplats gällande hur de skall hantera 

våld i nära relation. (Al-Natour et al. 2014; Al-Natour, Qandil & Gillespie. 2016; Robinson 

2010; Sundborg et al. 2015). Flertalet uppgav att de saknade någon form av utbildning från sin 

arbetsgivare om ämnet och om hur det skall hanteras (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; 

Beynon et al. 2012; Efe & Taskin 2012; Robinson 2010; Sundborg et al. 2012). De uppgav 

också att de saknade adekvat utbildning gällande våld i nära relation från den grundläggande 

sjuksköterskeutbildning som de genomgått (Efe & Taskin 2012; Sundborg et al. 2012). 

 

Sjuksköterskans uppfattning av sin roll och organisatoriska barriärer  

Flera sjuksköterskor menade att det inte var deras ansvar som sjuksköterska att fråga om våld 

i nära relation och att det ansvaret istället var något som låg på andra samhällsfunktioner såsom: 

socialtjänsten, psykiatrin och rättssystemet (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Efe & Taskin 

2012; Sundborg et al. 2015). De menade att deras huvudsakliga uppgift var att ta hand om 

eventuella fysiska skador och åkommor som kvinnorna hade, men att det inte var deras uppgift 

att fungera som ett emotionellt stöd (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). I Sundborg et al. 

(2015) framgick det att sjuksköterskorna, även när de misstänkte våld i nära relation, inte själva 

tog tag i det utan slussade kvinnorna vidare för att de ansåg att andra funktioner i samhället 

kunde ta hand om dem bättre än vad sjuksköterskorna själva kunde. En barriär som 

sjuksköterskorna uppgav var tidsbrist, att det inte fanns utrymme att fråga om våld i nära 

relation (Al-Natour et al. 2014; Beynon et al. 2012; Efe & Taskin 2012; Sundborg et al. 2012; 
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Sundborg et al. 2015). Liksom att detta krävde mer arbete av sjuksköterskan då de måste följa 

upp och ringa fler samtal om kvinnan uppgav att hon faktiskt blivit utsatt (Robinson 2010). En 

annan organisatorisk barriär som framkom var att det inte fanns tillräckliga samarbeten mellan 

olika instanser. Eller att de inte hade tillgång till dessa instanser för att hjälpa kvinnorna, och 

att de av den anledningen valde att inte fråga (Al-Natour et al. 2014; Sundborg et al. 2012). 

Sjuksköterskorna påtalade också att det saknades en avskild och privat plats att ta upp ämnet 

på, vilket gjorde att de istället valde att inte fråga eftersom andra då riskerade att höra (Beynon 

et al. 2012; Efe & Taskin 2012). 

 

Kulturella skillnader och sjuksköterskans värderingar om våld i nära relation 

Enligt en del av sjuksköterskorna så är våld i nära relation acceptabelt inom deras kultur och 

ses som en familjeangelägenhet (Al-Natour et al. 2014; Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; 

Efe & Taskin 2012). Sjuksköterskorna uppgav att det i den jordanska kulturen förutsätts att 

kvinnorna inte uppger till att ha blivit eller att de är utsatta för våld i nära relation i ett försök 

att skydda och upprätthålla familjens heder och rykte. De uppgav även att det är oacceptabelt 

för män att fråga kvinnor om detta ämne, vilket utgjorde ett hinder för de manliga 

sjuksköterskorna (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). Vissa sjuksköterskor menade att våld 

i nära relation är acceptabelt i en del kulturer som inte är deras egna, t.ex. andra länder, 

religioner och samhällsklasser. De avstod av den anledningen från att fråga då de inte 

förväntade sig ett ärligt svar från kvinnan (Beynon et al. 2012; Sundborg et al. 2015). Några 

sjuksköterskor såg ingen mening med att fråga då de antog att kvinnan kommer att gå tillbaka 

till våldsutövaren (Beynon et al 2012; Robinson 2010). Sjuksköterskorna ansåg även att 

kvinnors personlighet gör att de blir mer benägna att utsättas för våld i nära relation eller att de 

själva väljer att vara offer, och valde då att inte fråga dem (Al-Natour et al. 2014). 

Sjuksköterskorna menade även att det inte var någon idé att fråga, eftersom kvinnorna inte 

kommer att vara ärliga i sina svar eller följa upp på sjuksköterskans rekommendationer 

(Robinson 2010). I Sundborg et al. (2015) ansåg sjuksköterskorna att äldre kvinnor ser på våld 

i nära relation annorlunda och accepterar det i större utsträckning. Samt att kvinnor beroende 

av alkohol ansågs vara mer uthålliga för våld och att sjuksköterskorna trodde att dessa kvinnor 

inte tycker att det är lika allvarligt och att de därför inte behöver beröra ämnet när de träffa 

kvinnor med alkoholmissbruk. Några manliga sjuksköterskor menade att kvinnor i större 

utsträckning öppnar upp sig för kvinnliga sjuksköterskor om det är en man som utsatt dem för 
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våld. De manliga sjuksköterskorna upplevde då att de inte skulle leda till något om de frågade. 

Samt att de ansåg sig själva var mer benägna till att ta hand om fysiska skador (Robinson 2010). 

 

Känslor som kan hindra sjuksköterskan 

I samband med mötet med kvinnor kunde känslor hos både sjuksköterskan och kvinnan utgöra 

hinder för att ställa frågan till en kvinna om våld i nära relation t.ex. oro för att genera, såra 

eller förödmjuka kvinnan (Al-Natour et al. 2014; Robinson 2010; Sundborg et al. 2015; Vieria 

et al. 2013). Sjuksköterskorna uppgav att de var rädda för sin egen säkerhet och att 

våldsutövaren kunde komma att söka upp dem om de blev medvetna om att sjuksköterskorna 

frågat (Efe & Taskin 2010; Vieria et al. 2013). Det fanns också en rädsla för vad kvinnan skulle 

kunna komma att utsättas för om våldsutövaren får vetskap om att det frågats om våld i nära 

relation (Al-Natour et al 2014; Vieria et al. 2013). 

 

Metodologisk aspekt 

Undersökningsgrupper 

Sammanräknat ingick i dessa studier totalt 985 stycken sjuksköterskor (Al-Natour et al. 2014; 

Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Beynon et al. 2012; Efe & Taskin 2012; Goldblatt 2009; 

Hughes 2010; Robinson 2010; Sprague et al. 2015; Sundborg et al. 2012; Sundborg et al. 2015; 

van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013; Vieria et al. 2013;). Av de 985 stycken 

deltog 895 kvinnor och 49 män. Två av studierna hade enbart kvinnor i sina 

undersökningsgrupper (Goldblatt 2009; Sundborg et al. 2015).  I två stycken av studierna (Efe 

& Taskin 2012; Hughes 2010) angavs inte kön på någon av deltagarna. I Sundborg et al. (2012) 

har två av deltagarna valt att ej ange kön och i Beynon et al. (2012) har tre stycken deltagarna 

valt att inte ange kön. Det totala antalet deltagare som ej har ett kön angivet var 41 stycken.  

Åldern på deltagarna var mellan 20 och 60+ år. I fyra av studierna angavs medelålder på 

deltagarna. Medelåldern i de studierna var 29 år (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016), 31,9 år 

(Al-Natour et al. 2014), 49 år (Sundborg et al. 2012) och 44 år (Sprague et al. 2015). Sex av 

studierna har varken angivit ålder eller medelålder på undersökningsgrupperna (Efe & Taskin 

2012; Goldblatt 2009; Hughes 2010; Robinson 2010; Sundborg et al. 2015; Vieria et al. 2013). 

Fem stycken av studierna angav medelvärdet på antal yrkesverksamma år som sjuksköterska, 

dessa var: 7 år (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016), 10 år (Al-Natour et al. 2014), 13,8 år 

(Hughes 2010), 22 år (Vieria et al 2013) och 21 år (Sundborg et al. 2012). 
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Två av studierna hade också läkare med i sina undersökningsgrupper (Beynon et al 2012, Vieria 

et al. 2013), läkarnas svar har dock ej inkluderats i resultatet.  

 

Diskussion 

Huvudresultat 

I de ingående studierna visade det sig att sjuksköterskorna inte hade som rutin att fråga sina 

kvinnliga patienter om de blivit utsatta för våld i nära relation, utan att det var främst när synliga 

fysiska skador var förekommande som frågan ställdes. Det fanns motiverande faktorer till 

varför sjuksköterskorna frågade om våld i nära relation, två av de främsta var att de hade 

kunskap om våld i nära relation samt oro för kvinnans hälsa. Flertalet sjuksköterskor ansåg att 

det var en del av den professionella rollen, samtidigt som andra ansåg att det inte var det. Det 

framkom flertalet barriärer till varför sjuksköterskan inte valde att fråga, dessa barriärer var: 

bristande kunskap om ämnet, organisatoriska barriärer, sjuksköterskans uppfattning av sin roll, 

kulturella skillnader och värderingar samt känslor. Det framkom att sjuksköterskor i samband 

med sina möten med våldsutsatta kvinnor påverkades känslomässigt. De kunde lämnas med 

långvariga minnen av historier de fick ta del av och påverkades av dessa. Det visade sig även 

att en del sjuksköterskor identifierade sig så starkt med kvinnorna att de övertog deras känslor, 

samt att de insåg hur stort problem detta är och att det kan drabba vem som helst. Samtliga 

studier angav deltagarantal. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, dock angav inte alla studier 

vilket kön, eller antal år i yrket som deltagarna i studiernas undersökningsgrupper hade.  

 

Resultatdiskussion 

Det har visat sig att sjuksköterskors erfarenheter gällande att ställa frågan om våld i nära 

relation till kvinnor är av varierande karaktär. Detta utifrån att det inte rutinmässigt ställs frågor 

om detta (Al-Natour et al. 2014; Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Robinson 2010; 

Sundborg et al. 2012; Sundborg et al. 2015), utan att detta främst förekommer i samband med 

att sjuksköterskan upptäcker synliga fysiska skador (Al-Natour et al. 2014; Sundborg et al. 

2015; Vieria et al. 2013) samt att sjuksköterskorna menar att de utifrån kvinnornas uppträdande 

(Robinson 2010; Sprague et al. 2015; Sundborg et al. 2015) kan avgöra om kvinnorna blivit 

utsatta, och utifrån dessa förutsättningar väljer att ställa frågan. Bristen på tydliga riktlinjer och 

rekommendationer i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna kan ligga till grund för att det inte 

frågas regelbundet. I exempelvis Sverige, finns idag bara rekommendationer för att 

rutinmässigt fråga alla kvinnor som besöker mödrahälsovården och den psykiatriska vården 
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(Socialstyrelsen 2016). Samtidigt saknas det rekommendationer från Socialstyrelsen att 

regelbundet fråga om våldsutsatthet inom övriga verksamheter, där dessa våldsutsatta kvinnor 

också kan vara förekommande. Dock har Socialstyrelsen föreskrifter, där det framgår att det är 

upp till ansvarig vårdgivare att upprätta riktlinjer för ändamålet (SOSFS 2014;4, 8), 

följsamheten till riktlinjerna ifrågasätts dock av författarna. Det är dock viktigt att alla kvinnor 

som besöker hälso- och sjukvården får frågan om våldsutsatthet i nära relation. Detta är något 

som kvinnorna själva anser vara en viktig faktor för dem att ta sig ur den våldsamma relationen 

(Chang et al. 2005), liksom för att kvinnorna anser det som svårt att själva beröra ämnet 

(Bacchus, Mezey & Bewley 2003). En motivationsfaktor som lyfts fram för de sjuksköterskor 

som frågade är att detta kan bidra till en förbättring av en våldsutsatt kvinnas hälsa (Al-Natour, 

Qandil & Gillespie 2016; Sprague et al. 2015), vilket är i likhet med sjuksköterskans 

ansvarsområde där sjuksköterskan ska främja och återställa hälsa liksom lindra lidande hos sina 

patienter (ICN 2014).  

 

Uppfattningen av vad den professionella rollen som sjuksköterska faktiskt innebär skiljde sig 

mellan deltagarna i de olika studierna. Å ena sidan ansåg en del sjuksköterskor att fråga om 

våld i nära relation var en del av professionen (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Sprague 

et al. 2015; Sundborg et al. 2015; Vieria et al. 2013), medan andra ansåg att det var något som 

andra samhällsfunktioner var ansvariga för (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Efe & Taskin 

2012; Sundborg et al. 2015). Det framgår utifrån denna skillnad att det tycks saknas tydliga 

direktiv för hur våld i nära relation skall hanteras och på vem ansvaret vilar. Trots att 

Socialstyrelsen har upprättat tydliga riktlinjer (SOSFS 2014:4) för när och vem som skall 

tillfrågas, samt uppger att vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att det finns riktlinjer för 

verksamheten, så frågas inte heller alla kvinnor i Sverige, trots misstanke (Sundborg et al. 

2015). Detta kan ha sin grund i den kunskapsbrist som råder bland sjuksköterskor gällande våld 

i nära relation i stort, och hur frågor om ämnet skall ställas till kvinnan. Redan i den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen förekom brister gällande undervisningen inom 

ämnet, främst i hur våld i nära relation skall hanteras (Efe & Taskin 2012; Sundborg et al. 

2012). Detta styrks i studier där det framgår att sjuksköterskestudenter känner sig dåligt 

förberedda att ta sig an detta när de kommer ut i verksamheten. De upplever att de har den 

teoretiska kunskapen om hur våld i nära relation kan identifieras, hur det kan ta sig form och 

att alla kan drabbas, men att de saknar kunskapen om vad som skall göras rent praktiskt. Både 

i hur frågan skall ställas och vad de ska göra med svaret de får (Beccaria et.  al. 2012; Bradbury-

Jones & Broadhurst 2015). Det visade sig även att arbetsgivarna inte heller har erbjudit 
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sjuksköterskorna tillräcklig utbildning inom ämnet (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; 

Beynon et al. 2012; Efe & Taskin 2012; Robinson 2010; Sundborg et al. 2012). Här finns ett 

ansvar både från arbetsgivarens sida och för sjuksköterskan att själv se till att det finns 

tillräcklig kunskap. Arbetsgivaren skall se till att det finns tillräcklig kunskap inom 

personalgruppen, detta i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:4). Samtidigt 

har sjuksköterskan ett personligt ansvar att ta till sig den eventuella kunskapen som förmedlas 

och hålla sig uppdaterad om gällande riktlinjer och forskning som finns på ämnet, detta i 

överensstämmelse med ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (ICN 2014). Samtidigt ser de 

sjuksköterskor, som ställer frågor om våld i nära relation, kunskap som en viktig 

motivationsfaktor för dem att fråga. Kunskapen gav dem en självsäkerhet i att fråga om våld i 

nära relation (Beynon et al. 2012; Sundborg et al. 2015), vilket ytterligare styrker behovet av 

kunskap och utbildning. Detta bekräftas även av kvinnorna som upplever att den hälso- och 

sjukvårdspersonal de mött i samband med att de sökt hjälp saknat kunskap och medvetenhet 

om våld i nära relation (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014).  

 

Det fanns organisatoriska barriärer, bland annat tidsbrist, som gjorde att sjuksköterskan valde 

att inte ta upp ämnet med de kvinnliga patienter denne mötte (Al-Natour et al. 2014; Beynon 

et al. 2012; Efe & Taskin 2012; Sundborg et al. 2012; Sundborg et al. 2015). Det skulle 

innebära en högre arbetsbörda för sjuksköterskorna, om de får ett medgivande svar från 

kvinnan (Robinson 2010). Sjuksköterskan har redan, som det är, en hög arbetsrelaterad stress 

till följd av stor tidsbrist och hög arbetsbelastning, då det inte finns tillräckligt med 

sjuksköterskor inom verksamheterna (Happell et. al. 2013). En viss förståelse finns för att 

sjuksköterskan inte ställer frågan under rådande omständigheter. Dock är våld i nära relation 

ett tydligt folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2016) som måste få de resurser som krävs för att 

vården ska vara på lika villkor för de våldsutsatta, som för andra patientgrupper. Detta i enlighet 

med Hälso- och sjukvårdslagen där det framgår att alla ska få vård på lika villkor (SFS 

1982:763, 2§). 

 

Det förekom kulturella aspekter och personliga värderingar som orsakade hinder för 

sjuksköterskan att fråga kvinnor om våld i nära relation. Inom vissa kulturer anses våld i nära 

relation vara acceptabelt och något som inte skall tas upp utanför hemmet (Al-Natour et al. 

2014; Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Efe & Taskin 2012). Inom vissa kulturer förutsätts 

det att kvinnor inte medger att de är eller har blivit utsatta, då det kan skada familjens heder 

och rykte (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). Detta kan orsaka problem för kvinnan, när 
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hon söker vård, både i sitt hemland och inom en annan kultur. Detta utgör också en barriär för 

sjuksköterskorna att fråga, eftersom vissa sjuksköterskor tror att detta är acceptabelt i kvinnans 

kultur och därför inte kommer att kunna ta del av kvinnans historia (Beynon et al. 2012; 

Sundborg et al. 2015). Detta bidrar därmed till att kvinnan inte kommer att kunna få den hjälp 

hon har rätt till. Flertalet sjuksköterskor hade förutfattade meningar om hur en våldsutsatt 

kvinna är, och att det finns särskilda attribut som gör dem till offer (Al-Natour et al. 2014; 

Beynon et al. 2012; Robinson 2010; Sundborg et al. 2015). Vad som ligger till grund för dessa 

förutfattade meningar är oklart. En anledning kan vara just bristen på kunskap som tidigare 

nämnts. 

 

Mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation inverkade på sjuksköterskornas 

känsloliv (Goldblatt 2009; Robinson 2010; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 

2013; Vieria et al. 2013). Detta kan i sin tur kopplas till de känslomässiga barriärer som flertalet 

sjuksköterskor upplever. En av dessa känslor är rädsla för vad som kan drabba kvinnan eller 

sjuksköterskan själv efter mötet (Al-Natour et al. 2014; Vieria et al. 2013). Det som utgör 

barriären, är att sjuksköterskan är rädd för att den våldsutövande söker upp antingen kvinnan 

eller sjuksköterskan. Det förekom också en rädsla för att orsaka kvinnan ytterligare lidande om 

sjuksköterskan skulle fråga kvinnan om våld i nära relation.  

Att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation ger en stark påverkan på sjuksköterskan på ett 

personligt plan. En kan tala om något som liknar sekundär traumatisk stress (STS) där du 

upplever ett stresspåslag till följd av andras traumatiska upplevelser, och tidigare studier 

(Dominguez-Gomez & Rutledge 2009) har visat att sjuksköterskor som jobbar inom 

akutsjukvården, som ofta möter patienter som utsatts för olika sorters trauma uppfyller ett eller 

flera symtom för att diagnostiseras med STS. Detta kan i sin tur tänkas vara möjligt även för 

sjuksköterskor som delges historier om våld i nära relation, då det visade sig att många 

sjuksköterskor lever med minnesbilder av kvinnornas berättelser om våldsupplevelser långt 

efter sina möten (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013; Vieria et al. 2013).  

 

Det är viktigt att kvinnor som utsatts för våld i nära relation och sjuksköterskor möts på en nivå 

som inte sätter kvinnorna i underläge, där de möts som individer. Där blir kommunikationen 

det viktigaste redskapet i att fråga kvinnor om de blivit utsatta för våld i nära relation. I 

föreliggande litteraturstudie har det visat sig att sjuksköterskorna tydligt ser kvinnorna som 

enbart patienter och inte som individer i motsats till vad Travelbee (1971) förespråkar i sin 

teori. Denna tolkning görs bland annat utifrån att en del sjuksköterskor främst lägger sitt fokus 
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på de fysiska skador eller andra åkommor som kvinnorna söker hjälp för, och inte bryr sig om 

de emotionella aspekterna av kvinnans lidande (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). En kan 

reflektera över om detta handlar om att sjuksköterskan väljer att distansera sig från kvinnan för 

att inte själv behöva blir emotionellt påverkad, och upprätthålla den professionella rollen. När 

sjuksköterskan ser på kvinnan och enbart fokuserar på fysiska skador så försvårar detta, enligt 

Travelbee, möjligheten att uppnå det som hon kallar människa-människa-förhållandet. Både 

sjuksköterskorna (Hughes 2010; Sundborg et al. 2015) och kvinnorna (Chang et al. 2005) lyfter 

vikten av en relation och dess möjliggörande till medgivande av våldsutsatthet i nära relation. 

Denna relations vikt styrks vidare av Travelbee. I denna relation kan sjuksköterskan hjälpa och 

stödja kvinnan i hennes lidande, vilket Travelbee anser vara en del i omvårdnadens syfte. En 

viktig faktor i byggandet av denna relation är att sjuksköterskan kan bortse från sina egna 

förutfattade meningar om patienten. Det har framgått att detta är något som legat till grund för 

en av de barriärer sjuksköterskan upplevt i samband med att fråga om våld i nära relation (Al-

Natour et al. 2014; Beynon et al. 2012; Robinson 2010; Sundborg et al. 2015). Eftersom detta 

hindrar byggandet av den relation som är grunden för omvårdnad så får inte kvinnan den 

omvårdnad hon har rätt till.  

 

Metodologisk aspekt 

Av de ingående studierna var det endast tre stycken (Al-Natour et al. 2014; Al-Natour, Qandil 

& Gillespie 2016; Sundborg et al. 2012) som angav samtliga de karakteristika som kan ses som 

lämpliga utifrån vad som skulle undersökas. Dessa karakteristika var ålder/medelålder, kön, 

antal år i yrket/medelvärde på antal år i yrket. Polit och Beck (2012) menar att en sådan 

presentation kan vara viktig för att en skall kunna avgöra generaliserbarheten av resultatet på 

en större population, liksom för att se om urvalet är snedvridet. Med generaliserbarhet menas 

överförbarhet av resultatet, vilket ökar om urvalet är representativt för den större grupp man 

önskar undersöka (Polit & Beck 2012). Eftersom dessa tre studier angav karakteristika för sin 

undersökningsgrupp finns möjligheten att generalisera, om urvalen är representativa. 

Resterande artiklarna saknade en eller flera av dessa karakteristika i sin presentation av 

undersökningsgruppen. Utifrån detta så är tolkningen från författarna att det inte är teoretiskt 

möjligt att generalisera de övriga artiklarnas resultat på den större populationen.   

Även om majoriteten av deltagarna i studierna var av det kvinnliga könet så fanns det ändå en 

andel som var män, alternativt att de inte angett någon könstillhörighet. I sig är 

könsfördelningen hos deltagarna i de ingående studierna skev, vilket i vanliga fall skulle kunna 
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påverka en studies generaliserbarhet (Polit & Beck 2012). En kan dock argumentera för att det 

trots detta, i detta sammanhang, kan ses som representativt för populationen, i detta fall 

sjuksköterskor. Sjuksköterskeyrket är fortfarande ett yrke som domineras av kvinnor trots att 

antalet män som utbildar sig till sjuksköterskor i Sverige, successivt ökar (Statistiska 

Centralbyrån 2010). Inte heller ålder eller antal år i yrket, som annars skulle kunna ha ökat de 

olika studiernas generaliserbarhet, finns tydligt angivet i många av de ingående studierna. Det 

är oklart varför detta inte valts att presenteras eftersom det skulle kunna ha ökat förståelsen för 

resultaten i studierna, exempelvis om det bara varit unga oerfarna sjuksköterskor som deltagit. 

Storleken på de olika studiernas undersökningsgrupper skiljer sig åt, till grund för detta kan 

studiernas design ligga.  

 

Metoddiskussion 

För denna deskriptiva litteraturstudie användes databaserna CINAHL och Medline via Pubmed 

för att söka efter vetenskapliga artiklar. CINAHL och Medline via Pubmed är båda två 

framstående databaser med ett omfattande urval inom ämnen som berör sjuksköterskeyrket. 

Enligt Polit och Beck (2012) så är just dessa två databaser mycket användbara för just 

sjuksköterskor när de eftersöker tidigare publicerad forskning inom omvårdnad och medicin. 

När det kommer till de sökord som användes vid sökningarna var det främst orden Intimate 

partner violence, Domestic violence och nurses. Andra ord användes också vid sökningarna 

men genererade inte några artiklar som senare kom att inkluderas i resultatet. Eftersom Intimate 

partner violence och domestic violence fanns tillgängliga som MeSH-termer och CINAHL-

headings, så användes dessa. Detta innebär att dessa termer är katalogiserade i databaserna och 

samlar synonyma termer under dessa. Detta gör att sökningen breddas vilket ger en styrka både 

till sökningen och till studien (Polit & Beck 2012). Relaterat till detta användes inte sökordet 

“experience” vid sökningarna eftersom det inte fanns som MeSH-term eller CINAHL-heading, 

och därmed inte fanns katalogiserat. Ordet skulle istället ha behövts användas som 

fritextsökning. Sökningar med detta ord skulle enbart ha genererat sökträffar som innehöll det 

specifika ordet “experience”. Vid en sådan sökning skulle istället ett stort antal träffar med 

synonyma betydelser gått förlorade. Författarna ansåg att det var bättre att utesluta ordet och 

konsekvent gå igenom det större antalet träffar som framkom utan “experience” i sökningen. 

Trots att syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnor om våld i nära 

relation gjordes valet att inte använda sökordet “women”. Detta då en första genomgång av 

tillgängliga artiklar generade av sökordet “women”, visade att det främst var artiklar som 
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belyste kvinnornas syn på våld i nära relation. I likhet med sökordet ”experience” ansågs det 

bättre att söka av det större antalet artiklar för att få ett bättre utfall. “Nurses” har använts som 

fritextsök då det vid användning av ordet som MeSH-term och CINAHL-heading begränsade 

antalet träffar, även här ansågs det bättre att gå igenom ett större antal träffar för att inte något 

skulle gå förlorat i samband med urvalet, vilket kan ses som en styrka för studien. Booleska 

sökoperatorern AND användes eftersom det genererar träffar som innehåller båda de termer 

som eftersöks (Polit & Beck 2012). Detta bidrar till att sökträffarna blir mer relevanta utifrån 

studiens syfte.  

 

Begränsningarna som gjordes i samband med sökningarna var att artiklarna skulle vara 

publicerade under de senaste tio åren, detta för att säkerställa att forskningen skulle vara så 

aktuell som möjligt. Detta för att öka studiens styrka och trovärdighet. En svaghet kan dock 

vara att detta gör att artiklar publicerade tidigare som skulle vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar faller bort. Sökningarna begränsades språkmässigt till att enbart innefatta 

artiklar skrivna på engelska, vilket kan ses som en svaghet. Detta då information kan ha 

feltolkats eftersom engelska inte är författarnas modersmål. Dock har den svagheten försökts 

att motverkas genom att hålla en kontinuerlig dialog gällande de olika artiklarnas innehåll. Det 

kan också ses som en styrka att enbart använda forskning gjord på engelska då detta är ett språk 

som båda författarna behärskar. Att använda sig av begränsningen “peer review” betyder att 

artiklarna är vetenskapligt granskade av andra forskare inom samma område (Polit & Beck 

2012), det finns dock ingen garanti för kvaliteten på granskningen vilket kan ifrågasätta en 

studies styrka. Begränsningen att enbart använda sig av artiklar tillgängliga via Högskolan i 

Gävle limiterar sökträffarna, vilket gör att material kan gå förlorat. Vilket ytterligare kan ses 

som en svaghet och att ha påverkat resultatet. 

 

Artiklarna granskades flertalet gånger individuellt av författarna, detta ger enligt Polit och Beck 

(2012) en studie styrka, eftersom det skapar en djupare förståelse för innehållet och att 

ingenting går förlorat i samband med granskningen. Det faktum att författarna för föreliggande 

litteraturstudie frekvent diskuterade det framkomna resultatet styrker studiens trovärdighet då 

detta förutsätter att materialet har bearbetats noggrant. Objektivitet har varit av vikt i samband 

med analysen och inga förutfattade meningar har fått styra analysprocessen och därmed inte 

heller resultatet vilket kan ses som en styrka.  
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

Våld i nära relation är ett viktigt men samtidigt ett mycket svårt och känsligt ämne som har en 

stor förekomst i världen idag. Sannolikheten att möta någon som drabbats är stor oavsett vilket 

område inom hälso- och sjukvården en jobbar i. Det kan ibland förekomma svårigheter i att 

bemöta och hjälpa de drabbade eftersom de inte alltid själva aktivt söker hjälp för våldet, liksom 

att sjuksköterskan kan uppleva barriärer i sitt möte med den drabbade.  

Författarnas förhoppning är att denna litteraturstudie belyser de kunskaper och de brister som 

förekommer hos sjuksköterskor när det gäller att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

Detta för att hjälpa sjuksköterskor att själva kunna identifiera sina egna kunskaper och brister 

inom ämnet, för att stärka sin egen förmåga att kunna bemöta och hjälpa dessa kvinnor i 

samband med deras möten. Kunskap kan vara avgörande för om sjuksköterskan frågar om våld 

i nära relation. Det har framkommit att undervisning inom ämnet saknas redan i den 

grundläggande utbildningen för sjuksköterskor. Det är därför också av vikt att 

sjuksköterskeutbildningarna förbereder de kommande sjuksköterskorna inför deras framtida 

yrkesliv. Det känns också viktigt att åskådliggöra sjuksköterskans upplevda brister gentemot 

organisationen gällande våld i nära relation, detta för att det är ett folkhälsoproblem som kräver 

likartade resurser som andra folkhälsoproblem. Det är då viktigt att ansvariga chefer 

uppmärksammar detta och tar sitt ansvar i att utveckla och utbilda sin personal inom våld i nära 

relation, för att den utsatte ska erhålla vård på lika villkor. Samtidigt som de måste vara 

medvetna om hur detta kan komma att påverka deras personals emotionella hälsa, och se till så 

att det finns resurser för att möta personalen efter att de fått tagit del av traumatiska upplevelser.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flertalet intressanta forskningsfrågor som rör våld i nära relation utifrån det 

folkhälsoproblem som det är. Det är viktigt att också belysa mäns utsatthet för våld i nära 

relation. Det anses därför vara lämpligt att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta män som utsatts för våld i nära relation, men även männens upplevelser av sin 

våldsutsatthet. Vidare är det också viktigt att belysa att våld i nära relation inte enbart är 

reserverat för de heterosexuella parrelationerna. Samtidigt som förekomsten av våldet i de 

samkönade relationerna har visat sig vara svårare att identifiera och förstå. Det är därför av vikt 

att sammanställa den våldsutsattas upplevelser av bemötandet och vården i samband med att 

den söker hjälp för skador som åsamkats från våld i en samkönad relation. Detta för att öka 

förståelsen för detta, och för att kunna bemöta individer utsatta för våld i en samkönad relation 
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på bästa sätt. Det förekommer riktlinjer om hur våld i nära relation skall hanteras, det anses då 

som viktigt att undersöka följsamheten till dessa ute i verksamheten. Detta för att de 

överhuvudtaget skall ha någon effekt och vara till någon nytta. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna har inte som rutin att ställa frågor om våld i nära relation till kvinnor i 

samband med deras besök inom hälso- och sjukvården. Motiverande faktorer för att faktiskt 

ställa frågan grundar sig i bland annat kunskap. Samtidigt så utgör bristen på kunskap, 

tillsammans med mycket annat, en barriär för de sjuksköterskor som inte frågar. Vidare kan 

också sjuksköterskan påverkas emotionellt av det trauma som kvinnorna råkat ut för. Det är 

därför av vikt att det finns tillräckligt med kunskap och stöd ute i verksamheterna både för att 

möta kvinnans och sjuksköterskans behov. 
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Tabell 3. Resultattabell. 
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1 Al-Natour, A., Gillespie, 

G.L., Felblinger, D. & 

Wang, L.L.  

 

Att utvärdera screening för våld i nära relation 

och barriärer gällande screening hos 

sjuksköterskor i Jordanien.  

Förekomsten av screening var låg, det skedde främst när 

kvinnan sökte vård för fysiska skador. Flertalet barriärer 

identifierades till att inte screena för våld i nära relation. 

2 Al-Natour, A., Qandil, A. & 

Gillespie, G.L.  

Att beskriva Jordanska sjuksköterskors roll i, 

och metoder för screening av våld i nära 

relation. 

De screenar oftast inte trots misstanke. De upplevde 

barriärer av olika karaktär för att inte screena för våld i 

nära relation. Det fanns delade känslor gällande 

screening för våld i nära relation. 

 

3 Beynon, C., Gutmanis, I., 

Tutty, L., Wathen, C.N. & 

MacMillan, H.  

 

Att identifiera hinder och främjande faktorer 

hos sjuksköterskor och läkare för att fråga om 

våld i nära relation. 

Kunskap upplevdes både som ett hinder och en 

främjande faktor för att fråga, de upplevde dock att det 

krävs mer kunskap om våld i nära relation.  

4 Efe, S. & Taskin, L.  Att beskriva de faktorer som hindrar adekvat 

vård för kvinnor utsatta för våld i nära relation 

De upplevde att de saknade kunskap om våld i nära 

relation, att det var andra professioners ansvar och de 

upplevde en tidsbrist att vårda dessa kvinnor.  

5 Goldblatt, H.  Att studera hur sjuksköterskans professionella 

och privata liv påverkas av att vårda kvinnor 

utsatta för våld i nära relation.  

Sjuksköterskans påverkades främst emotionellt. De hade 

svårt att skilja på det professionella och privata livet. 

6 Hughes, J.  Att beskriva metoder för bedömning och 

interventioner hos distriktsköterskor vid arbete 

med kvinnor utsatta för våld i nära relation på 

landsbygden och avlägsna platser i norra 

Kanada. 

Sjuksköterskorna frågade kvinnor trots att det inte ingår 

i deras arbetsuppgifter. Det ansåg att det krävs att 

sjuksköterskan stöttar kvinnorna efter att de medgivit till 

utsatthet.  

7 Robinson, R.  Att urskilja hur registrerade sjuksköterskor 

screenar för våld i nära relation på en 

akutmottagning 

 

Det identifierades att sjuksköterskorna hade förutfattade 

meningar om kvinnorna. De upplevde både frustration 

över att screena, men såg även nyttan av det. 



 

 

 

8 Sprague, C., Hatcher, A., 

Woollett, N. & Black, V.  

 

Att skapa förståelse för hur sjuksköterskor 

inställning till våld i nära relation.  

Det var inte sjuksköterskornas jobb att identifiera och 

hantera våld i nära relation, men något som de gjorde 

ändå. En av anledningarna till detta var oro för 

kvinnornas hälsa. Dock upplevde de behov av kunskap. 

 

9 Sundborg, E., Saleh-Stattin, 

N., Wändell, P. & Törnkvist, 

L.  

Att bedöma distriktsköterskors beredskap att 

identifiera och ge omvårdnad till kvinnor som 

varit utsatt för våld i nära relation. 

Det frågades främst om våld i nära relation i samband 

med att kvinnan uppvisade fysiska skador. De visste inte 

hur de skulle fråga. De kände sig inte förberedda p.g.a. 

de saknade kunskap om våld i nära relation.  

 

10 Sundborg, E., Törnkvist, L., 

Saleh-Stattin, N., Wändell, 

P. & Hylander, I.  

Att förbättra kunskapen gällande 

distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 

kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

Distriktssköterskorna kände sig osäkra i mötena med 

kvinnor utsatta för våld i nära relation, detta till följd av 

olika barriärer. Främjande faktorer identifierades som 

kunde hjälpa distriktssköterskorna i att fråga. 

 

11 Van der Wath, A., van Wyk, 

N. &Janse van Rensburg, E.  

Att studera akutsjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda kvinnor utsatta för våld i nära 

relation. 

Det framkallade emotionell stress på sjuksköterskorna 

och de fick kvarstående minnen av kvinnornas historier.  

12 Vieria, EM., Ford, NJ., De 

Ferrante, FG., de Almeida, 

AM., Daltoso, D. & dos 

Santos, MA. 

Att identifiera erfarenheter, attityder och 

intryck från vårdpersonal gällande att 

tillgodose behoven hos kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation.  

De visste hur de skulle identifiera offer utsatta för våld i 

nära relation. Det förekom barriärer för att lyfta ämnet i 

samband med vården. De tyckte att det krävs ett bättre 

samarbete mellan olika instanser. 

 

 

 

 

 


