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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Våld i nära relation är fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld som en människa blir 

utsatt för i en relation. Det finns starka samband mellan våld i nära relation och psykisk 

ohälsa. På en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i Mellansverige arbetar personalen med en 

ny rutin där frågan om våld i nära relation ska ställas vid varje inskrivningssamtal.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonalen arbetar med att tillfråga 

patienter om våld i nära relation vid inskrivningssamtal, samt undersöka svarsfrekvens, 

åtgärder och hur rutinen har utvecklats över tid. 

Metod: Kvantitativ studie med en retrospektiv och deskriptiv studiedesign. 102 journaler 

granskades. Fråge- och svarsfrekvens avseende frågan om våld i nära relation vid 

inskrivningssamtalet studerades, samt åtgärder och arbetets utveckling över tid.  

Resultat: Av 102 granskade inskrivningssamtal tillfrågades 70 patienter (69 %) om våld i 

nära relation. 38,5 % av de tillfrågade svarade att de hade blivit utsatta för våld i nära relation. 

Under januari månad tillfrågades 74 % av de inskrivna patienterna om våld i nära relation 

vilket är den högsta andelen utav de granskade månaderna. Lägst andel tillfrågade patienter 

var 60 % i december månad.  

Slutsats: Då frågan om våld i nära relation blir en rutinmässig del av inskrivningssamtalet blir 

majoriteten av patienterna tillfrågade. En hög andel av de tillfrågade svarade att de blivit 

utsatta för våld i nära relation, dock kunde inga åtgärder registreras som riktades enbart mot 

våld i nära relation. En större andel av patienterna tillfrågades i mars än i december, vilket 

tyder på att arbetet har förbättrats över tid.  

 

Nyckelord: Våld i nära relation, psykiatri, inskrivningssamtal, journalgranskning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ABSTRACT 

 
Background: Intimate relationship violence is physical, psychological or sexual violence that 

a person is exposed to in a relationship. There is a strong correlation between intimate 

relationship violence and mental health problems. A psychiatric ward at a hospital in Sweden, 

is working with a new routine. According to this routine every new patient should be asked 

about intmate relationship violence as a part of the admission interview.  

Objective: The objective of this study was to study how the healthcare personnel is working 

with the routine, and also to study response rate, interventions and how the work has 

developed over time.  

Method: A quantitative study with a retrospective and descriptive studydesign. One hundred 

and two medical records were reviewed. Frequency concerning how many times the question 

about intimate relationship violence was asked, and patients answerer were registered, along 

with interventions and the development of the routine over time.  

Results: Out of 102 reviewed medical records, 70 patients (69 %) were asked about intimate 

relationship violence and 38,5 % of those answered that they had been exposed to intimate 

relationship violence. During January the highest percentage (74 %) of patients were asked 

and the lowest percentage was in December (60 %).  

Conclusion: The majority of patients are asked about intimate relationship violence when the 

question becomes a routine in the medical anamnesis. A high percentage of the patients 

answered that they had been exposed to intimate relationship violence, but no interventions 

only concerning intimate relationship violence was registered. A higher percentage of patients 

were asked in March compared to December, wich implies that the work has improved over 

time. 

 

Keywords: Intimate relationship violence, psychiatric, admission interview, medical records. 
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BAKGRUND 

Våld i nära relation 

Våld i nära relation innefattar allt våld som en individ utsätts för i en relation. Våld är en 

kränkning av de mänskliga rättigheterna, oavsett om det handlar om fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt våld (Johnsson- Latham, 2009). Fysiskt våld kan innebära knuffar, att blir dragen, 

slagen eller sparkad samt att bli fasthållen. Psykiskt våld är direkta eller indirekta hot samt att 

individen blir förlöjligad. Våld eller hot mot husdjur är också psykisk utsatthet. Sexuellt våld 

är exempelvis våldtäkt där individen blir tvingad till en sexuell handling samt där individen 

inte vågar säga nej (Socialstyrelsen, 2014). Att våldet sker i en nära relation innefattar både 

samkönade och heterosexuella relationer, men även våld inom familj och släktskap 

(Nationellt Centrum för kvinnofrid [NCK], 2013a). 

 

Våld i nära relation är ett problem som är utbrett i hela världen och i alla delar av samhället, 

men det finns vissa grupper som är särskilt utsatta och sårbara. Grupperna homosexuella, 

bisexuella, trans- och queerpersoner, kvinnor med funktionshinder, missbruksproblematik, 

utländsk bakgrund samt prostituerade framhålls som särskilt utsatta (NCK, 2013c). Studier 

visar att våld mot kvinnor är mer förekommande än våld mot män (Johnsson-Latham, 2009). 
 

Våldets omfattning 

Våld mot kvinnor är den mest utbredda kränkningen av de mänskliga rättigheterna och 

samtidigt den minst erkända. Detta enligt en rapport som världshälsoorganisationen [WHO] 

presenterade år 2005. Samma rapport visade även att mellan 20-50 % av alla kvinnor i 

världen utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld i en partnerrelation (Ellsberg & Heise, 2005). 

Den svenska studien Slagen dam som publicerades 2001, inkluderade 10 000 svenska kvinnor 

mellan 18 och 64 år. Enligt studien hade 35 % av kvinnorna som levde i äktenskap eller 

samborelation blivit utsatta för våld av sin partner. Hälften av alla skilda kvinnor hade utsatts 

för våld av sin tidigare partner. Förövarna hittades i alla samhällsklasser med olika etniska 

bakgrunder (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2002). 

 

Ett sätt att mäta förekomsten av våld i nära relation är att titta på kriminalstatistik. I Sverige 

anmäldes 12 471 fall av våld i nära relation mot kvinnor över 18 år under 2011 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2012). Kriminalstatistik ger dock en begränsad bild då mer 

än hälften av dem som utsätts för brott inte anmäler händelsen. Sexualbrott och trakasserier är 
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de brott som anmäls i minst utsträckning (BRÅ, 2013). Varför man inte valde att anmäla var 

främst på grund av att den intervjuade hade en relation till gärningsmannen, inte vågade eller 

inte trodde att polisen hade förmåga till att göra något (BRÅ, 2009). 
 

Det är viktigt att komplettera statistiken med bland annat brottsofferundersökningar vars 

intention är att estimera mörkertal för olika brott, samla information om offren samt att 

jämföra olika brott och följa utveckling över tid. En sådan källa är BRÅ:s nationella 

trygghetsundersökning, NTU, som mäter utsattheten av brott i Sverige. En brist hos 

brottsofferundersökningar är att de inte mäter den totala våldsutsattheten utan endast mäter 

våldsbrott som innebär en lagöverträdelse (NCK, 2013a). Data från telefonintervjuer gjorda 

av NTU under åren 2006-2008 sammanställdes av BRÅ i syfte att mäta förekomsten av våld i 

nära relation i Sverige. Denna visade att 304 personer (0,7 %) rapporterat att de utsatts för 

våldsbrott eller hot från en nuvarande eller tidigare partner. Denna statistik antyder att få 

rapporterar våldsbrott, och troligtvis är dessa siffror en stor underskattning (BRÅ, 2009). 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Uppsala universitet driver ett kunskaps och resurscentrum för våldsutsatta kvinnor, Nationellt 

centrum för kvinnofrid. De arbetar på uppdrag av regeringen på en nationell nivå med 

forskning, utbildning och utveckling av omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, samt 

hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. I deras arbete ingår det att ge stöd till 

kliniska verksamheter och vårdpersonal (NCK, 2014).  

 

Våldsutsatta inom vården 

Enligt en rapport från WHO (2005) är våld mot kvinnor direkt relaterat till hälsoproblem, som 

exempelvis psykisk ohälsa. Våld i hemmet är starkt förknippat med psykiska sjukdomar som 

posttraumatiskt stressyndrom och depression (Maracco et al., 2004). Även våld i 

homosexuella parrelationer är förknippat med depression (Buller, Devries, Howard & 

Bacchus, 2014). Psykisk sjukdom och ohälsa har visats sig vara starkt sammankopplat till 

följd av våld i nära relation. Kvinnor som blivit utsatta för fysiskt våld kan utveckla båda 

depression, ångestsjukdom, Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ätstörningsproblematik 

och psykossjukdomar samt alkohol och drogberoende. Män som utsatts för fysiskt våld löper 

större risk att drabbas av alkohol- och drogmissbruk samt psykossjukdom (Jonas et al., 2013). 

Personer som blivit utsatt för fysiska och sexuella övergrepp i barndomen har en hög risk att 
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drabbas av psykisk ohälsa (Colman et al., 2013;Perez-Fuentes et al., 2013) som exempelvis 

PTSD (Caugle, Keough, Riccardi & Sachs-Ericsson, 2009). Våld i nära relation kan leda till 

utveckling av depressiva symtom för båda könen, där kvinnor även kan utveckla 

självmordstankar (Devries et al., 2013). I studien “Slagen dam” rapporterade 64 % av 

kvinnorna att de upplevt våld som påverkat deras psykiska hälsa negativt. Våldets 

konsekvenser var bland annat depression, självmordstankar och ångest (Lundgren et al., 

2002). 

 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relation drabbas i större omfattning av långvariga 

kroppsliga symtom som kronisk smärta, mag- och tarmproblematik och gynekologiska 

smärtor (NCK, 2013a). De utsatta söker ofta vård för diffusa symtom och inte för konkreta 

kroppsskador och kan därmed finnas vart som helst inom vården. Det är viktigt att frågan om 

våld i nära relation finns med i inskrivningssamtalet så att sjukvården kan fånga upp 

våldsutsatta. För att underlätta för personalen att ställa frågan om våld i nära relation måste 

frågan bli rutinmässig. Då blir personalen mer bekväm med att ställa frågan och patienten kan 

lättare besvara den. För att hjälpa våldsutsatta patienter att känna igen sig och inse att de är 

utsatta för våld så kan personalen definiera våld i nära relation när de ställer frågan (Berglund 

& Stenson, 2010). Sjukvården har en unik möjlighet till tidig upptäckt, insättande av åtgärder 

samt att förebygga skador relaterade till våld i nära relation (Edlin, B.Williams & A.Williams, 

2010) 

 

Att ställa frågan vid varje inskrivningssamtal 

Att rutinmässigt fråga patienter angående våld i nära relation väcker många etiska frågor 

enligt Höglund (2010). Detta för att frågan kan strida mot de etiska principerna för god 

omvårdnad, då personalen söker efter etisk känslig information av en patient som redan sitter 

i ett utsatt position. Det är därför viktigt att personalen har en god kompetens och ställer 

frågan på ett övervägt och genomtänkt sätt, då sättet frågan ställs påverkar patientens val att 

svara. I en svensk studie intervjuades 12 kvinnor i skyddat boende angående deras upplevelse 

av bemötandet från vårdpersonal. Författarna såg ett behov av en förändrad attityd och 

bemötande gentemot våldsutsatta kvinnor. Genom att bekräfta kvinnorna i den situation de 

befinner sig i kan vårdpersonal ge dem styrka till återhämtning och tillfrisknande (Pratt-

Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014).  
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De negativa konsekvenserna av att ställa frågan om våld i nära relation kan vara att väcka 

obehagliga minnen och anklagande känslor hos patienten samt att riskera att kvinnan hamnar i 

fara och utsätts för nytt våld. Patienterna kan även uppleva att man kränker deras integritet. 

De positiva följderna till att ställa frågan kan vara att våldet minskas genom att frågan stärker 

kvinnan att bryta sig ur sin våldssituation vilket därmed kan leda till en förbättrad hälsa och 

välbefinnande. Det kan även minska antalet återbesök och felbehandlingar, samt vara 

kostnadseffektivt för sjukvården. Det finns därmed goda etiska skäl till att fråga kvinnor om 

våld i nära relation i den medicinska anamnesen, där alla inom hälso- och sjukvården har ett 

ansvar att utföra denna rutin på ett etiskt ansvarsfullt sätt (Höglund, 2010). ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor menar att sjuksköterskans skall skydda den enskilda individen, familjen 

och samhället då hälsan är hotad av medarbetare eller andra personers handlande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har ett ansvar för alla sina patienter utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket stöder argumentet till att frågan om våld i nära relation skall ingå 

som en rutinmässig del av inskrivningssamtalet (Höglund, 2010). 
 

Faktorer som kan påverka personalens val att ställa frågan är bland annat tidsbrist, 

språksvårigheter, ämnets känslighet, anhörigas medverkade vid samtal, känslan av att kränka 

patientens integritet, bristande kunskap kring omhändertagande och tvivlande känslor på den 

egna förmågan till att hjälpa eller bota. Tidsbristen, bristande kunskap och utbildning var de 

främsta faktorerna till varför frågan inte ställs inom sjukvården (Berglund & Stenson, 2010). 

Sjuksköterskans attityd gällande våld mot kvinnor kan även vara en bidragande faktor 

(Stayton & Duncan, 2005).   

Det är en bra strategi att ställa frågan om våld i nära relation inom alla vårdinstanser för att 

identifiera utsatta patienter och ge dem alternativ till hjälp som kan leda till ett liv utan våld 

(Dufort, Gumpert & Stenbacka, 2013). Vården är utifrån de våldsutsatta kvinnornas 

perspektiv den plattformen med bäst potential att fånga upp och hjälpa våldsutsatta 

(Djikanović et al., 2012.). Det är viktigt att ställa frågan om våld i nära relation flera gånger 

och att lyssna aktivt utan att döma patienten (Brykczynski et al. 2011). I en finsk 

intervjustudie som undersökte sjuksköterskors arbete med våldsutsatta kvinnor, framkom det 

att sjuksköterskorna efterfrågade en formell rutin gällande omhändertagandet av våldsutsatta 

kvinnor (Häggblom & Möller, 2006). Det är sjuksköterskans uppgift att minska skammen hos 

den våldsutsatta och medverka till att patienten får den vård som behövs. Personalen ska 

känna sig trygg i att ställa frågan och kunna hantera svaret (Berglund & Stenson, 2010). 
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Nyutexaminerad personal inom hälso- och sjukvård har ofta bristande kunskap gällande våld i 

nära relation, det är därför arbetsgivarens ansvar att utbilda och förbereda personalen så att de 

kan ge våldsutsatta ett gott bemötande (Björck, 2010). 

 

Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee utformade en omvårdnadsteori som fokuserar på människan utifrån fem 

grundläggande element: individen, lidandet, kommunikation, mening och mänskliga 

relationer. Hon betonar vikten av kommunikationen i mötet mellan sjuksköterska och patient, 

och hur kommunikationen kan påverka patientens tillstånd. Det är enligt Travelbee viktigt att 

i mötet med patienten visa empati och skapa en mellanmänsklig relation. I denna relation bör 

sjuksköterskan vara medveten om sina egna stereotypa föreställningar och se förbi dessa för 

att kunna se patienten som unik individ. Kommunikationen är en målinriktad process och ett 

av sjuksköterskans viktigaste redskap för att bygga mellanmänskliga relationer och uppnå god 

omvårdnad (Kirkevold, 2000). Vi anser att denna teori kan användas vid alla 

inskrivningssamtal inom vården då man möter våldsutsatta patienter. Teorin kan hjälpa 

personalen att skapa en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska som 

underlättar för patienten att uttrycka sina upplevelser och där sjuksköterskan kan sätta sig in i 

patientens situation. 

 

Problemformulering 

Våld i nära relation är ett stort och utbrett hälsoproblem som kränker de mänskliga 

rättigheterna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har vården ett ansvar att främja hälsa och 

välbefinnande för hela befolkningen (SFS 1982:763). Det är viktigt att vårdpersonal får en 

ökad kunskap och medvetenhet gällande våld i nära relation för att fånga upp och hjälpa fler 

våldsutsatta. Att rutinmässigt ställa frågan om våld i nära relation vid inskrivningssamtalet är 

ett nytt fenomen inom den svenska sjukvården. Denna nya rutin har implementerats på en 

psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i Mellansverige där huvudsakligen patienter med 

affektiva sjukdomar som emotionell instabil personlighetsstörning, bipolär sjukdom och 

ätstörningsproblematik vårdas. Ångest, psykos och depression är vanligt förekommande 

symtom. På denna avdelning har frågan om våld i nära relation implementerats som en 

rutinmässig fråga i inskrivningssamtalet. I samarbete med Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

[NCK] har nya sökord utformats och lagts till i avdelningens mall för inskrivningssamtal. All 
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personal på avdelningen fick vid ett eller två tillfällen genomgång av hela inskrivningsmallen 

med alla sökord innan arbetet påbörjades (Se bilaga 1). 

 

Genom att studera denna nya rutin på en psykiatrisk avdelning kan problemet 

uppmärksammas och bidra till en ökad kunskap och medvetenhet som kan skapa en säkrare 

och bättre vård. Därför är det av intresse att göra ett kvalitetssäkringsarbete för att undersöka 

hur den nya rutinen fungerar, samt om det är en rutin som kan implementerats på andra 

avdelningar. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonalen arbetar med att tillfråga patienter om 

våld i nära relation vid inskrivningssamtal, samt undersöka svarsfrekvens, åtgärder och om 

arbetet har förbättrats över tid. 

Frågeställningar 

1. Hur många patienter blir tillfrågade om våld i nära relation vid inskrivningssamtalet? 

2. Hur många svarar ja respektive nej då de blir tillfrågade om våld i nära relation? 

3. Har arbetet med att ställa frågan förbättrats över tid? 

4. Vilken åtgärd görs då våld i nära relation upptäcks? 

 
 

METOD 

 
Forskningsdesign 
Studien är kvantitativ med en retrospektiv och deskriptiv studiedesign då den beskriver fråge- 

och svarsfrekvens i journaldata från föregången tid (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval 

Urvalet gjordes strategiskt. Månaderna som granskades var december 2013 samt januari, 

februari och mars 2014. Alla inskrivna inskrivningssamtal under denna period granskades. Då 

hela avdelningen kom igång med arbetet i november 2013 ansågs det lämpligt att påbörja 

granskningen tidigast december månad, då rutinen hunnit implementerats på avdelningen. 
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Inklusionskriterier: Alla inskrivna patienter, över 18 år på den psykiatriska avdelningen. 

Exklusionskriterier: Patienter med skyddad identitet.  

 

Datainsamlingsmetod/instrument: 

En journalgranskning genomfördes som datainsamlingsmetod. Data hämtades från Cosmic 

som är avdelningens journalsystem. Datan som hämtades från journalen var information om 

våld i nära relation i inskrivningssamtalet, det vill säga fråge- och svarsfrekvens samt 

åtgärder. Då det fanns behov av att gå vidare in i patientens journal för att hitta åtgärder 

gjordes detta. Datan sammanställdes i ett Excel dokument (Se bilaga 2), där även tabeller och 

diagram utformades.  

 

Tillvägagångssätt 

Avdelningschefen och biträdande avdelningschef på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige kontaktades och informerades om studien. En positiv respons gavs för studien 

och avdelningscheferna godkände studien. För att få ett legitimt tillstånd kontaktades 

verksamhetschefen, som gav sitt tillstånd. Även ett tillstånd från forskning- och utbildnings 

direktören på sjukhuset gavs. Tillgång till inloggningsuppgifter och genomgång av 

journalsystemet Cosmic tillhandahölls av biträdande avdelningschef. En lista med alla 

personnummer gavs ut av biträdande avdelningschef på avdelningen som även samlade in 

listan efter varje granskningstillfälle. Detta för att säkra patienternas konfidentialitet och 

integritet. Granskningen skedde i ett enskilt rum och i första hand granskades endast 

inskrivningssamtalet i journalen. Om behov fanns för att gå vidare i patientens journal för att 

besvara studiens syfte med att hitta åtgärder gjordes detta. Varje journal granskades under 5-

10 minuter. Fråge- och svarsfrekvens, samt åtgärdskategorier fördes in i ett Exceldokument 

(Se bilaga 2). 

 

Bearbetning och analys 

Data från journalgranskningen analyserades enligt följande. Frågeställning ett besvarades 

genom att summera ihop antalet gånger frågan ställts och inte ställts vid inskrivningssamtalet. 

Frågeställning två besvarades genom att summera ihop antal gånger frågan besvarats med ett 

ja alternativt nej. En jämförelse gällande fråge- och svarsfrekvens mellan månaderna gjordes 

för att se utveckling över tid och för att besvara frågeställning tre. Den fjärde frågeställningen 
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analyserades genom kategorisering och indelning av åtgärder. Åtgärderna delades in i fyra 

kategorier. Kategori ett var “Ingen åtgärd”, kategori två var ”Ingen ny åtgärd, vårdkontakt 

finns”, kategori tre var ”Ny vårdkontakt” och den fjärde kategorin var “Har vårdkontakt och 

får ny vårdkontakt”. Den första kategorin består av de patienter där ingen åtgärd kunde 

identifieras under granskningen och ingen tidigare vårdkontakt kunde ses. Kategori två 

innebar att patienten redan hade en vårdkontakt och bedömdes ej vara i behov av ytterligare 

hjälp. I kategori tre fick patienten en ny vårdkontakt, inte endast relaterat till våld i nära 

relation utan för patientens nuvarande behov och helhetssituation. Den fjärde kategorin bestod 

av patienter som redan hade en välfungerande vårdkontakt, men som även fick en ytterligare 

vårdkontakt. Datan sammanställdes i ett Excel-dokument och redovisades sedan i form av 

tabeller och diagram. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för att få genomföra studien godkändes skriftligt av verksamhetschefen samt 

forsknings och utbildningsdirektören på sjukhuset. Granskarna tog i första hand endast del av 

inskrivningssamtalet i journalen och behandlade dessa uppgifter med stor hänsyn till 

patienternas konfidentialitet och integritet i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400). Listan med patienternas personnummer samlades in och förvarades hos 

biträdande avdelningschef på avdelningen för att undvika att obehöriga skulle kunna ta del av 

personuppgifterna och därmed bevarades patienternas integritet. 

 

RESULTAT 

Tillfrågade om våld i nära relation 

Av 102 granskade inskrivningssamtal tillfrågades 70 patienter om våld i nära relation, 32 

patienter tillfrågades ej (Se tabell 1). Detta innebär att 69 % av alla patienter som skrevs in 

under de granskade månaderna blev tillfrågade om våld i nära relation vid 

inskrivningssamtalet. 

 

Svarsfrekvens 

Av de 70 tillfrågade patienterna, svarade 27 ”Ja” och 43 svarade ”Nej”. Detta innebär att 38,5 

% av alla de tillfrågade svarade att de hade blivit utsatta för våld i nära relation (Se tabell 1). 
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Tabell 1. Antal tillfrågade patienter och svarsfrekvens. 

Antal patienter      

 December Januari Februari Mars         Totalt 

Tillfrågade 12 17 17 24 70 

  Svar Ja 6 3 7 11 27 

  Svar Nej 6 14 10 13 43 

Inte tillfrågade 8 6 7 11 32 

Totalsumma 20 23 24 35 102 

 

Förändring av frågefrekvens över tid 

Under januari månad tillfrågades 74 % av de inskrivna patienterna om våld i nära relation 

vilket är den högsta andelen utav de granskade månaderna. Lägst andel tillfrågade patienter 

var 60 % i december månad (Se tabell 2). 
 

 

Tabell 2. Procentsats tillfrågade patienter i respektive månad. 
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Åtgärder då våld i nära relation påträffades 

Inga åtgärder registrerades som specifikt riktades mot våld i nära relation. De åtgärder som 

registrerades var nya vårdkontakter utifrån patientens behov och helhetssituation (Se tabell 3). 

 

Tabell 3. Åtgärder. 

1. Ingen 

Åtgärd 

2. Ingen ny 

åtgärd, 

vårdkontakt finns 

3. Ny 

vårdkontakt 

4. Tidigare 

vårdkontakt & ny 

vårdkontakt 

Totalt 

 

2 patienter 

 

 14 patienter 

  

 5 patienter 

 

 6 patienter 

  

 27 patienter 

 

 

DISKUSSION 

Att ställa frågan om våld i nära relation vid varje inskrivningssamtal är ett nytt fenomen inom 

sjukvården. Föreliggande arbete har studerat hur denna nya rutin fungerar på en psykiatrisk 

avdelning i Mellansverige. Då fler patienter blir tillfrågade om våld i nära relation har fler 

våldsutsatta chansen att bli uppfångade inom vården och få hjälp. Därför har vården en unik 

möjlighet att hjälpa våldsutsatta och har därmed ett ansvar att ställa frågan. Föreliggande 

arbete visar på att 69 % av alla patienter blir tillfrågade då frågan blir rutinmässig, vilket 

troligtvis är fler patienter jämfört med andra avdelningar där frågan inte är rutinmässig. Det 

finns ett starkt samband mellan våld i nära relation och psykisk ohälsa vilket gör psykiatrin 

till en viktig plats att fånga upp våldsutsatta genom att ställa frågan.    

 

Resultatdiskussion 

Av de patienter som tillfrågats under de granskade månaderna är det 38,5 % som svarat att de 

har blivit utsatta för våld i nära relation. Under mars månad rapporterade 46 % av de 

tillfrågade att de utsatts för våld i nära relation. Detta kan anses vara en mycket hög siffra om 

man jämför med den statistik som fås genom kriminalstatistik och brottsofferundersökningar 

som endast visar en utsatthet på 0,7 % (BRÅ, 2009). En bidragande faktor till dessa höga 

siffror kan vara att journalgranskningen genomfördes på en psykiatrisk avdelning. Detta stöds 

av tidigare forskning som visar på samband mellan våld i nära relation och psykisk ohälsa 
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(WHO, 2005;Moracco et al. 2004;Buller et al., 2014;Lundgren et al., 2002;Jonas et al., 

2013;Colman et al., 2013;Perez-Fuentes et al., 2013;Caugle et al., 2009;Devries et al., 2013). 

Ett samband ses mellan våld i nära relation och depression vilket är ett förekommande 

hälsoproblem på den granskade avdelningen (Morracco et al. 2004; Buller et al, 2014; 

Lundgren et al., 2002;Jonas et al., 2013;Devries et al., 2013). Våld i nära relation är 

förknippat med ätstörningsproblematik och psykossjukdomar (Jonas et al., 2013), samt 

självmordstankar (Devries et al., 2013), vilka är hälsoproblem som kan leda till inskrivning på 

avdelningen där granskningen genomfördes. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2013c) nämner att det finns grupper som är särskilt utsatta 

för våld i nära relation, där patienter inom psykiatrin inte inkluderas. Patienter med psykisk 

ohälsa kan tänkas vara i större risk att utsättas för våld i nära relation. Resultatet från denna 

journalgranskning kan antyda att utsatta grupper även finns inom psykiatrin, dock behövs mer 

forskning för att styrka detta.  

 

Journalgranskningens resultat visar på att vården är en viktig plats för att fånga upp 

våldsutsatta, då granskningen visade att en stor andel av de tillfrågade svarade “Ja” på frågan 

om våldsutsatthet i nära relation. Brottsofferundersökningen som gjordes av NTU baserades 

på intervjustudier över telefon vilket kan bidra till att den våldsutsatta inte vågar eller känner 

sig bekväm med att berätta om sin situation (BRÅ, 2013). Resultaten från denna studie tyder 

på att det inom vården kan vara lättare för den utsatte att berätta om våld i nära relation än vid 

andra kontakter som till exempel rättsväsendet (Berglund & Stenson, 2010; Edlin et al., 2010; 

Djikanović et al., 2012). Vården har ett ansvar och en unik möjlighet till tidig upptäckt och 

insättande av åtgärder som inte finns på andra platser i samhället. Detta är en fråga som bör 

ställas till alla patienter inom olika vårdinstanser (Dufort et al., 2013).  

Att ställa frågan om våld i nära relation 

Vårt resultat visar att frågan om våld i nära relation inte ställs vid 31 % av 

inskrivningssamtalen, trots att detta är en rutinfråga som alltid borde ställas. I mars månad 

visar resultatet på en tydlig nedgång jämfört med tidigare månader avseende på ur ofta frågan 

ställts i inskrivningssamtalet. Under mars månad var det betydligt fler inskrivningar, vilket 

tyder på en högre belastning och tidsbrist på avdelningen vilket kan vara bidragande faktorer 

till att färre patienter blev tillfrågade. Faktorer som kan vara bidragande till att man inte frågar 

kan vara tidsbristen (Berglund & Stenson, 2010; Stayton & Duncan, 2005), sjuksköterskans 
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kompetens och frågans känslighet (Höglund, 2010). Då personalen inte har tid att sätta sig ned 

och hantera svaret på frågan, samt om de har bristande kompetens gällande ämnet kan de då 

välja att inte ställa frågan.  

 

Då anhöriga är med vid ett inskrivningssamtal kan detta göra att sjuksköterskan inte vågar 

eller känner sig bekväm med att ställa frågan, då det finns risk att den anhöriga är förövaren. 

En annan orsak kan vara att patientens bakgrund är känd för personalen sedan tidigare 

(Berglund & Stenson, 2010). På avdelningen där journalgranskningen genomfördes är det 

ibland inplanerade inskrivningar av återkommande patienter, vilket gör att många ur 

personalen redan känner till dennes förflutna vilket kan bidra till att sjuksköterskan inte 

upprepar frågan om våld i nära relation. Detta trots att patienten kan ha utsatts för nytt våld 

efter förra vårdvistelsen. Att ställa frågan flera gånger kan också bidra till att patienten vågar 

berätta både om gammalt och nytt våld. Patienten kan uppleva ett större förtroende för 

personalen denna gång (Brykczynski et al., 2011).  

 

Att fråga en patient om våldsutsatthet i nära relation kan för många anses som en etisk 

komplicerad fråga där man utsätter en redan utsatt person för denna typ av frågeställning 

(Höglund, 2010). Sjuksköterskan kan uppleva att patienten känner sig utpekad.  Upplevelsen 

av att inte kunna hjälpa eller bota patienten kan även vara faktorer som bidrar till att 

personalen inte frågar. Det är viktigt att sjuksköterskan känner trygghet i att ställa fråga och 

att bemöta svaret utifrån kunskap och kompetens gällande omhändertagandet av våldsutsatta 

patienter (Häggblom & Möller, 2006). 

 

För att känna trygghet med att ställa frågan om våld i nära relation är det viktigt att ha 

grundläggande kunskaper i ämnet, vilket några ur personalgruppen på avdelningen hade fått 

då de gått en kurs i ämnet genom NCK. All personal som förväntas följa denna nya rutin bör 

få en ökad kompetens inom ämnet, vilket kan hjälpa både personal och patienter att känna sig 

bekväma med frågan. Denna ökade kompetens skulle kunna fås genom till exempel olika 

utbildningstillfällen som alla på avdelningen har möjlighet att medverka vid. Det är 

arbetsgivarens ansvar att förbereda och utbilda personalen så att de får en bättre kunskap och 

bemötande gentemot våldsutsatta (Björck, 2010). Detta kan bidra till att frågan blir en naturlig 

del av inskrivningssamtalet. 
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Dokumentation 

En faktor till att frågan om våld i nära relation inte dokumenteras kan vara bristande kunskap 

bland personalen om den nya rutinen. Några ur personalgruppen kanske inte visste hur den 

nya inskrivningsmallen såg ut eller hur den skulle användas. Det kan även finnas missförstånd 

bland personalen angående hur man dokumenterar. Möjligheten finns att personalen vid 

inskrivningssamtalet frågade patienten om våld i nära relation och då de fick ett nekande svar 

valde att lämna detta fält tomt istället för att skriva “nej”. Om detta har skett ser det ut som att 

frågan aldrig ställdes under samtalet.  

 

Varför patienten inte vill berätta 

Journalgranskningen visar att 43 av 70 tillfrågade patienter (61 %) svarade nej på frågan om 

de blivit utsatta för våld i nära relation. Mörkertalet är stort gällande rapportering av 

våldsutsatta i en nära relation (BRÅ, 2013; WHO, 2005), detta troligtvis för att våldsutövaren 

ofta är en partner eller familjemedlem (NCK, 2013b). Bidragande faktorer till varför patienter 

som blivit eller är utsatta för våld väljer att inte svara kan vara bemötande och attityder från 

vårdpersonal (Höglund, 2010;Pratt-Eriksson et al., 2014;Stayton & Ducan, 2005). Att fråga 

om våld i nära relation kräver mycket från en sjuksköterska både i bemötande och kompetens. 

Det är inte en fråga att bara kastar ur sig, eftersom sättet frågan ställs och bemötande från 

sjuksköterskan påverkar hur patienten kommer att svara. 

 

Det är viktigt att vårdpersonal är medvetna om sina stereotypa föreställningar och egna 

attityder kring våldsutsatta för att inte skapa några förutfattade meningar som kan påverka 

bemötande med den våldsutsatta (Berglund & Stenson, 2010;Stayton & Duncan, 2005;Pratt-

Eriksson et al., 2014). Att skapa en trygg och mellanmänsklig relation mellan patient och 

sjuksköterska är betydande för att skapa ett förtroende som sedan kan resultera i att den 

våldsutsatta svarar och kan få hjälp. Kommunikation som är målinriktad och präglad av 

empati betonar Travelbee i sin omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). För att få ett 

sanningsenligt svar från våldsutsatta patienter är det viktigt att personalen vet hur de ska ställa 

frågan.  
 

Vid några tillfällen hade patienten först svarat “nej” på frågan om våld i nära relation och 

sedan ändrat sitt svar till “ja” när de blivit tillfrågade om “annat våld”. Detta kan bero på att 

patienten först inte förstod frågan eller att hen inte identifierar sig själv som våldsutsatt. När 
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personalen ställer frågan om våld i nära relation bör man samtidigt förklara vad som menas 

med våld, så att patienten kan känna igen sig och inse att hen är utsatt för våld (Berglund & 

Stensson, 2010). I inskrivningsmallen finns sökord som kategoriserar våldet i fysiskt, psykiskt 

och sexuellt, vilket är mycket bra då det ger personalen en möjlighet att specificera frågan och 

ställa följdfrågor. Däremot var användningen av dessa kategorier bristfällig. Ett bra verktyg 

som kan hjälpa både personalen och patienten att förstå vad våld i nära relation innebär är 

Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer (2014). 

 

Arbetets förändring över tid 

Journalgranskningen visar att arbetet med att ställa frågan om våld i nära relation i varje 

inskrivningssamtal har förbättrats över tid, då en större andel av patienterna tillfrågades i mars 

än i december. I december månad tillfrågades 60 % av de inskrivna patienterna och i mars 69 

%. Förbättringen var dock inte gradvis för varje månad. Den månad som hade högst andel 

tillfrågade var i januari månad då 74 % tillfrågades. Rutinen påbörjades på avdelningen i 

november 2013 vilket kan ha gjort att rutinen inte hunnit implementerats på avdelningen 

vilket kan leda till att många i personalgruppen upplevde att de hade bristande kunskaper 

gällande rutinen och ämnet. Det är viktigt att personalen har en god kompetens gällande ämne 

och rutin så att frågan ställs på ett bra sätt samt att de har en god kunskap kring 

omhändertagandet då våld i nära relation upptäcks. Risken med en rutinfråga kan vara att den 

ställs slentrianmässigt och inte tas på allvar av personal och patient (Berglund & Stensson, 

2010). 

Åtgärder då våld i nära relation upptäcks 

Den fjärde frågeställningen gällande vilka åtgärder som vidtogs då våld i nära relation 

upptäcktes visade sig vara svår att besvara. Innan journalgranskningen började antogs det att 

granskarna skulle stöta på åtgärder som till exempel “NCK”, “Kuratorskontakt” eller 

“Polisanmälan”. Det visade sig dock vara svårt att hitta sådana åtgärder i inskrivningssamtalet 

eller i vårdplanen utan att gå för djupt in i journalen. I de fall då våld i nära relation 

upptäcktes rörde det sig oftast om tidigare våld som skett för länge sedan och som ej var 

aktuellt då inskrivningssamtalet skedde. I vissa fall var det svårt att avgöra om det våld som 

patienten berättade om var aktuellt eller inte. I inskrivningsmallen finns det sökord för att 

specificera om våldet är “tidigare” eller “aktuellt” vilket användes bristfälligt i de granskade 

journalerna.  
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Inga åtgärder registrerades som direkt riktades mot våld i nära relation. De åtgärder som 

gjordes bestod i nya vårdkontakter utifrån patientens behov och helhetssituation. I vissa fall 

hade patienten tidigare vårdkontakter som denne var nöjd med och bedömdes som tillräckliga 

av personalen. Patienter på avdelningen tilldelas alltid två kontaktpersoner som ska kunna 

erbjuda samtalsstöd och hjälp till vidare kontakter inom öppenvård, kommun och socialtjänst 

samt anhöriga. Möjlighet till att träffa kurator och psykolog finns även på avdelningen.  

 

Föreliggande studies resultat gällande hur många som svarade ”Ja” på frågan om 

våldsutsatthet bör vara generaliserbart för andra psykiatriska avdelningar, med liknande 

patientgrupp. Resultatet gällande hur ofta personalen ställer frågan anses vara generaliserbart 

för alla vårdavdelningar. Genom att göra en liknande studie vid ett senare tillfälle, under en 

längre tid och med en större urvalsgrupp hade ett mer generaliserbart resultat uppnåtts. 

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka hur vårdpersonal arbetar med en ny rutin ansågs 

retrospektiv deskriptiv metod i form av en journalgranskning lämplig för att samla in data. En 

retrospektiv deskriptiv metod är bra för att kunna få en överblick över något som har skett 

under en viss period då materialet går att hämta utifrån ett befintligt register (Polit & Beck, 

2008). Detta ger studien god validitet. Det kan finnas en nackdel med att granska information 

som någon annan person registrerat, då riskerna för felvärden ökar. Reliabiliteten kan ha 

påverkats negativt av mänskliga faktorer, som till exempel att patienten missuppfattat frågan 

eller att personalen ställt frågan utan att dokumentera det. Reliabiliteten anses dock vara god 

då det är journaler som granskats som enligt lag skall innehålla sanningsenlig information, där 

inskrivningssamtalet i journalen antecknades av personalen utifrån en tydlig mall.  

 

Urvalet var strategiskt och inkluderade de enda månaderna som var möjliga att granska då 

rutinen nyligen hade påbörjats. En svaghet med denna studie är att den granskade en ny rutin 

som ej var inarbetad på avdelningen. Ett aktuellt resultat erhölls eftersom att föreliggande 

studie granskade journaler från december 2013 och januari - mars 2014. En styrka med 

studien är det stora urvalet på 102 patienter med endast ett bortfall.  Det hade möjligtvis varit 

bättre att studera denna rutin senare då den hunnit implementerats på avdelningen. Det kan 

tänkas att fler patienter blir tillfrågade då personalen blivit mer vana vid rutinen och fått mer 

kunskap inom ämnet (Berglund & Stenson, 2010). En ny rutin kan även få motsatt effekt, det 
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vill säga att personalen följer rutinen noggrant i det tidiga skedet och som sedan successivt 

försämras med tiden. För att se om rutinen gett en förbättring gällande hur många patienter 

som blir tillfrågade om våld i nära relation borde en journalgranskning gjorts av en tidigare 

månad, innan rutinen implementerats på avdelningen. Detta för att kunna göra en jämförelse 

och se hur rutinen påverkat frågefrekvensen.  

 

Ett studiespecifikt formulär utformades i Excel för att smidigt kunna samla in och 

sammanställa datan (Se bilaga 2). Under granskningen samlades data in och fördes 

kontinuerligt in i detta formulär. Dokumentet var ett bra hjälpmedel som omfattade all 

information som behövdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Då all data var 

insamlad var det enkelt att överföra informationen till diagram och tabeller. Resultaten 

presenterades i procent och antal, samt i diagram, tabeller och text, detta för att göra resultatet 

så överskådligt och tydligt som möjligt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

En journalgranskning kan anses etiskt problematisk eftersom sekretessbelagd information 

studeras utan patienternas vetskap. Studien gjordes i enlighet med Offentlighets och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) då patienternas integritet bevarades genom att 

personuppgifterna förvarades av en kontaktperson på avdelningen så att ingen obehörig fick 

tillgång till informationen. Det var inte möjligt att fråga varje enskild individ om samtycke till 

att studera deras journal, istället erhölls ett tillstånd från verksamhetschefen samt forskning- 

och utbildningsdirektören för sjukhuset. Vid granskningen studerades endast de delar av 

journalen som behövdes för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Kliniska implikationer 

Denna studie visar på att det är viktigt att fråga om våld i nära relation som en rutinmässig del 

av inskrivningssamtalet då en stor andel av de tillfrågade svarat att de blivit utsatta för våld i 

nära relation. Denna rutin borde införas på fler avdelningar eftersom att de våldsutsatta söker 

vård inom alla vårdinstanser (Dufort et al., 2013;NCK, 2013a;Berglund & Stenson, 2010). 

Rutinen kan förmodligen förbättras genom att personalen får en ökad kunskap och kompetens 

inom ämnet (Björck, 2010). Genom att göra denna rutin verklig inom alla vårdinstanser kan 

våld förebyggas och därmed främjas folkhälsa, vilket är vårdens ansvar (SFS 

1982:763).  Vidare forskning och jämförelser med andra avdelningar inom området behövs 
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för att styrka studiens resultat, förbättra rutinen och därmed bidra till att främja folkhälsan. 

Denna rutin behöver utvecklas så att fler patienter blir tillfrågade och därmed kan sjukvården 

fånga upp och hjälpa fler våldsutsatta. 

Slutsats 

Då frågan om våld i nära relation blir en rutinmässig del av inskrivningssamtalet blir 

majoriteten av patienterna tillfrågade. En hög andel av de tillfrågade svarade att de blivit 

utsatta för våld i nära relation, dock kunde inga åtgärder registreras som riktades enbart mot 

våld i nära relation. En större andel av patienterna tillfrågades i mars än i december, vilket 

tyder på att arbetet har förbättrats över tid.  
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BILAGOR 
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Bilaga 1 

 
  

Ankomstsamtal 
Samtycke 
Får vi ta del av annan vårdgivares journal       Ja Nej 

Medgivande av information 
Information om patientens hälsotillstånd får ges till närstående      Ja Nej 

Information  får ges att patienten är inskriven på avdelningen      Ja Nej 

Anamnes 
Anamnes beskriver levnadsförhållande och hälsostatus innan denna 

vårdkontakt 

1) Inskrivningsorsak 
a) Vårdgivarens syfte med inskrivningen 

2) Tidigare hälsoproblem 
Diagnoser och sjukdomshistoria 

a) Psykiskt 

b) Somatiskt 

c) Tidigare våldsbeteende 
Har patienten varit våldsam/utåtagerande mot andra tidigare          Ja           Nej 
3) Alkohol 

4) Droger 

5) Tobak 

6) Socialt 

7) Familj 

8) Socialt närverk 
Möjligheter till stöd av familj och vänner 
9) Boende 

10) Sysselsättning 

11) Fritid/Intressen 

12) Ekonomisk situation 

13) Våldsutsatthet i nära relation 

a) Aktuell våldsutsatthet 
i) Fysisk 

ii) Psykisk 

iii) Sexuellt 

b) Tidigare våldsutsatthet 
i) Fysisk 

ii) Psykisk 

iii) Sexuellt 

14) Barn som upplevt våld 

i) Ja 

ii) Nej 

iii) Ej frågat 

15) Annat våld/trauma 
i) Har patienten varit utsatt för våld och trauma 

 

16) Vårdkontakter 
Alla kontakter med sjukvård och samhällsinstanser rörande patientens 

hälsotillstånd 

 

Status 
Patientens nuvarande tillstånd. Inga åtgärder beskrivs här 

Permission (Tillsynsgrad skrivs här) 

Kommunikation 

Kunskap/utveckling 

Lungor/andning 

Hjärta cirkulation 

Nutrition 

Elimination 

Hud/vävnad 

Aktivitet 

Sömn 

Smärta 

Sinnesintryck 

Sexualitet/reproduktion 

Psykosocialt 

 Emotionellt 

 Sinnesstämning 

Självskadetankar 

Våldsbeteende 

Självmordstankar 

Självmordsbeteende 

Relationer 

Andligt 

Kulturellt 

Välbefinnande 

Aktuella läkemedel 
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Bilaga 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patient tillfrågad-om-våld-(j/n/o) patientens-svar-(j/n/o) typ-av-åtgärd-(194) kommentar månad Åtgärder
1 1 Ingen-åtgärd.
2 2 Ingen-ny-åtgärd.-Tidigare-vårdkontakt-finns
3 3 Får-ny-vårdkontakt
4 4 Tidigare-kontakt-finns-och-får-ny-kontakt
5
6

JA NEJ Oklart Kommentarer Åtgärder: Kategori61 Kategori62 Kategori63 Kategori64
Tillfrågad6om6våld
Svar


