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SAMMANFATTNING 

 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning legitimerade sjuksköterskor 

på vårdavdelningar frågar patienter om våld i nära relationer i samband med 

anamnesupptagning vid inläggning på vårdavdelningen, samt hur de följer den lokala 

handlingsplanen för våldsutsatta patienter.  

 

Metod: Kvantitativ tvärsnittstudie. I enkätstudien deltog 50 legitimerade sjuksköterskor från 

fyra olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. Data analyserades med hjälp av 

deskriptiv och icke-parametrisk statistik. 

 

Resultat: Majoriteten (76%) av sjuksköterskorna frågade ”Aldrig” eller ”Sällan” om våld i 

nära relationer vid anamnesupptagningen. Handlingsplanen för omhändertagande av 

våldsutsatta hade majoriteten varken diskuterat eller läst och mindre än hälften visste var den 

hittades. Orsakerna till att inte fråga om våld vid anamnesupptagningen presenterades i fyra 

kategorier: ”Brist på rutiner”, ”Tidsbrist”, ”Okunskap” samt ”Ej passande eller relevant att 

fråga”. Att det är sjuksköterskan ansvar att fråga om våld tyckte majoriteten, tre kategorier 

presenteras om ansvarsfördelningen: ”Sjuksköterskans ansvar”, ”Läkarens ansvar” samt 

”Allas ansvar”. 

     

Slutsats: Sjuksköterskor frågar i liten utsträckning patienter om de utsatts för våld i nära 

relationer vid anamnesupptagningen. Sjuksköterskorna använder även i liten utsträckning den 

lokala handlingsplanen som kan fungera som en riktlinje. Därmed går de troligtvis miste om 

tillfällen att identifiera och hjälpa patienter som utsatts för våld i nära relationer.  

 

Nyckelord: screening, våld i nära relationer, sjuksköterska 
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ABSTRAKT 

 
Aim: The aim of the study was to examine to what extent registered nurses at care unites ask 

patients about domestic violence in association with the medical interview when admission to 

the hospital ward, also how they follow the local action plan for abused patients.  

 

Method: Quantitative cross-sectional study. Fifty registered nurses from four different care 

unites at a hospital in central Sweden participated in the survey. The data was analyzed 

by descriptive and non-parametric statistics. 

 

Results: The majority (76%) of nurses “Never” or “Seldom” asked about domestic abuse 

during the medical interview. Also the majority of nurses had not discussed or read the action 

plan for abused patients and less than half know where to find it. The causes to not ask about 

abuse during the medical interview was presented in four categories: "Lack of routine" , 

"Time constraints" , "Ignorance" and "Inappropriate or irrelevant question". The majority as 

well thought that it is the nurses responsibility to ask about abuse, the division of 

responsibility was presented in three categories: "The nurses responsibility" , "The doctors 

responsibility" and "Everyone's responsibility". 

 

Conclusion: Nurses only ask their patients about domestic abuse, during the medical 

interview, to small extent. They also only to small extent use the local action plan, which can 

serve as a guide line. There for they likely miss opportunities to identify and help patients 

exposed to domestic violence.  

 

Keywords: Screening, intimate partner violence (IPV), nurse 
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BAKGRUND 

Inledning 

Våld i nära relationer är ett världsomfattande hälsoproblem, där den kvinnliga populationen 

står för majoriteten av de våldsutsatta offren och där männen oftast är utövare av våld. Ett 

exempel är en kvinna som blir misshandlad av den man hon lever tillsammans med. Våld i 

nära relationer förekommer dock i alla olika partnerkonstellationer, exempelvis förekommer 

det att män utövar våld mot andra män och att kvinnor brukar våld mot män. I det senare 

alternativet är det mer vanligt med psykiskt våld mot mannen (Carmo, Grams & Magalhães, 

2011). 

 

Individer utsatta för våld i nära relationer måste kunna bemötas i hälso- och sjukvården. Det 

finns idag rutiner för screening av folkhälsosjukdomar för tidig upptäckt, lika så behövs 

rutiner för att upptäcka och hjälpa patienter som blivit utsatta för våld i nära relationer 

(Hawley & Hawley Barker, 2011). 

 

En svensk studie visar på att 50 % av vårdpersonalen (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 

och barnmorskor) hade under de senaste 3 månaderna frågat om våld minst en gång. Kvinnlig 

personal visade sig vara mer villig att fråga än manlig personal och läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor var mer frekventa i sitt screenande än barnmorskor. Studien gjordes via en 

databaserad enkät på 3 kliniker (en akutmottagning, en kvinnoklinik och ambulans enheten) 

med 168 deltagare. Trots enighet mellan kvinnliga vårdtagare och sjukvårdspersonal om att 

frågan om våld ska ställas till alla patienter, är det bara 8-10 % av hälso- och 

sjukvårdspersonalen som rutinmässigt frågar om våld. Detta kan bero på att det idag är en 

frivillig fråga att ta upp, på de flesta sjukhusinrättningar finns inga protokoll för rutinmässig 

screening (Lawoko, Sanz, Helström & Castren, 2011).  

 

Enligt en amerikansk studie av Sims och medarbetare (2011) visade det sig att våld i nära 

relationer var vanligt förekommande bland kvinnliga traumapatienter. På den akutmottagning 

där studien genomfördes hölls en timmes utbildning för all vårdpersonal. Programmet bestod 

även av ett förkunskapstest och ett kunskapstest efteråt. Syfte var att lära dem upptäcka ifall 

någon traumapatient utsattes för våld och reagera genom att fråga patienterna om 

våldsutsatthet. Studien visade ingen skillnad i personalens agerande före och efter 

utbildningen. Mer utbildning och nya rutiner behövs för att det rutinmässigt ska frågas och 

dokumenteras om våld i nära relationer för att öka upptäckten av våldsoffer. 
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Våld i nära relationer 

De flesta studier om våld i nära relationer inriktar sig på våld mot kvinnor, vilket är naturligt 

på grund av att det är det vanligast förekommande fallet av våld i en relation. Den största 

undersökningen som gjorts i Sverige är ”Slagen dam”, där 10 000 kvinnor fick svara på en 

enkätundersökning under åren 1999-2000, svarsfrekvensen var 70 %. Av kvinnorna mellan 

18-64 år svarade 46 % att det någon gång under sitt liv utsatts för våld av en man. Hälften av 

kvinnorna som levde i ett förhållande uppgav att de utsattes för ett kontrollerande beteende 

där extrem svartsjuka var vanligast. Polisanmälningar var mycket ovanligt, endast 20 % av 

våldet kom till polisens kännedom och 15 % av kvinnorna hade anmält den senaste 

våldshändelsen de varit med om (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

 

Var sjätte person som utsätts för våld i en nära relation i Sverige är en man visar en 

undersökning som gjorts av Brottsförebyggande rådet (Hradilova Selin, 2009). Våldet mot 

män är oftast inte lika grovt som det är mot kvinnor i samma situation och inte hellre ofta 

återkommande. Om fokuset i våldsrelationer läggs på konflikten är skillnaden mellan mäns 

och kvinnors utsatthet liten, det är nästan lika vanligt att män som kvinnor utsätts för 

våldsamma konflikter i ett förhållande. Stolt (2010) menar också på att fördomar om mäns 

maskulinitet gör att män inte anmäler våldet de utsätts för och heller inte söker hjälp, männen 

försöker istället lösa det på egen hand.  

 

Att våld mot äldre människor förekommer har många professionella inom vård och omsorg 

svårt att förstå. I norra Sverige finns det statistik på att 16 % av kvinnorna och 13 % av 

männen har erfarenhet av våld i en nära relation efter att de fyllt 65 år. Dessa siffror tros vara 

toppen på ett isberg då denna typ av våld är underrapporterad och stora mörkertal misstänks. 

Majoriteten av äldre som blivit utsatta för våld söker inte hjälp, detta kan dels bero på att det 

saknas definitioner på våldet mot äldre. Våldet kan se olika ut, det kan handla om fysiskt och 

psykiskt våld, försummelse och vanvård. Oftast är det en närstående som är förövaren men 

det förekommer även att vårdpersonal brukar våld. Riskfaktorer som kan medföra att äldre 

blir våldsutsatta är att: de är isolerade, har relationsproblematik inom familjen, har en psykisk 

sjukdom, vårdas av outbildade personer eller vårdas av personer/personal med tidsbrist 

(Erlingsson, Carlson & Saveman, 2006).     

 

Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan (2012) har i Kanada undersökt 

bakomliggande faktorer till varför sjuksköterskor avstår från att fråga patienter om våld i nära 
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relationer. Det framkommer att de främsta faktorerna till varför sjuksköterskor inte frågar om 

detta beror på tidsbrist, att de inte vet hur de ska förhålla sig till människor som är utsatta för 

våld samt att de upplever kunskapsmässiga brister inom området. Dessutom framkommer det 

att sjuksköterskor ibland avstår från att fråga om våld i nära relationer på grund av 

kommunikationssvårigheter samt vid tillfällen då patientens partner är närvarande under 

vårdtiden. 

 

Enligt en australiensisk studie av Beccaria och medarbetare (2012)  är sjuksköterskestudenter 

inte tillräckligt förberedda för att uppfylla sin roll som sjuksköterska gällande patienter som 

utsatts för våld i nära relationer. Det visade sig att studenterna inte var särskilt medvetna om 

de sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser på individ- och samhällsnivå. 

Studenterna beskrev att de kände sig osäkra på sin roll. De var även oroliga för att deras 

ingripande skulle kunna göra den våldsutsatta patientens situation värre. Studenterna ville 

gärna ha mer utbildning inom området. 

 

Kunskap om våld i nära relationer är nödvändigt och en förutsättning för att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna bedriva förebyggande arbete, tillsätta resurser och förändra 

attityder i samhället. Grundläggande kunskap bör innefatta våldets omfattning och 

hälsokonsekvenser och även en förståelse för normaliseringsprocessen som försvårar ett 

uppbrott. För att hjälpa den våldsutsatta till ett liv utan våld krävs att kvinnan, som det oftast 

är, vågar prata om det hon varit med om och att hon kan lita på att hälso- och sjukvården kan 

hjälpa henne. Det är svårt att kommunicera om våld men det är hälso- och 

sjukvårdspersonalen som måste ta initiativet och ställa direkta frågor om våldet, då den 

våldsutsatta kan ha svårt att uttrycka sig om detta. Utvärderingar har visat att viljan och 

förmågan att ställa frågor och identifiera våld har varit större efter utbildningsinsatser i form 

av föreläsningar (Björck, 2010). 

 

En amerikansk studie studerade de kvinnliga patienter som besökte några utvalda  

akutmottagningar mellan åren 1995 och 1997 för att förbättra identifiering och vård av 

våldsutsatta. De fick resultatet att endast 23 % av de som blivit våldsutsatta fick det inskrivet i 

sin journal och fick diskutera med vårdpersonalen hur den fortsatta planen för behandling och 

skydd skulle gå till. Om detta beror på hur pass misshandlad patienten blivit eller att viss 

personal inte utför dessa viktiga uppgifter framkommer inte i resultatet. Studien kommer fram 
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till att rutinmässig screening av våldsutsatta kvinnor är nödvändigt och även uppskattat av 

både de utsatta och icke utsatta patienterna (Glass, Dearwater & Campbell, 2001). 

 

En av få vårdinriktningar som har infört en rutin på att fråga om våld vid inskrivning är 

mödravården, dock visade statistik från Skottland att endast 45 % av barnmorskorna utförde 

detta rutinmässigt. Barnmorskor inom mödravården fick i en brittisk studie från 2003 beskriva 

sin uppfattning om screening av våld i nära relationer. Efter en utbildningskurs i våld i nära 

relationer kom de flesta av barnmorskorna till insikt med att de är rätt personalgrupp att inleda 

undersökningen om våld förekommer hos kvinnan. Barnmorskorna förklarade att de var 

överraskade av omfattningen av familjevåld och många trodde att våldet minskade under en 

graviditet. Studier visar tvärtom att våldet ökar, graviditeten kan fungera som en trigger och 

förvärra ett existerande problem. Våldet kan då rikta sig mot buk, bröst och genitala 

kroppsdelar, vilket gör att dessa kvinnor söker mödravård. På grund av ovilja att fråga om 

våldet har dessa fall förbisetts, barnmorskornas anledningar till att inte fråga har då varit brist 

på utbildning, tidsbegränsningar och rädsla för att såra kvinnan. För att effektivt kunna 

genomföra screening på gravida vill barnmorskorna ha fördjupad utbildning, bättre resurser, 

personalstöd och riktlinjer att följa (Mezey, Bacchus, Haworth & Bewley, 2003). 

 

En svensk studie av Wendt et al. (2007) har gjorts på en gynekologiskmottagning på unga 

kvinnor för att undersöka attityden till att bli tillfrågad om våld. Studien belyser att sexuella 

problem hos kvinnor ofta är kopplat till sexuella övergrepp. Det visade det sig att 72 % tyckte 

att frågor om sexuella övergrepp var lämplig i samband med en gynekologisk undersökning. 

97,7 % av de unga kvinnorna hade tidigare inte blivit tillfrågade om utsatthet för sexuellt hot 

och våld. 

 

Det är främst inom kvinnohälsovården som undersökningar i Sverige gjorts om vad patienter 

tycker om att bli tillfrågade om våldsutsatthet. De flesta kvinnor tycker att det är acceptabelt 

att bli tillfrågande om erfarenheter av våld och 80 % uppskattade att bli tillfrågade i en studie 

på gravida kvinnor (Stenson, Saarinen & Heimer, 2001).     

 

Att en gång varit utsatt för våld i en nära relation ökar risken för att bli utsatt igen visar en 

studie från England, där av bör vikt läggs på att fånga upp dessa fall. I studien framkommer 

att en av fem motsätter sig att svara på en rutinmässig fråga angående sexuellt våld. Dessa 

frågor bör ställas för att uppmärksamma att sexuellt våld är ett brott och att alla inte vill svara 
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på frågan gör egentligen inte så mycket enligt författarna, det viktiga är att alla blir tillfrågade. 

Sexuellt våld är mycket vanligt förekommande i London, i studien hade en av fyra upplevt 

sexuellt våld under sitt vuxna liv och 16 % hade någon gång blivit påtvingad sex av sin 

partner (Coid et al., 2003). 

 

Sjukvårdens ansvar 

Att upptäcka våldsutsatthet, göra en medicinsk bedömning, ge behandling och följa upp givna 

insatser är en del av hälso- och sjukvårdens ansvar (SOU 2002:71). I International Council of 

Nurses (ICN:s) etiska kod finns det beskrivet vilka ansvarsområden en sjuksköterska har och 

vad denne bör ha kunskap inom. Utifrån denna etiska kod ska en sjuksköterska både inneha 

kunskap om, och kunna följa, lagar och riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvården skyldig att ge god vård och 

förebygga ohälsa. En god vård definieras bland annat genom att tillgodose behov av trygghet 

och behandling (SFS, 1982:763).  

 

Sjukvårdspersonal är en nyckelgrupp då det gäller att upptäcka och identifiera våldet. När 

våldsutsatta besöker sjukvården och hälso- och sjukvården kan vara den enda utomstående 

kontakt den drabbade personen har. Våldsutsatta kan söka sjukvård på alla typer av 

vårdinrättningar därför måste beredskapen finnas på alla enheter även fast besök på enheter 

som akutsjukvården, psykiatrin, primärvården och kvinno- och barnsjukvåden är vanligast. 

För ett optimalt omhändertagande behövs rutiner kopplade till arbetsuppgifter, helst bör varje 

enhet utforma ett flödesschema för hur patienten ska behandlas och vilka insatser som 

patienten ska hänvisas till. Ett samarbete krävs för att den misshandlande inte ska falla mellan 

stolarna, att känna till gällande myndigheters möjligheter och begränsningar är på så sätt av 

vikt (Björck, 2010). 

 

En studie gjord i Brasilien fick fram att 88 % av de läkare och sjuksköterskor som tillfrågades 

ansåg att det är deras ansvar att fråga om våld mot kvinnor. När det gällde att direkt fråga om 

våldet svarade endast 50 % att de faktiskt skulle göra det om de misstänkte våld (Vieira, Dos 

Santos & Ford, 2012). 

 

Kvinnor som upplevt övergrepp har en förminskad hälsorelaterad livskvalité och söker 

därmed ofta vård. En svensk studie visar på att kvinnor som blivit utsatta för våld har större 
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risk att bli drabbade av Functional gastrointestinal disorders (FGID). Uppkomsten av dessa 

mag- och tarmbesvär beror på genetiska och psykosociala faktorer, i studien hade 45 % av 

kvinnorna med FGID tidigare i sitt liv upplevt fysiska, känslomässiga eller sexuella 

övergrepp. Andra symtom och diagnoser som även är vanliga hos våldsutsatta kvinnor är 

huvudvärk, bäckensmärta, ryggsmärta, depression och panikångest/ångest. Upptäckt av 

tidigare övergrepp kan förbättra behandlingen vid FGID vilket är viktigt att tänka på när 

diagnosen ställs (Ålander, Heimer, Svärdsudd & Agréus, 2008).   

 

Handlingsplan för våldsutsatta 

För Akademiska sjukhuset har en riktlinje tagits fram som heter ”Våldsutsatta kvinnor -  

handlingsplan för omhändertagande”. I den lokala handlingsplanen framgår det hur 

sjukvårdspersonal kan formulera sig när de ska fråga en patient om våld samt hur de sedan 

kan agera beroende på om patienten medger sig vara utsatt för våld eller inte. Det 

framkommer där att alla patienter ska tillfrågas om våld men det framgår inte vilken 

yrkeskategori som ansvarar för att detta blir gjort (Heimer & Witkowski, 2012).  

 

Hur sjukvårdspersonal (läkare och sjuksköterskor) ska fråga om våld har en kvalitativ studie 

från USA undersökt. Frågorna kan ställas i samband med sociala aspekter som rökning och 

alkohol eller mer slentrianmässigt. Våldsutsatta kvinnor beskriver att en öppenhet hos 

personalen och tid att få berätta gör det lättare att kunna beskriva sina upplevelser. Viktigt för 

kvinnorna var att personalen var lyhörd, inte ifrågasatte vad de berättade och att närvaro av en 

tredje person ej förekom (Rhodes, 2007).  Ett förslag på hur personal kan börja när de tar upp 

frågan är ”Det är vanligt att kvinnor har erfarenhet av att bli utsatta för våld och hot och det 

ger effekter på hälsan så därför brukar jag fråga alla mina patienter. Är det okej?...” (Berglund 

& Stenson, 2010, s 28). Det är bra att ställa öppna frågor och hjälpa patienten genom att 

definiera vad som är våld exempelvis fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Utbildning och ett 

lokalt handlingsprogram krävs för att kunna hjälpa våldsutsatta patienter på ett bra sätt och 

införa rutinfrågor om våld (Berglund & Stenson, 2010). 

 

Problemformulering 

För att upptäcka våldsutsatta patienter krävs det att kunnig vårdpersonal ställer frågor om våld 

men dessa frågor ställs idag inte till alla patienter. Eftersom sjuksköterskan arbetar nära den 

enskilde patienten kan det vara lämpligt att han/hon ställer frågor om våld. Riktlinjer om att 
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alla ska bli tillfrågade och hur dessa patienter ska bli omhändertagna finns men det saknas 

studier på hur dessa efterföljts. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning legitimerade sjuksköterskor på 

vårdavdelningar frågar patienter om våld i nära relationer i samband med anamnesupptagning 

samt undersöka skillnader. Syftet var också att ta reda på kunskapen om den lokala 

handlingsplanen för våldsutsatta patienter.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ofta frågar sjuksköterskorna patienter vid anamnesupptagning om våld i nära 

relationer? 

2. Finns det någon skillnad mellan sjuksköterskors benägenhet att fråga om våld i nära 

relationer utifrån:  

 deras ålder  

 deras utbildning om våld i nära relationer 

 deras avdelning 

 patienternas kön 

 patientens ålder 

3. Känner sjuksköterskorna till den lokala handlingsplanen för våldsutsatta på sjukhuset?  

4. Vilka orsaker finns det till att inte frågan om våld ställs och därmed inte följa 

handlingsplanen?  

5. Hur många av sjuksköterskorna anser att det är deras ansvar att frågan om 

våldsutsatthet blir ställd vid anamnesupptagningen på alla vårdavdelningar? 

METOD 

 

Design 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design. 

 

Urval 

Medverkande i studien var legitimerade sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning, 

kliniskt verksamma vid ett sjukhus i Mellansverige på någon av följande vårdavdelningar: en 
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kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA),  en BB-avdelning, en infektionsavdelning och en 

psykiatriavdelning. Olika typer av vårdavdelningar valdes för att få en variation på patienterna 

och specialiteter. Svarsfrekvensen fördelades enligt följande tabell.  

 

Tabell 1. Svarsfrekvens vid de undersökta avdelningarna. 

 Sjuksköterskor vid vårdavdelningar inom områdena n=95 

 KAVA BB Infektion Psykiatri S:a 

Verksamma 

sjuksköterskor  

17 28 31 19 95 

Besvarade 

enkäter 

12 16 12 10 50 

Svarsfrekvens % 71 57 39 53 53 

 

Sjuksköterskornas medelålder var 30 år (från 22 år till 50 år), de hade ett medelvärd på 6 

yrkesverksamma år och 42 % hade specialist utbildning. Medelåldern på respektive avdelning 

var från 28 år till 34 år.  

 

Datainsamlingen 

Ett frågeformulär utformades bestående av 15 frågor med slutna svarsalternativ och två frågor 

med öppna svarsalternativ. Enkätens första sida bestod av ett informationsbrev riktat till 

sjuksköterskan och det beskrev studiens syfte och upplägg, samt att deltagandet var frivilligt 

och att det inte gick att identifiera någon enskild sjuksköterskas svar. 

De första fem frågorna var bakgrundsfrågor gällande sjuksköterskans ålder, avdelning, kön, 

yrkesverksamma år och specialistutbildning. Fråga sex belyste om sjuksköterskan hade någon 

utbildning om våld i nära relationer på högskolenivå. Fråga sju handlade om hur ofta 

sjuksköterskan skrev in en patient och i samband med detta tog upp anamnesen. Fråga åtta 

samt tio till tolv handlade om hur ofta sjuksköterskan frågade sina patienter om våld i nära 

relationer vid anamnesupptagning och om denne gjorde någon skillnad beroende på hur 

gammal patienten var. Svarsalternativen som kunde väljas var fem stycken rangordnade 

från  “Aldrig” till “Alltid”. I fråga nio besvarade sjuksköterskan om hon tillfrågade både män 

och kvinnor om våld i nära relation. Fråga 13 till 17 handlade om kännedom om 

handlingsplanen för våldsutsatta respektive åsikten om vilket ansvar sjuksköterskan har att 

fråga om våld i nära relationer på vårdavdelningen (bilaga 1). 
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Tillvägagångssätt 

Innan enkäten delades ut testades den på tre utomstående personer för att kunna justeras. 

Ingen ändring gjordes då alla tre tyckte att frågorna var enkla och tydliga att förstå. 

Avdelningscheferna kontaktades vid ett personligt möte och/eller via telefon, och fick då 

bedöma om deras avdelning kunde medverka i studien och ge sitt godkännande. 

Avdelningscheferna fick senare mer information om studien via mail, projektplan och enkät 

bifogades. Enkäten delades ut i respektive sjuksköterskas postfack av avdelningschefen. De 

sjuksköterskor som medverkade informerades genom ett informationsbrev högst upp i 

enkäten, se informationsbrevet i Bilaga 1. Efter en veckas tid mailades en påminnelse ut till 

avdelningscheferna för att de skulle informera/påminna sin personal muntligt att studien 

pågick. Under två veckors tid hade alla sjuksköterskor på respektive avdelning möjlighet att, 

under arbetstid, medverka i enkätundersökningen, som uppskattningsvis tog fem minuter att 

besvara. Inlämning av frågeformuläret skedde på avdelningens expedition i en sluten låda, 

som hämtades efter två veckor. På grund av att det först endast inkom fem enkäter från 

infektionsavdelningen så ställdes den slutna lådan ut igen på den avdelningen i sex dagar och 

extra påminnelselappar sattes upp, avdelningschefen hjälpte även till att påminna personalen 

personligen. 

 

Bearbetning och analys 

Data analyserades med hjälp av deskriptiv och icke-parametrisk statistik i programmet 

Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). Signifikanta skillnader med ett p-värde 

mindre än 0,05 accepterades.  

 

Den första frågeställningen angående hur ofta sjuksköterskorna frågar patienter om våld i nära 

relationer, besvarades med hjälp av deskriptiv statistik. Svarsalternativen var graderade enligt 

ordinalskala. 

 

Frågeställning två frågade om det fanns någon skillnad mellan sjuksköterskors belägenhet att 

fråga om våld utifrån sjuksköterskans ålder, avdelning och utbildning om våld. Den beroende 

variabeln var hur ofta sjuksköterskan frågar sina patienter om våld i nära relationer. Mann-

Whitney U-test användes både för att analysera om det fanns någon skillnad i benägenheten 

att fråga om våld utifrån ålder och utbildning, då båda de oberoende variablerna delas in i två 

grupper. Den oberoende variabeln ålder delades in i två åldersgrupper, under 35 år respektive 

35 år eller äldre. Frågan om utbildning bestod även av två grupper, sjuksköterskor med 
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respektive utan utbildning inom våld i nära relationer. Kruskal-Wallis användes som statistisk 

analys för att analysera om statistiska skillnader fanns mellan vårdavdelningarna. Den 

oberoende variabeln avdelning bestod av fyra avdelningar vilket gav fyra grupper. 

 

 Frågeställning två innehåller även frågan om sjuksköterskorna i samma utsträckning 

oberoende av patienternas kön och ålder frågar om våld i nära relationer. Deskriptiv statistik 

användes för att redovisa patientens köns och ålders (yngre, medelålders och äldre) inverkan 

på sjuksköterskans benägenhet att fråga om våld.   

 

Den tredje frågeställningen frågade efter om sjuksköterskan använde sig av handlingsplanen 

som finns gällande patienter som utsatts för våld i nära relationer. Frågorna som behandlade 

handlingsplanen i enkäten belyste om sjuksköterskan visste var den fanns, hade läst den och 

diskuterat den. Deskriptiv statistik användes för dessa frågor som hade svarsalternativen “Ja” 

och “Nej” på nominalskala.  

 

Den fjärde frågeställningen besvaras av en öppen fråga och innefattade vilka orsaker som 

fanns till att sjuksköterska inte ställde frågan om våld till patienterna och inte följde 

handlingsplanen, enligt handlingsplanen ska alla patienter bli tillfrågande. Frågan 

analyserades med hjälp av en innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004). Svaren lästes 

först noggrant igenom. Analysens nästa steg bestod i att ta ut meningsbärande enheter som 

sedan kondenserades. Utifrån kondenseringen skapades fyra kategorier. För varje kategori 

presenterades ett eller två bekräftande citat som exemplifierade innehållet.  

 

Frågeställning fem frågade om det var sjuksköterskans ansvar att se till att frågan blir ställd, 

den analyserades med deskriptiv statistik utifrån en fråga i enkäten där sjuksköterskorna hade 

möjlighet att motivera sitt svar, motiveringarna sammanställdes med hjälp av en 

innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004), på liknade sätt som i frågeställning fyra. 

Tre kategorier utformades från meningsbärande enheter som sedan kondenserades. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga respondenter informerades om att deltagandet av studien var frivilligt, anonymt och 

det fanns möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. De fick 

information om studiens syfte och om att den besvarade enkäten hanterades konfidentiellt. 
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Studiens bedömdes inte vara av känsligt ämne, och behövdes därför inte prövas enligt 

etikprövningsnämnden (Codex, 2011). 

RESULTAT 

Fråga om våld vid anamnesupptagning 

Sjuksköterskorna på de fyra olika avdelningarna fick svara på hur ofta de frågar patienter om 

våld i nära relationer i samband med anamnesupptagningen. Majoriteten (76 %) svarade att de 

”Aldrig” eller ”Sällan” frågar sina patienter och åtta stycken (16 %) svarade att de ”Alltid” 

frågar sina patienter (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Sjuksköterskor förfrågan om våld vid anamnesupptagningen. 

 

De flesta (46 %) skriver in två till fem patienter i veckan och några (18 %) skriver in mer är 

fem patienter i veckan. De resterande (36 %) skriver in färre än en patient i veckan. 

 

Sjuksköterskors benägenhet att fråga om våld 

I studien undersöktes om yngre sjuksköterskor var mer eller mindre benägna att fråga om våld 

än äldre kollegor. Resultatet visade inte på någon skillnad mellan yngre och äldre 

sjusköterskor (p=0,726). I studien undersöktes också om sjuksköterskornas benägenheten att 

fråga om våld påverkades av om de hade respektive inte hade utbildning om våld i nära 

relationer. Utbildning om våld i nära relationer påverkade inte benägenheten att fråga om våld 

(p=0,416). Majoriteten (68 %) hade någon form av utbildning i våld i nära relationer. Det 

vanligast förekommande var att enstaka föreläsningar ingått i sjuksköterskeprogrammet, fyra 

sjuksköterskor hade gått en längre kurs på 7,5 högskolepoäng. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Antal sjuksköterskor, 

n=50 



17 
 

En signifikant skillnad (p=0,000) fanns mellan vårdavdelningarna där sjuksköterskorna vid 

psykiatriska vårdavdelningen frågade mest frekvent. Psykiatriavdelningen hade ett 

medianvärde som visade att de ”Alltid” frågar om våld på den femgradiga skalan ”Aldrig” till 

”Alltid”. BB-avdelningens medianvärde hamnade på att de ”Sällan” frågar sina patienter om 

våld och infektionsavdelningen och kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA) hade ett 

medianvärde på att de ”Aldrig” frågar sina patienter om våld. Samtliga nämnda värden 

redovisas i Tabell 2.      

 

Tabell 2. Sjuksköterskors (Ssk) benägenhet att fråga om våld utifrån deras ålder, utbildning och  

avdelning (n =50). 

Hur ofta frågar:  Aldrig Sällan Ibland  Ofta Alltid Signifikansvärde 

Ssk < 35 år (n = 40) 20 9 4 0 7  

Ssk ≥ 35 år  (n = 10) 3 6 0 0 1 0,726* 

Ssk med utb. (n = 34) 14 11 4 0 5  

Ssk utan utb. (n = 16) 9 4 0 0 3 0,416* 

BB-avd. (n = 16) 4 9 3 0 0  

KAVA (n = 12) 7 5 0 0 0  

Infektionsavd. (n = 12) 12 0 0 0 0  

Psykiatriavd. (n = 10) 0 1 1 0 8 0,000** 

*Mann-Whitney U-test, **Kruskal-Wallis med efterföljande test. 

 

Att fråga kvinnor respektive män och yngre respektive äldre om våld 

Av de 15 sjuksköterskor som svarade att de endast frågar kvinnor var 13 sjuksköterskor 

verksamma på BB-avdelningen, där finns bara kvinnliga patienter vilket leder till att kvinnor 

endast kan tillfrågas. Studien med undantag av BB-avdelningen visade att de som frågar sina 

patienter om våld i nära relationer oftast frågar både män och kvinnor. Det var endast två 

sjukskötskor som var verksamma inom psykiatrin som svarade att de enbart frågar kvinnor 

(Figur 2). 
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Figur 2. Sjuksköterskor frågar både män och kvinnor om våld. 

 

Det var 27 sjuksköterskor som svarade att de frågar om våld (”Sällan” – ”Alltid”) och 

resterande 23 svarade att de ”Aldrig” frågar patienter om våld. Av de 27 sjuksköterskor som 

frågade om våld frågade nästan alla (n=26) den yngre patientgruppen och nära på lika många 

(n=23) medelålderspatienterna. Resultatet för hur de äldre patienterna tillfrågas var lägre 

(n=13) på grund av att de 16 sjuksköterskorna som var verksamma på en BB-avdelning inte 

har patienter i den ålderskategorin. I Tabell 3 redovisas detta. 

 

Tabell 3. Sjuksköterskors (Ssk) benägenhet att fråga patienter i olika åldersgrupper om våld, n = 50. 

Hur ofta frågar Ssk: Alltid Oftast Ibland Sällan S:a Ssk 

som 

frågar 

Aldrig 

Yngre patienter (18-35 år) 8 1 3 14 26 24 

Medelålders patienter (36-

65 år) 

8 0 1 14 23 27 

Äldre patienter (över 65 år) 7 0 1 5 13 37 

Hur ofta ställs frågan 8 0 4 15 27 23 

 

Kännedom om den lokala handlingsplanen 

Då nästan hälften av sjuksköterskorna ”Aldrig” frågar sina patienter om våld, är det även lika 

många som inte följer den lokala handlingsplanen som finns på intranätet där det står att alla 

patienter ska tillfrågas med en direkt fråga om de är utsatta för våld i en nära relation. 

Majoriteten hade varken diskuterat handlingsplanen (n=46) eller läst den (n=36). Resultatet 

visade att endast fyra sjuksköterskor deltagit i diskussion om handlingsplanen på avdelningen. 

Så många som 29 sjuksköterskor visste inte var de kunde hitta handlingsplanen (Tabell 4).   
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Tabell 4. Kunskap om den lokala handlingsplanen, n=50. 

Den lokala handlingsplanen för 

våldsutsatta har sjuksköterskan: 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

Diskuterat på avdelningen 4 (8) 46 (92) 

 Läst själv 14 (28) 36 (72) 

Vetskap om var den kan hittas 21 (42) 29 (58) 

 

Orsaker till att inte fråga 

Orsakerna som sjuksköterskorna angett till att inte följa handlingsplanen och att faktiskt inte 

ställa frågan om våld till alla patienter analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Av de 50 

deltagande sjuksköterskorna lämnade 40 stycken kommentarer som omfattade som mest fyra 

skrivna rader. Fyra kategorier togs fram för att sammanställa orsakerna till att frågan om våld 

uteblir. Följande kategorier utformades: ”Brist på rutiner”, ”Tidsbrist”, ”Okunskap” samt 

”Ej passande eller relevant att fråga”. Kategorierna presenteras nedan. 

 

Brist på rutiner 

Hälften av sjuksköterskorna (n=25) angav att det saknas bra rutiner på vårdavdelningen för att 

de alltid ska fråga om våld i nära relationer. Arbetsgivaren hade inte gått ut med information 

på vårdavdelningen att frågan ska ställas och ämnet diskuterades heller inte på 

vårdavdelningen. Fem sjuksköterskor har nämnt att de fokuserar på annat och på så sätt inte 

tänker på att fråga. Enstaka personer nämnde att frågan saknas i journalsystemet och borde 

ställas på akuten istället.  

 

”Vi frågar inte våra patienter vid inskrivning, de får själva fylla i ett hälsoblad och det finns 

inte några frågor om våld i hälsobladet.” (sjuksköterska, KAVA)  

 

”Det känns inte naturligt. Skulle vilja att frågan fanns med på inskrivningslappen, både för 

att bli påmind och för att det skulle bli naturligt att fråga.” (sjuksköterska, 

infektionsavdelning) 

 

Tidsbrist 

Tiden är begränsad enligt (n=6) sjuksköterskor som uttryckte att tidsbristen gör att de inte 

hinner ta upp frågan om våld i nära relationer. 
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 ”Korta vårdtider, man hinner inte riktigt sitta ner och prata och lära känna/skapa förtroende 

på kort tid som ändå krävs för att fråga känsliga frågor.” 

”Svårt att upptäcka i akuta situationer i många fall.” (sjuksköterska, KAVA) 

 

Okunskap 

Osäkerhet i hur och var frågan om våld ska ställas avspeglade sig i svaren (n=7) på varför de 

inte frågar om våld.  Den grundläggande kunskap som krävs för att ha skapat sig en förståelse 

av våldets omfattning och hälsokonsekvenser saknas, lika så hur våldet trappas upp och 

normaliseras vilket försvårar ett uppbrott saknas hos viss del av sjuksköterskorna. Vilket leder 

till okunnighet i att ta initiativet att ställa frågan om våld. Ämnet våld i nära relationer är 

komplext vilket gör att sjuksköterskorna utan utbildning tyckte att det var obekvämt och 

känsligt att ta upp frågan om våld med patienten.  

”Orsaker till att frågan ej ställs: osäkerhet hos den som frågar, okunskap om hur frågan ska 

ställas i anamnesen och fördomar om att våld är något privat.” (sjuksköterska, 

psykiatriavdelning) 

 

Ej passande eller relevant att fråga 

Det var 16 sjuksköterskor som kommenterade olika orsaker till att frågan om våld i nära 

relationer inte ställs på grund av den opassande eller icke relevanta situation som patienten 

befinner sig i. Några ansåg att det inte var nödvändigt att ställa frågan igen då frågan redan 

ställts på mödravården två gånger. Att partnern är med i samma rum utgör också ett hinder till 

att fråga. Uttryck om att frågan känns som ett påhopp och är inte relevant på alla avdelningar 

förekom också. Om misstanke inte fanns om att patienten blivit våldsutsatt frågades inte 

patienten om detta då det inte kändes aktuellt att fråga.  

   

”Om en patient är manisk eller kognitivt nedsatt kan det vara läge att vänta tills patienten är 

bättre. Vid exempelvis demens kan det vara läge att avstå.” (sjuksköterska, 

psykiatriavdelning) 
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”Kommer det ett lyckligt par för inskrivning känns det inte helt befogat att börja med att 

fråga om detta.” (barnmorska, BB-avdelningen) 

 

Sjuksköterskans ansvar att fråga 

Majoriteten (64 %) av deltagande sjuksköterskor tyckte att det var deras ansvar att ställa 

frågan om våld vid anamnesupptagningen utefter lokala handlingsplanen för 

omhändertagande av våldsutsatta. De övriga (36 %) ansåg att ansvaret delades med andra 

yrkesroller så som läkare och undersköterska, helt låg på en annan yrkesroll eller att frågan 

om våld inte alltid borde ställas på alla vårdavdelningar. Med hjälp av en innehållsanalys 

utformades av 27 kommentarer följande kategorier: ”Sjuksköterskans ansvar”, ”Läkarens 

ansvar” samt ”Allas ansvar”. Kategorierna presenteras nedan. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Det är åtta som skrivit en kommentar om att de tyckte att sjuksköterskan som ska ansvara för 

att frågan om våld ställs. Motiveringar till varför det är sjuksköterskan som ska fråga om våld 

var bland annat för att sjuksköterskan skulle kunna ge rätt stöd och ta reda på om barn fara illa 

vilket ska anmälas. Det passar sig även bra att sjuksköterskan ställer frågan om våld då denna 

yrkesroll oftast tar emot patienten och utför en anamnesupptagning. Att alltid fråga om våld 

på alla vårdavdelningar vid anamnesupptagningen satt sig en sjuksköterska uttryckligen emot, 

då denna tyckte att det finns för många potentiellt viktiga frågor som borde ställas vid 

anamnesen och att anamneserna då blir orealistiskt utförliga. 

 ”På relevanta avdelningar så som inom psykiatrin till exempel bör däremot frågan alltid 

ställas av sjuksköterskan.” (sjuksköterska, psykiatriavdelning) 

”Jag tycker att det är viktigt att den som har ankomstsamtalet ställer frågan, så att alla 

patienter har möjlighet att få hjälp eller veta att det finns hjälp att få.” (sjuksköterska, 

psykiatriavdelning) 

 

Läkarens ansvar 

Att ansvaret delas med ansvarig läkare angav sex sjuksköterskor som vill ha ett gemensamt 

ansvar om patienten. Det fanns även någon enstaka som tyckte att hela ansvaret låg hos 

läkaren och tillhörde då läkarsamtalet. 
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”Känns mer som något läkaren bör fråga om, och i så fall att sjuksköterskan följer upp.” 

(sjuksköterska, KAVA) 

 

Allas ansvar 

Oavsett yrkesroll ska all vårdpersonal kunna ställa frågan tyckte sju som lämnat en 

kommentar om ansvarsfördelningen. Sjuksköterskorna här tyckte inte att det var deras ansvar 

att fråga utan tryckte mer på att alla inom hälso- och sjukvården hade ansvar för patienterna. 

Dessa sjuksköteskor tyckte inte att frågan alltid skulle ställas vid anamnesupptagningen.  

”Som medmänniska skall den som misstänker våld fråga patienten oavsett yrkesroll.” 

(sjuksköterska, KAVA) 

”All sjukvårdspersonal som har kontak med patienten skall kunna fråga vid rätt tillfälle.” 

(sjuksköterska, psykiatriavdelning) 

DISKUSSION 

I föreliggande studie framkom det att majoriteten (n=38) av sjuksköterskorna ”Aldrig” eller 

”Sällan” frågar patienten om våld i nära relationer vid anamnesupptagningen. En signifikant 

statistiska skillnad sågs mellan avdelningarnas benägenhet att fråga om våld i nära relationer. 

Sjuksköterskans ålder eller utbildning inom våld i nära relationer visade sig inte påverka 

benägenheten att fråga om våld. De få sjuksköterskor som frågade om våld, frågade kvinnor 

respektive män och alla åldrar i samma utsträckning. Handlingsplanen för omhändertagande 

av våldsutsatta hade majoriteten varken diskuterat (n=46) eller läst (n=36) och färre än hälften 

(n=21) visste var den hittas. Orsakerna till att inte fråga om våld vid anamnesupptagningen 

presenterades i fyra kategorier: ”Brist på rutiner”, ”Tidsbrist”, ”Okunskap” samt ”Ej passande 

eller relevant att fråga”. Att det är sjuksköterskan ansvar att fråga om våld tyckte majoriteten 

(n=32), tre kategorier presenters i ansvarsfördelningen: ”Sjuksköterskans ansvar”, ”Läkarens 

ansvar” samt ”Allas ansvar”. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studien visade att rutinmässig screening för våld i nära relationer förekom på 

endast en av de fyra vårdavdelningarna. Rutinmässigt ställdes frågan av åtta (16 %) av 

sjuksköterskorna vilket är en hög siffra jämfört med  Lawoko och medarbetare (2011) där 8-

10 % av all hälso- och sjukvårdspersonal frågade rutinmässigt. Det kan vara så att 
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sjuksköterskor frågar oftare än andra yrkeskategorier vilket dra ner deras procent och höjer 

denna studies.  

 

En signifikant skillnad framkom mellan avdelningarnas benägenhet att fråga om våld, där 

avdelningens rutiner spelade en avgörande roll. Enligt nya rutiner på psykiatriavdelningen 

ingår frågan i deras inskrivningsformulär, vilket ledde till att de frågade mer frekvent där. På 

de övriga avdelningarna svarade sjuksköterskorna att de endast frågade om misstanke fanns 

men de tyckte samtidigt att det var svårt att upptäcka våldsutsatthet i en akutsituation. Vilket 

gör det rimligt att man frågar om våld rutinmässigt till alla patienter då våldsutsatta kan söka 

sjukvård på alla typer av vårdinrättningar (Björck, 2010). Hade fler tillfrågats om våld hade 

fler upptäckts, bakomliggande orsak till en sjukdomsbild kan vara våld i en nära relation. 

Sjukdom så som mag- och tarmbesvär vilka kan inkomma till KAVA kan ha sin uppkomst i 

att ständigt leva under hot och stress. Depression vilket tillhör psykiatrin kan på samma sätt 

vara en effekt av den våldsutsatthet patienten upplever. Många missas trots att detta område 

uppmärksammas allt mer, dokumentation om våld och en förbättring i att identifiera våld är 

nödvändig (Glass et al., 2001; Ålander et al., 2008). 

 

BB-avdelningen svarade generellt att de ”Sällan” ställer frågan på grund av att frågan redan 

ställts till deras patienter i mödravården två gånger. Vilket kan vara en relevant anledning men 

en person som är våldsutsatt kan ha svårt att berätta om detta och kan behövas tillfrågas flera 

gånger innan hon är redo att berätta vad hon är utsatt för. Både en brittisk och en svensk 

studie visade på att barnmorskor inte var särkilt bra på att ställa frågan rutinmässigt även fast 

det ingår i vissa verksamheters mall (Mezey et al., 2003; Lakowo et al., 2011). Med det 

kommer funderingen om alla verkligen blivit tillfrågade i mödravården, för om de inte blivit 

det och barnmorskorna på BB-avdelningen tror att alla deras patienter redan är tillfrågade kan 

många missas.  

 

Alla kan bli utsatta för våld därför bör alla tillfrågas oavsett kön eller ålder, vilket 

psykiatrisjuksköterskorna gjorde. Troligtvis beror det på avdelningens rutiner, som idag styr 

stor del av sjukvården och ger litet utrymme för egna tankar och handlingar. Vilket visar på 

hur viktigt det är att införa tydliga rutiner för att något ska kunna införas i verksamheten. 

Varför just psykiatrin börjat fråga alla sina patienter kan tänkas bero på att deras patientgrupp 

ofta har våldsproblematik i sin bakgrund. Personalen kanske oftare kommer i kontakt med 

våldsutsatta på avdelningen och patienterna påvisar effekter utav våldet.  
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Majoriteten (n=32) av sjuksköterskorna tyckte att det är sjuksköterskans ansvar att fråga om 

våld i nära relationer vid anamnesupptagningen. Trots det frågade endast åtta av 

sjuksköterskorna ”Alltid” om våld. Resultaten är i relation till varandra förvånansvärda men 

liknade resultat har visat sig i en brasiliansk studie av Vieira och medarbetare (2012). 

Sjuksköterskan känner ett stort ansvar för patienten och troligen är det vad som här påverkar 

deras svar och att de sedan inte ställer frågan har andra orsaker så som brist på avdelningens 

rutiner.  

 

Enligt ICN:s etiska kod och Hälso- och sjukvårdslagen kan det tolkas som att den 

legitimerade sjuksköterskan har ett ansvar upptäcka våldsutsatthet för att kunna tillgodose 

patienten trygghet och behandling (SOU 2002:71; SFS, 1982:763; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Det som kan tyckas otydligt i handlingsplanen är vem som ska 

fråga i hälso- och sjukvården. I föreliggande studie tyckte majoriteten att sjuksköterskan hade 

det största ansvaret att ställa frågan om våld. I svaren framkom dock att frågan om våld bör 

ställas vid rätt tillfälle av aktuell vårdpersonal eller vid ett läkarsamtal. Frågan är då hur alla 

patienter ska kunna bli tillfrågade om det inte tydligt bestäms på vårdavdelningen vem som 

ska fråga patienten om våld. Screening av våldsutsatthet är något som rekommenderas och för 

att frågan ska ställas rutinmässigt behövs den ställas till alla patienter vid ett bestämt tillfälle 

så som vid anamnesupptagningen (Coid et al., 2003; Glass et al., 2001; Lawoko et al., 2011; 

Sim et al., 2011; Ålander et al., 2008). Det är oftast sjuksköterskan som har 

anamnesupptagningen vid inskrivning vilket är ett passande tillfälle att ställa frågan för att få 

den ställd till alla. Sjuksköterskan skulle då ha ansvaret för att fråga om våld. 

 

Forskningen om våld i nära relationer ökade i och med FN:s deklaration för avskaffandet av 

mäns våld mot kvinnor kom år 1993 men fortfarande går utvecklingen sakta framåt (United 

Nations, 1993). Endast ett få tal använde handlingsplanen och där av frågade om 

våldsutsatthet. Frågor om rökning eller alkohol tog lika så tid att införa i anamnesen. Det är 

känsliga ämnen som kan vara svåra att prata om, en skam att ta upp och samhällets syn har 

stor inverkan. Kunskapen om handlingsplanen var liten, samma resultat visade en svensk 

studie (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012), endast 5 % av sjuksköterskorna 

i primärvåden använde sig av en handlingsplan gällande våld i nära relationer. För ökad 

användning och kunskap behövs här insatser från ledningens sida, för att implementera 
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handlingsplanerna i det kliniska arbetet och ge sjuksköterskorna mer utbildning. Problemet 

ligger både på individuellnivå och organisatorisknivå. Det som även framkom i studien från 

primärvården var att även de som använde sig av handlingsplanen inte alltid frågade om 

våldsutsatthet vilket betyder att tydliga riktlinjer i kombination med utbildning kan vara det 

som behövs (Sundborg et al., 2012).  

 

En frågeställning var om de yngre sjuksköterskorna erhöll mer kunskap om våld och på så sätt 

ställde frågan oftare. Då våld i nära relationer har börjat diskuterats mer i samhället och ett 

flertal skönlitterära böcker om våldsutsatthet har utgivits. Vilket skulle kunna förväntas 

påverka att de yngre sjuksköterskorna ställer frågan oftare men så var inte fallet. Oavsett om 

sjuksköterskorna hade respektive inte hade någon utbildningen i våld i nära relationer frågade 

de endast sällan. Kanske beror detta på att rutiner på avdelningen har en större påverkan än 

kunskapen hos sjuksköterskorna. Tidigare studier har visat att utbildning i ämnet spelar roll 

(Björck, 2010) men sjuksköterskorna behöver mer än utbildning för att fråga. Till exempel 

krävs mer än enstaka föreläsningar så som de som kan ingå i sjuksköterskeprogrammet.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna saknade rutiner, tid, kunskap och relevanta tillfällen för  

att frågar om våld i nära relationer. Alla förklarande orsaker är förekommande i andra studier 

både svenska och utländska (Beynon et al., 2012; Lawoko et al., 2011; Sims et al., 2011). 

Patienter är väldigt positiva till att bli tillfrågade om våld utsatta respektive icke utsatta, 

vetskap om det hade kunnat ändra på sjuksköterskornas svar angående att det inte är passande 

eller relevant att fråga. Sjuksköterskan kan använda sig av frågesättet ”Jag frågar alla mina 

patienter om det blivit utsatta för våld i en nära relation så nu frågar jag dig, är det okej?” och 

be partnern gå ut ur rummet innan frågan ställs. (Coid et al. 2003; Glass et al., 2001; Stenson 

et al., 2001; Wendt et al., 2007). 

  

Metoddiskussion 

Enkätundersökningen togs emot med ett positivt mottagande av avdelningscheferna på 

vårdavdelningarna. De olika vårdinriktningarna gav studiens resultat mer variationsrika svar. 

Designen tvärsnittstudie gav möjlighet att få en aktuell bild av den studerade populationen. 

Det var en representativ grupp men då svarsfrekvensen var 53 % minskades 

generaliserbarheten av studiens resultat. Önskvärt hade varit om fler var deltagande från varje 

avdelning för att ge mer tyngd i resultatet. Angående den låga svarsfrekvensen förklarade 
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avdelningscheferna att hög arbetsbelastning och flera samtidiga enkätundersökningar var 

orsaken till att sjuksköterskorna inte tog sin tid. Påminnelser sändes ut men mer än så hade 

behövts för att väcka intresset att svara på enkäten, en tävling eller belöning hade kunna varit 

ett alternativ för att fånga fleras uppmärksamhet.  

 

I likande studier var enkätfrågorna formulerade på ett annat sätt, de frågade främst efter hur 

många gånger frågan om våld ställts de senaste tre månaderna av den enskilde personen. 

Resultatet mellan föreliggande studie och tidigare större studier hade blivit mer jämförbart om 

enkätfrågorna varit likartade. För att underlätta bearbetningen och analysen hade det kunnat 

stå i enkäten att: om du svarade ”Aldrig” på denna fråga kan du hoppa till ”nästa relevanta 

fråga” för den personens del.  Egna enkätfrågor utformades till studien och testades på tre 

personer för att styrka tillförlitlighet och mätbarhet i frågorna, en större pilotstudie hade 

behövts för att helt kunna styrka frågornas validitet och reliabilitet.    

  

Studiens resultat hade varit tydligare om en annan verksamhet än BB-avdelningen valts ut. 

BB-avdelningens patientgrupp bestod av kvinnor främst mellan 18-40 år. Vid de andra 

avdelningarna var det större variation på patientgruppen både i kön och ålder och därmed 

passade enkätfrågorna in bättre på dessa avdelningar. 

 

Vidare studier är av intresse för att undersöka vad som behövs för att få sjuksköterskorna att 

fråga om våld i högre utsträckning. Ett förslag kan vara att pröva ut nya rutiner och mallar på 

vårdavdelningen där frågan om våld ingår och göra en ny studie för att undersöka en eventuell 

förbättring. Intressant vore också att följa upp om faktiskt fler våldsutsatta upptäcks när 

frågan börjar ställas mer frekvent på en avdelning där frågan nu knappt förekommer. I 

rutinerna kan även, för respektive vårdavdelning, profession som ska fråga nämnas.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor frågar i liten utsträckning sina patienter om de utsatts för våld i nära relationer 

vid anamnesupptagningen. Sjuksköterskorna använder även i liten utsträckning den lokala 

handlingsplanen som kan fungera som en riktlinje. Därmed går de troligtvis miste om 

tillfällen att identifiera och hjälpa patienter som utsatts för våld i nära relationer. 
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BILAGA 1 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

Information om medverkan i kvantitativ studie 
 

Syftet med föreliggande kvantitativa studie är att undersöka i vilken utsträckning 

sjuksköterskor på olika vårdavdelningar frågar patienter om våld i nära relationer i samband 

med anamnesupptagning. Studiens resultat kommer presenteras i form av ett examensarbete 

inom sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Härmed tillfrågas du, som är legitimerad sjuksköterska, att delta i denna studie genom att 

besvara en enkät innehållande 17 frågor. Enkäten tar max fem minuter att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Det 

kommer inte gå att identifiera dig utifrån dina svar. Om frågor uppkommer hör gärna av dig 

via mail.  

 

Alla besvarade enkäter kommer sammanställas och sedan redovisas i examensarbetets 

resultatdel. När arbetet blivit examinerat och godkänt (januari 2014) kommer den insamlade 

data i form av enkäterna att kasseras.   

 

Om intresse finns kommer du att få möjlighet att ta del av det slutgiltiga examensarbetet. Ett 

exemplar kommer att bifogas till avdelningschefen på den vårdavdelning du arbetar på. 

 

Sofie Lindgren 

Sjuksköterskestuderande termin 6 vid Uppsala universitet. 

lindgrensofie@live.se 

 

Camilla Norinder 

Handledare, Intuitionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. 

camilla.norinder@pubcare.uu.se 
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Enkät: 
 

1. Avdelning: 

 

________________________________________________________________________ 

 

2.  Kön: 

 

□  Man 

□  Kvinna 

 

3.  Ålder: 

 

      _______ år 

 

4. Yrkesverksamma år som legitimerad sjuksköterska: 

 

_______år 

 

5.  Är du specialistutbildad sjuksköterska? 

 

□  Ja 

□  Nej 

Om ja, inom vilket område:_________________________ 

 

6.  Har det ingått utbildning om våld i nära relationer i din högskoleutbildning eller 

på din arbetsplats? 

 

□  Ja 

□  Nej 

      Om ja, hur lång var utbildningen:_________________________ 

 

7.  Hur ofta skriver du in en patient och därmed gör en anamnesupptagning? 

 

□  Mindre än 1 patient/veckan 

□  2-5 patienter/vecka 

□  Mer än 5 patienter/vecka 

 

8.  Hur ofta frågar du patienter om våld i nära relationer i samband med 

anamnesupptagning? 

 

□  Aldrig 

□  Sällan 

□  Ibland 

□  Oftast 

□  Alltid 

 

9.  Frågar du både manliga och kvinnliga patienter om våld i nära relationer? 



33 
 

 

□  Ja, jag frågar både män och kvinnor 

□  Nej, jag frågar bara kvinnor 

□  Nej, jag frågar bara män 

□  Jag frågar varken män eller kvinnor 

 

10.  Hur ofta frågar du yngre patienter (ca 18-35 år) om våld i nära relationer? 

 

□  Aldrig 

□  Sällan 

□  Ibland 

□  Oftast 

□  Alltid 

 

11.  Hur ofta frågar du patienter i medelåldern (ca 36-65 år) om våld i nära 

relationer? 

 

□  Aldrig 

□  Sällan 

□  Ibland 

□  Oftast 

□  Alltid 

 

12.  Hur ofta frågar du äldre patienter (ca >65 år) om våld i nära relationer? 

 

□  Aldrig 

□  Sällan 

□  Ibland 

□  Oftast 

□  Alltid 

 

13.  Vet du var du kan hitta den lokala handlingsplanen för våldsutsatta? 

 

□  Ja 

□  Nej 

 

14.  Har du läst den lokala handlingsplanen för våldsutsatta som gäller på ditt 

sjukhus? 

 

□  Ja 

□  Nej 

 

 

 

 

 

15.  Har ni diskuterat den lokala handlingsplanen för våldsutsatta på din avdelning? 
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□  Ja 

□  Nej 

 

16.  Tycker du att det är sjuksköterskans ansvar, utifrån riktlingen/handlingsplanen 

för våldsutsatta, att alltid fråga om våld i nära relationer vid anamnesupptagning 

på alla vårdavdelningar? 

 

□  Ja 

□  Nej 

Motivera:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Vad finns det för orsaker till att du inte ställer frågan om våld i nära relationer?  

Motivera gärna. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 


