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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Ett svenskt universi-

tetssjukhus har tagit fram en handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och 

det finns evidens för att avdelningschefer spelar en stor roll för implementeringen av hand-

lingsplaner. 
 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka avdelningschefers erfarenheter av att 

implementera en handlingsplan om våldsutsatthet; “Våldsutsatta kvinnor - en handlingsplan 

för omhändertagande”, samt att undersöka vilka hinder och underlättande faktorer som ligger 

bakom implementeringen. 

 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Sju avdelningschefer från sju olika avdelningar inom fem divisioner intervjuades vid ett 

svenskt universitetssjukhus som har en handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta 

kvinnor. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide, och resultatet analyserades 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Huvudresultat: Majoriteten av informanterna hade inte implementerat handlingsplanen. För-

sök till implementering hade genomförts dels genom att föra in frågan om våld i ett inskriv-

ningsformulär eller genom att ta upp handlingsplanen på arbetsplatsträffar eller andra perso-

nalmöten. De rapporterade hinder och underlättande faktorer som finns i samband med im-

plementeringen av handlingsplanen för våldsutsatta kvinnor berodde på avdelningsschefen 

själv, verksamheten, dokumentationen och olika resurser.  

 

Slutsats: Idag går det inte att implementera handlingsplanen full ut. Informanterna upplevde 

detta som frustrerande och menar att en tydlig struktur av handlingsplanen från sjukhusled-

ningen krävs för att kunna förankra handlingsplanen i verksamheten. Fler studier bör genom-

föras på fler avdelningar då verksamhetens patientgrupp påverkade hur informanterna förhöll 

sig till handlingsplanen.   

 

Nyckelord: våld i nära relation, handlingsplan, implementering, avdelningschef  

 



ABSTRACT 

 

 

Background: Intimate partner violence against women is a global health problem. A Swedish 

university has developed a guideline for the care of abused women and there is evidence that 

nurse managers play a major role in the implementation of guidelines. 

 

Aim: The aim of the present study is to investigate the nurse managers' experiences of im-

plementing a guideline on domestic violence; "Abused women - a guideline for disposal" and 

to explore the barriers and facilitating factors behind the implementation. 

 

Method: A qualitative study was conducted. Seven nurse managers from seven different 

wards within five divisions were interviewed at a Swedish university hospital that has a 

guideline for the care of abused women. Data were collected through semi-structured intervi-

ews using an interview guide, and the results were analyzed using a qualitative content analy-

sis. 

 

Main result: The majority of respondents had not implemented the guideline. Attemts to im-

plement the guideline had been carried out, partly by bringing in the issue of violence in an 

enrollment form, or by taking up the guideline at workplace meetings and other staff mee-

tings. The reported barriers and facilitating factors that are associated with the implementation 

of the guideline for abused women was due to the nurse manager, operations, documentation 

and various resources. 

 

Conclusion: Today it is not possible to implement the guideline completley. The informants 

experienced this as frustrating and believes that a clear structure of the guideline from the 

hospital management is required to anchor the guideline into the wards activity. More intervi-

ews should be conducted in other wards as the group of patients, treated at the ward, affected 

how informants conducted the guideline. 
 

 

 

Key words: intimate partner violence, guideline, implementation, nurse managers. 
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BAKGRUND   
 

Definition av våld i nära relation 

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Det kan innebära all slags våld som kan 

förekomma i parrelationer och andra relationer inom familj och släkt. Den vanligaste formen 

av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor, oftast en man som kvinnan har haft eller har 

ett förhållande med. Således kommer föreliggande studie enbart behandla mäns våld mot 

kvinnor. Våld i nära relation definieras enligt Förenta nationerna [FN] som:  

 

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

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

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (World health organization [WHO], 

2013). 
 

Våldet yttrar sig i olika former av slag, till exempel sparkar och knuffar, sexuella övergrepp 

samt psykiska övergrepp som kan uttrycka sig i kränkningar, isolering och psykologisk ned-

brytning (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2013). Våldet förekommer i alla länder, 

samhällsgrupper och religioner. Kvinnor som lever i länder där kvinnors rättigheter är mer 

ifrågasatta har en större risk att drabbas för våld, såväl som i de länder där det inte väcks åtal 

mot män som utövar våld mot kvinnor. 

 

Statistik i världen 

Enligt FN’s beräkningar har var tredje kvinna i världen någon gång blivit utsatt för fysisk- 

och/eller sexuellt våld. Samt har var femte kvinna blivit utsatt för våldtäkt eller försök till 

våldtäkt (Johnsson-Latham, 2008). I WHO’s tvärsnittsstudie, publicerad 1999, gjorde man en 

internationell sammanställning om könsrelaterat våld och kvinnors hälsa från 35 länder, som 

visade att mellan tio och 52 procent av alla kvinnor någon gång hade utsatts för fysiskt våld 

av sin partner (NCK, 2013).  
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Statistik i Sverige 

I Sverige under år 2012 anmäldes 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år, enligt 

Brottsförebyggande rådets statistik (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2013). Det finns beräk-

ningar på att endast 20 procent av våldet mot kvinnor i nära relation kommer till polisens 

kännedom (NCK, 2013).   

 

Våldets konsekvenser   

Våld i nära relation beskrivs som ett världshälsoproblem och listas som en av de främsta or-

sakerna till ohälsa bland världens kvinnor (WHO, 2013). Enligt Brottsförebyggande rådet 

dödas i genomsnitt 17 kvinnor per år i Sverige av en man som de har haft eller har en nära 

relation med (Friström, 2010). Kvinnor som blir utsatta för våld har en större benägenhet att 

drabbas av fysisk samt psykisk ohälsa (Berglund, 2010), och de förbrukar mer läkemedel än 

vad icke våldsutsatta kvinnor gör (Björck & Heimer, 2008). Exempel på vad våldet kan ge för 

konsekvenser för hälsan är bland annat; magbesvär, gynekologiska besvär, kroniska smärtor, 

oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, depression, ångest, sömnsvårigheter 

samt i värsta fall leda till suicid (Berglund, 2010). Sammanfattningsvis syns inte alltid våldet 

på utsidan eftersom detta inte alltid yttrar sig fysisk form utan leder ofta till psykiska besvär.   

 

Kostnader 

Det har gjorts ett flertal undersökningar för att uppskatta kostnaderna för samhället av mäns 

våld mot kvinnor, men detta har dock varit svårt att bedöma eftersom endast en liten del av 

våldet har kommit till samhällets kännedom (Björck & Heimer, 2008). Socialstyrelsens rap-

port från 2006 visar att våldet mot kvinnor har kostat samhället närmare 3 miljarder kronor 

under år 2004, därav uppskattningsvis 30 miljoner kronor för hälso-och sjukvården (Häger-

Glenngård, Steen-Carlsson & Berglund, 2011). Mäns våld mot kvinnor medför en stor onödig 

ekonomisk belastning på sjukvården och samhället, med ökat behov av vård, läkemedel och 

sjukskrivningar. Det vore mycket betydelsefullt att identifiera kvinnorna snabbare för att und-

vika de höga kostnaderna för onödiga utredningar och felaktiga diagnoser samt behandlingar 

(Björck & Heimer, 2008). 
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Världens arbete mot kvinnovåldet 

”FNs konvention mot all slags diskriminering av kvinnor” framtogs 1981. Den uppmärksam-

made den könsdiskriminering som finns mot kvinnor och kom att betyda mycket för kvinnors 

rättigheter eftersom konventionen uppmärksammade problemet internationellt. Konventionen 

saknade emellertid frågan om våldet mot kvinnor, detta kompletterades 1993 då FNs general-

församling antog FNs deklaration mot våld mot kvinnor (Johnsson-Latham, 2008). Deklarat-

ionen har tre viktiga tyngdpunkter; våldets orsaker, våldets definition och medlemsländernas 

ansvar (NCK, 2013). FN underströk vikten av ändrad lagstiftning, samt utbildning och forsk-

ning, för att kunna åtgärda problemet (Heimer & Stensson, 2008). 

 

Sveriges arbete mot kvinnovåldet 

Sveriges regering bildade Kvinnovåldskommissionen 1993 efter FNs begäran, deras uppdrag 

blev att bedriva frågor och lansera åtgärder för att häva mäns våld mot kvinnor i Sverige. 

Kvinnokommissionen arbetade fram Kvinnopropositionen som riksdagen antog 1998 (Heimer 

& Stenson, 2008). Där underströks mäns våld mot kvinnor som ett allvarligt samhällspro-

blem. Det tillsattes nya lagar som hade till avsikt att skydda den utsatta kvinnan. Brottet, grov 

kvinnofridskränkning, infördes i brottsbalken 1998, vilken tar hänsyn till kränkningar och 

vålds- eller sexualbrott en man upprepade gånger utövar mot en kvinna i en nära relation 

(NCK, 2013). Kvinnokommissionens förslag på att bilda ett centrum för omhändertagande av 

våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården kom till stånd 1994 och resulterade i Riks-

kvinnocentrum (RKC) som placerades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. År 2006 ändrades 

det till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som arbetar med frågor om mäns våld mot 

kvinnor samt omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. NCK utbildar olika yrkesgrupper 

som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete (Heimer & Stenson, 2008).  

 

NCK startade en kvinnofridslinje som är en nationell stödtelefon för kvinnor som blir utsatta 

för hot och våld, samt anhöriga till våldsutsatta kvinnor och barn. Dit kan man ringa när som 

helst på dygnet och få professionellt stöd av specialutbildade socionomer och sjuksköterskor. 

(Kvinnofridslinjen, 2013).   

 

Sjukvårdens ansvar 

Enligt WHO (2013) söker sig våldsutsatta kvinnor till hälso- och sjukvården mer frekvent än 

de kvinnor som inte upplevt våld. De identifierar även sjukvårdspersonalen som den yrkes-
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grupp de skulle lita mest på när de vill berätta om våldet. Personal inom hälso- och sjukvård 

har således en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för 

våld.  
 

En god vård innebär enligt hälso- och sjukvårdslagen, att den skall vara av god kvalitet. Man 

skall tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet. Se till att vården är lättillgänglig 

och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter mellan patienten 

och sjukvårdspersonalen (SFS, 1982:763). Det är således sjukvårdspersonalens ansvar att 

ställa frågan om våld i nära relation för att kunna identifiera kvinnorna och ge dem möjlighet 

till en adekvat medicinsk och psykosocial vård av god kvalitet. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 31 § att kvalitetssäkring skall uppnås 

genom att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Inom 

landstinget uppnås det bland annat genom nationella och lokala riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Kliniska riktlinjer möjliggör att sjukvårdspersonal kontinuerligt kan uppdatera sig gällande 

viktiga arbetsuppgifter. De fungerar även som verktyg för ny personal när de ska genomföra 

något de tidigare inte kommit i kontakt med. Riktlinjerna kan således vara avgörande för pati-

entsäkerheten (Bahtsevani, Willman, Stoltz & Östman, 2010). Enligt Bahtsevani och medar-

betare (2010) finns det många faktorer som påverkar implementeringen av olika riktlinjer 

inom hälso- och sjukvården. En tydlig och lättillgänglig struktur kring en riktlinje gör den 

lättare att följa och förstå och ökad följsamhet uppnås genom att all personal involveras i im-

plementeringen och att man kontinuerligt följer upp och ger feedback (Bahtsevani et.al., 

2010). 

 

Att sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka och vägleda de kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation uppmärksammades av regeringen och 2007 fick NCK i uppdrag att, utifrån rege-

ringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld 

i samkönade relationer (skr. 2007/08:39), utforma metoder för att frågor om personlig erfa-

renhet av våld skall ställas som en del av anamnesen inom hälso- och sjukvården (NCK, 

2011). År 2011 publicerade NCK rapporten - “Att fråga om våldsutsatthet som en del av 

anamnesen”. I rapporten framkommer det att samtliga experter inom olika delar av hälso- och 
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sjukvården är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld skall ställas till alla 

kvinnor som söker vård (NCK, 2011).  
 

Som en följd av denna rapport utformade NCK tillsammans med landstinget, i en medelstor 

svensk stad, handlingsplanen: “Våldsutsatta kvinnor- handlingsplan för omhändertagande” 

(se bilaga 1), som innebär att alla kvinnliga patienter skall tillfrågas om våld när de söker vård 

inom landstinget (Landstinget i Uppsala Län, 2012). 

 

Omvårdnadsteori 

Som det tidigare nämnts har våldsutsatta kvinnor en större benägenhet att drabbas av fysisk 

samt psykisk ohälsa enligt Berglund (2010). Omvårdnaden kring våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer avspeglar sig i Virgina Hendersons omvårdnadsteori, då den grundar sig i sjukskö-

terskans förståelse för den enskilde personens livsvärld. Det innebär att sjuksköterskan ska 

kunna se både det psykosociala och fysiska behoven för att fungera som ett stöd och tillgo-

dose patientens grundläggande behov. Enligt Kristoffersen (2006) menar Henderson att de 

grundläggande behoven är nödvändiga att tillgodose för att bevara en god hälsa, vilket enligt 

henne innefattar: ”mat, kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta och av ömsesidig 

samhörighet och ömsesidigt beroende av andra i den mänskliga kontexten”.  Enligt Kristof-

fersen (2006) tillgodoser individen dessa behov på egen hand, menar Henderson, men alla gör 

det på olika sätt eftersom faktorer som ålder, psykiska samt fysiska grundförutsättningar på-

verkar. Även den sociala och kulturella miljön personen lever i har en viss påverkan. I de si-

tuationer där individen inte kan bevara hälsan och tillgodose sina grundläggande behov, vilket 

inte alltid behöver bero på sjukdom, kan sjuksköterskan finnas där och stötta patienten som en 

förebyggande och hälsofrämjande funktion. Sjuksköterskan ska så snabbt som möjligt hjälpa 

individen att återvinna sitt oberoende när det gäller att tillgodose de mänskliga grundläggande 

behoven. Enligt Kristoffersen (2006) är det av betydelse att få patienten ”fullständig, ”hel” 

och ”oberoende” genom att sjuksköterskan skapar en god kontakt med patienten från början, 

så sjuksköterskan kan skapa en uppfattning om patientens situation och behov, menar Hen-

derson.  

 

Att fråga eller inte fråga? 

Att erbjuda kvinnor som söker vård, möjligheten att tala om våldsutsatthet kan i sig hjälpa 

kvinnan på kort sikt, oavsett om hon är villig att tala om det. Möjligheten att få uttrycka sina 
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erfarenheter till hälso- och sjukvården sänder ut tydliga signaler om att våld inte skall tolere-

ras eller vara tabubelagt. Det visar även att vårdpersonalen bryr sig om kvinnornas erfarenhet-

er och att de är villiga att hjälpa dem (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009). Chang och medar-

betare (2005) menar att frågan som ställs av vårdpersonal bidrar till en möjlighet för kvinnan 

att få information och stöd och inte så mycket som en metod för att identifiera våldet. 

 

En öppet ställd fråga om våldsutsatthet kan stimulera patienten att aktivt se på sin situation för 

att sedan ta ställning till hur och om hon vill förändra den. Frågor som ställs rutinmässigt sät-

ter således igång en process (Landstinget i Uppsala Län, 2012). 

 

Hinder och motstånd bland sjukvårdspersonal   

I en kanadensisk studie framgår det att de främsta orsakerna till att sjukvårdspersonal inte 

ställer frågan om våld i nära relation är bristande tid och utbildning. Andra försvårande fak-

torer kan vara beteenden bland kvinnor som missbrukar, kommunikationssvårigheter relaterat 

till främmande språk och kultur samt att mannen befinner sig inne på rummet (Beynon, Gut-

manis, Tutty, Wathen & McMillan, 2012).  Det finns även en rädsla över att eventuellt kränka 

de kvinnor man ställer frågan till, men den har visat sig vara obefogad (Björck & Heimer, 

2010). Studier visar att kvinnor, oavsett om de har varit utsatta för våld eller ej, uppskattar att 

frågan ställs (Koziol-Mc Lain, Giddings, Rameka & Fyfe, 2008). 

 

Fransson och Terlinder (2013) har påvisat att sjuksköterskor vid ett universitetssjukhus sällan 

ställer frågan om våld till alla kvinnor, trots befintlig handlingsplan; “Våldsutsatta kvinnor - 

handlingsplan för omhändertagande”. Faktorer som försvårade att ställa frågan var enligt 

sjuksköterskorna, bland annat avsaknad av rutiner på avdelningen, okunskap och frånvaro av 

sökord i journalsystemet.  

 

Avdelningschefens ansvar 

Att tillhandahålla och definiera handlingsplaner för god omvårdnad anses vara en viktig upp-

gift bland avdelningscheferna. En bra avdelningschef skall vara en förebild för sina medarbe-

tare då det påverkar hur dessa förhåller sig till patienterna (Johansson, Andersson, Gustafsson 

& Sandhal, 2010). Ledningsstöd anses viktigt vid implementering av riktlinjer och att en chef 

inom arbetsgruppen driver implementeringen, bidrar till att personalens motivation att följa en 

riktlinje stärks (Alanen, Välimäki & Kaila, 2009; Bahtsevani et al., 2010). Dock är avdel-
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ningschefens roll svårdefinierad eftersom det inte finns några klara riktlinjer för vad arbetet 

skall innehålla. Som avdelningschef inom landstinget är man klämd mellan medarbetarna, 

högre chefer och rutinarbete (Bång-Sannas & Pettersson, 2006).  
 

Problemformulering 

Våld i nära relationer beskrivs som ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande för 

kvinnor världen över, i form av psykisk och fysisk ohälsa, vilket föranleder höga kostnader 

för samhället. Landstinget i en medelstor svensk stad har tillsammans med NCK tagit fram en 

handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor som en del av det förebyggande 

arbetet mot våld. Flera studier visar att sjuksköterskor, trots den existerande handlingsplanen, 

sällan ställer frågan om våldsutsatthet till alla kvinnor och det beror bland annat på avsakna-

den av rutiner på avdelningen. Att tillhandahålla och definiera handlingsplaner för god om-

vårdnad anses vara en viktig uppgift bland avdelningscheferna och då chefer spelar en nyckel-

roll i en framgångsrik implementering av riktlinjer på sjukhus vore det av intresse att under-

söka vilka chefserfarenheter som finns vid implementeringen av handlingsplanen; “Våldsut-

satta kvinnor - handlingsplan för omhändertagande.”  
 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka avdelningschefers erfarenheter av att imple-

mentera handlingsplanen om våld; “Våldsutsatta kvinnor - en handlingsplan för omhänderta-

gande”, samt att undersöka vilka hinder och underlättande faktorer som ligger bakom imple-

menteringen.  

  

METOD   
 

Forskningsdesign  

Föreliggande studie beskrivs explorativt med kvalitativ metod och induktiv ansats. Den syftar 

till att beskriva avdelningschefernas erfarenheter gällande implementering av en handlings-

plan om våld. Kvalitativ metod bidrar till en helhetssyn och strävar efter att få en förståelse av 

helheten genom förklarande beskrivningar (Axelsson, 2012). Den induktiva ansatsen använ-

des då det lades fokus på avdelningschefernas berättelser och erfarenheter utan förbestämda 

teorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  
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Urval  

Ett strategiskt urval valdes med syftet att få en variation av de patientgrupper som avdelnings-

cheferna ansvarade för. Avdelningschefer rekryterades till intervjuer från nio olika avdelning-

ar vid ett svenskt universitetssjukhus som har en handlingsplan för omhändertagandet av 

våldsutsatta kvinnor. Målet för studien var att intervjua minst sex avdelningschefer samt en 

avdelningschef för en pilotintervju. För att få en så stor variation som möjligt med olika pati-

entgrupper valdes avdelningschefer från sju avdelningar inom fem olika divisioner ut; akut-, 

kirurgi-, kvinno-, neuro- och medicin-/thoraxdivisionen. Två avdelningschefer kunde inte 

delta, därför tillfrågades ytterligare två chefer från två andra avdelningar. Totalt kontaktades 

alltså nio avdelningschefer.  
 

Inklusionskriterier 

Med syfte att i möjligaste mån kunna efterlikna den verkliga sammansättningen av sjukhusets 

avdelningschefer skulle minst en av deltagarna vara man. Avdelningscheferna skulle dessu-

tom ha minst ett års chefserfarenhet för att säkerhetsställa tillräcklig erfarenhet samt möjlighet 

till att ha sett handlingsplanen om våldsutsatthet. Undersökningsgruppen bestod av sex kvin-

nor och en man, i åldrarna 36 till 47 år. Deltagarna hade arbetat som avdelningschef mellan 

ett och ett halvt till tio år.  
 

Bortfall 

Bortfallet bestod av två chefer varav en inte uppfyllde inklusionskriterierna och den andre 

besvarade inte förfrågan om deltagande.  

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in under en två veckors period. För att kunna täcka viktiga frågor under datain-

samlingen användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att öppna frågor ställs inom 

ramen av en intervjuguide (se bilaga 2) för att säkerhetsställa att man hela tiden håller sig 

inom det aktuella området (Polit & Beck, 2010). Intervjuguiden skapades av författarna till 

studien utifrån Polit och Becks (2010) anvisningar och frågeexempel. Intervjuerna började 

med att samla in demografisk data. Sedan informerades informanterna om att det finns studier 

som visar att följsamheten kring handlingsplanen, för omhändertagande av våldsutsatta kvin-

nor, ligger i underkant hos sjuksköterskor på universitetssjukhuset de arbetar på. Därefter 

ställdes en öppen fråga där informanterna fick berätta fritt om sina chefserfarenheter av hand-
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lingsplanen. De fick vidare berätta hur de rent konkret arbetar med handlingsplanen, hur de 

arbetar för att personalen ska känna till och följa handlingsplanen och hur eller om informan-

terna följer upp att handlingsplanens krav uppnås på avdelningen. Informanterna fick därefter 

beskriva vilken prioritering handlingsplanen om våldsutsatthet får, jämfört med andra hand-

lingsplaner. Författarna till studien genomförde tre pilotintervjuer för att testa intervjuguidens 

kvalitet. Författarna intervjuade varandra, för att upptäcka oklarheter och irrelevanta frågor, så 

att intervjuguiden kunde förbättras. Vid den tredje pilotintervjun intervjuades en avdelnings-

chef. Intervjun transkriberades och efter genomläsning bedömdes den att ingå i studien. Båda 

författarna till studien deltog vid alla intervjuer. Den som inte intervjuade satt tyst bredvid och 

lyssnade aktivt för att kunna lägga till kompletterande frågor vid behov. 

 

Tillvägagångssätt 

Rekryteringsprocessen inleddes genom att ta kontakt med verksamhetscheferna för de utvalda 

divisionerna via telefon och/eller mejl. De fick svara på frågan om de godkände att kontakt 

togs med avdelningscheferna inom divisionen. Tre verksamhetschefer skrev under en ansökan 

om att få genomföra en studie (se bilaga 3), övriga tre ansåg att deras muntliga godkännande 

var tillräckligt. Därefter kontaktades de utvalda avdelningscheferna personligen genom besök 

och/eller via mejl. Ett brev med information om studien och författarnas kontaktuppgifter 

överlämnades till informanterna (se bilaga 4).  
 

Sju avdelningschefer intervjuades. Tre intervjuer ägde rum på avdelningschefens respektive 

kontor och fyra intervjuer hölls i ett, av författarna, utvalt rum på sjukhuset i samråd med in-

formanterna. Deltagarna intervjuades enskilt och intervjuerna spelades in med författarnas 

mobiltelefoner. Intervjuerna varade från 15 till 40 minuter, med en genomsnittlig tid på 23 

minuter. Längden av intervjun påverkades av hur många tankar informanterna hade om äm-

net. Kort därefter genomfördes transkriptionen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Våldsutsatthet är ett ämne som kan vara känsligt att prata om och det fanns en risk för att av-

delningscheferna kunde uppleva intervjufrågorna som utpekande. Detta togs i beaktning vid 

utformandet av intervjuguiden. Avdelningschefer har en högt uppsatt position och det är få 

avdelningschefer som arbetar på sjukhuset. Därför finns en risk att anonymiteten undanröjs. 

Ett hänsynstagande har gjorts i samband med detta, då avdelningarnas namn inte nämns i stu-
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dien. Ansökan om tillstånd att genomföra studien gjordes och godkändes innan rekrytering av 

deltagare påbörjades. Informanterna fick skriftlig information om studiens syfte och datain-

samlingens tillvägagångssätt. Skriftlig och muntlig information om att studien var frivillig, att 

allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt och att de kunde avbryta deltagandet när 

som helst utan att ange orsak till detta, lämnades till informanterna. Materialet har behandlats 

konfidentiellt och insamlat material har förvarats säkert och kommer efter studiens avslut att 

förstöras. Personuppgifter eller avdelningsnamn, som skulle kunna avslöja informantens per-

sonuppgifter, förekommer inte i den genomförda studien. Någon etikprövning för studien har 

inte varit aktuell då den utförts inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och då en-

skilda patienter inte berörts i studien. Detta har genomförts i enlighet med etikprövningsla-

gens 16 § och 17 § (SFS 2003:460) och forskningsetiska riktlinjer för informerat samtycke 

(Codex, 2013). 

 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. Transkriptionen gick till så att de inspelade 

intervjuerna skrevs ut ord för ord, där pauser och avbrott i meningar skrevs ut med punkter. 

Transkriptionen genomfördes av författarna själva, vilket anses bidra till nya insikter och en 

möjlighet till ett helhetsperspektiv (Patton, 2002). Efter transkriberat stycke lyssnades det 

igenom ytterligare en gång för att säkerställa att ingenting gått förlorat. För att objektivt 

kunna identifiera relevant fakta i materialet skedde analysen enligt en kvalitativ innehållsana-

lys (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). Transkriptionerna lästes igenom och, för syftet, 

relevant information markerades i texten med markeringspenna. Författarna bytte sedan ana-

lysmaterial med varandra, för att ingen, för syftet, relevant information skulle gå förlorad. 

Markerat material sammanställdes sedan i meningsbärande enheter där varje mening numre-

rades med avseende på vilken intervju den tillhörde och i vilken ordning den kom i intervjun. 

Meningarna lades in i en tabell och kondensering av meningarna gjordes sedan för att tydlig-

göra huvudinnehållet i meningen. Efter det sammanfattades texten i koder som numrerades 

med avseende på vilken mening de tillhörde. Exempel på analysen av de meningsbärande 

enheterna kan ses i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysens process  

Meningsbärande enhet Kondensation Kod 

”…jag vet inte om vi är rätt avdelning för vi har rätt 

svårt att få in det här på rätt sätt…många av de sa-

kerna kan vi känna att det passar väldigt bra in i vår 

verksamhet och det är viktigt med rökstopp inför 

operation och så vidare, där vi lägger fokus, alkohol 

och så vidare och just den här frågan tycker vi är fel 

fokus att stoppa in där…” 6:7  

Jag vet inte om vi är rätt avdelning. 

Många av sakerna kan vi känna att 

det passar väldigt bra in i vår verk-

samhet, där vi lägger fokus; alkohol 

och så vidare, och just den här frågan 

tycker vi är fel fokus att stoppa in 

där.  

Jag vet inte om vi är 

rätt avdelning. Många 

saker passar in men 

just våldsfrågan är fel 

fokus vid inskrivning. 

6:7  

 
 
Totalt togs 104 koder fram i studiens intervjuer. Koderna fördes över till en ny tabell och in-

ordnades i subkategorier där liknande kodinnehåll färglades i samma färg. Totalt bildades 15 

subkategorier som senare indelades i åtta kategorier. De kategorier som uppstod var; “Verk-

samheten hindrar implementering”, “Avdelningschefen hindrar implementering”, “Doku-

mentationen hindrar implementering”, “Resurser hindrar implementering”, “Verksamheten 

underlättar implementering”, “Avdelningschefen underlättar implementering”, “Dokumentat-

ionen underlättar implementering” samt “Resurser underlättar implementering”. Dessa kate-

gorier ledde senare fram till två subteman; “Hinder för att implementera handlingsplanen” och 

“Underlättande faktorer för att implementera handlingsplanen”. Exempel på genomförd inne-

hållsanalys kan ses i tabell 2 nedan.  
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Tabell 2: Exempel på den kvalitativa innehållsanalysens process. 

Kod Subkategori Kategori Subtema 

Andra handlingsplaner 

journalgranskas. 1:6 
För mycket ålagt att 

göra  

 

Verksamheten 

hindrar imple-

mentering  

Hinder för att im-

plementera hand-

lingsplanen  

Andra handlingsplaner 

viktigare för verksam-

hetens patientgrupp. 6:12 

   

Jag kan tycka att andra 

områden har högre prio-

ritet än handlingsplanen. 

3:30  

   

Inte naturligt att ställa 

frågan postoperativt. 

Förutsätter att frågan 

ställts tidigare i vårdked-

jan. 4:3 

Oklart när och var 

frågan skall ställas i 

vårdkedjan  

  

Man skall ta upp frågan 

men inte preoperativt. 

6:10 

   

Inte läge att ställa frågan 

till akut sjuka patienter 

vid inskrivning, det bör 

göras senare istället. 2:8 

   

 

RESULTAT  
	  
 
När författarna bearbetade analysen framgick det att hinder och underlättande faktorer fanns 

hos avdelningschefen, inom verksamheten, i dokumentationen samt bland resurser. För att 

göra resultatet mer lättläst och tydligt presenteras hinder och underlättande faktorer i tabell 3. 

Varje underrubrik i tabellen representerar de subkategorier som identifierades i analysproces-
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sen och dessa underrubriker finns inbakade i den löpande texten under varje rubrik i resulta-

tet. Det första stycket i resultatet redovisar avdelningschefernas erfarenheter av att implemen-

tera handlingsplanen om våldsutsatthet. De övriga underrubrikerna i resultatet presenterar de 

hinder och underlättande faktorer som redovisas i tabellen nedan.  

 
Tabell 3. Rapporterade hinder och underlättande faktorer för implementering av handlingsplanen: 

“Våldsutsatta kvinnor - handlingsplan för omhändertagande.”   

HINDER 
 

UNDERLÄTTANDE FAK-
TORER 

Relaterat till avdelningschefen 
Otydligt ansvar hos avdelningschefen Avdelningschefen har utbildning  

 

Okunskap om våldets omfattning 
 

 

Relaterat till avdelningens och sjukhusets verksamhet 
Oklart när och var frågan skall ställas i vårdkedjan Stöd och tydlig hanteringsplan från sjukhusledningen 

 

För mycket ålagt att göra Fråga om våldsutsatthet i inskrivningsformulär 
 

 Informationsspridning  
 

Relaterat till dokumentationen 
Känner inte till dokumentationsmöjlighet Obligatorisk dokumentation 

 

Dokumentationsmöjlighet är svår att hitta 
 

 
 

Relaterat till resurser 
Ingen avskildhet på patientsal  Personalutbildning 

 

 Informationsmaterial tillgängligt 
 

 Etablerad kontakt med kvinnofridsenheten och NCK 
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Avdelningschefers erfarenheter av att implementera handlingsplanen; “Våldsutsatta kvin-

nor - en handlingsplan för omhändertagande” 

Majoriteten av informanterna hade inte implementerat handlingsplanen. Detta upplevdes som 

frustrerande bland avdelningscheferna som ansåg att sjukhusledningen bör göra handlingspla-

nen om våldsutsatthet mer strukturerad och tillämpbar. Informanterna fick gissa hur många, 

procentuellt, bland avdelningens personal som ställde frågan till alla kvinnor som läggs in på 

avdelningen, och siffran var låg. Majoriteten gissade tio procent eller lägre och den informant 

som hade frågan som en obligatorisk fråga vid inskrivningen trodde att 50 procent av persona-

len ställde frågan. Det ansågs vara svårt att implementera handlingsplaner och de hinder och 

underlättande faktorer som upplevdes i samband med implementeringen av handlingsplanen 

för våldsutsatta kvinnor redovisas i texten nedan. 

 

Hinder och underlättande faktorer relaterat till avdelningschefen 

Några informanter ansåg att frågan om våldsutsatthet var onödig att ställa då de dels trodde att 

våldet inte berörde alla patienter inom verksamheten och menade att det inte alltid är nödvän-

digt att ställa frågan för att upptäcka våldet. 
 

“Vi har ju väldigt mycket patienter som jag inte tror överhuvudtaget har med det här att göra.” (Informant 2)  

 

Majoriteten av avdelningscheferna frånsade sig, indirekt, sitt ansvar för att se till att hand-

lingsplanen följs. De menade att ansvaret att ställa frågan ligger hos personalen själva. Infor-

manterna menade att deras roll var att bidra med informationen om att handlingsplanen fanns 

och att den skulle följas, sedan var det upp till personalen att förvalta den information de fick. 

En informant beskrev att som avdelningschef kunde man inte tvinga sin personal att göra nå-

got som de själva inte ville. Hindret satt hos personen som skulle ställa frågan, och inte i nå-

got systematiskt, hävdade en annan informant. En underlättande faktor hos avdelningschefen 

var att själv ha gått på utbildning i ämnet. En informant beskrev att denne berättat om utbild-

ningen och att detta bidrog till ökat intresse för utbildningen bland personal. Att avdelnings-

chefen hade gått utbildningen bidrog även till att prioriteringen för handlingsplanen var hög 

inom verksamheten. 
 

“Jag har själv läst grundutbildningen i det här, så jag tycker det är otroligt viktiga frågor att behandla.” (In-

formant 5)  
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Hinder och underlättande faktorer relaterat till avdelningens och sjukhusets verksamhet 

När informanterna talar om verksamheten syftar de dels till verksamheten som avdelningen 

bedriver men också sjukhusets verksamhet och organisation. Det fanns mycket som var ålagt 

att göra och många handlingsplaner och riktlinjer som skulle följas inom sjukhusets och av-

delningens verksamhet, menade majoriteten av informanterna, och detta bidrog till att inte alla 

riktlinjer sågs över. Det fanns heller inte tid att följa alla riktlinjer och som chef behövde man 

välja det som var prioriterat och sortera mot sin personal för att det inte skulle bli övermäktigt 

för dem att hantera. De flesta informanterna ansåg att det fanns viktigare saker än handlings-

planen om våldsutsatthet att prioritera på sin avdelning. Nutrition, vitala parametrar, smärt-

lindring, alkohol- och tobaksanvändning samt vårdhygien prioriterades, beroende på vilken 

vård avdelningens verksamhet bedrev. Handlingsplanen om våldsutsatthet prioriterades inte 

heller i introduktionsprogrammet för nyanställd personal då informanterna menade att det 

redan fanns mycket annat, mer närliggande, som ingick i introduktionen. En informant tog 

upp, att när det gällde andra handlingsplaner så följdes personalens följsamhet upp genom 

journalgranskning en till två gånger i veckan. En annan lyfte fram att det fanns ansvarsområ-

den för andra handlingsplaner, såsom vårdhygien, eller tobak och alkohol, där de som var 

ansvariga även fick utbildning i form av föreläsningar på respektive ansvarsområde. 
 

“... det är betydligt mer när det gäller alkohol och tobak. Det går våra sjuksköterskor iväg på, de som har såd-

ana ansvarsområden, någon gång per år iallafall och lyssnar på. Men jag har aldrig fått förfrågan att skicka 

någon att få information om det här.” (Informant 7)  

 

Det kom fram i intervjuer med informanterna att det fanns oklarheter kring, när och var i 

vårdkedjan frågan skulle ställas inom sjukhusets verksamhet. En informant menade att deras 

avdelning inte kunde ställa frågan då det var fel fokus när det gällde deras patientgrupp och 

hävdade att frågan istället skulle ställas tidigare. 

 
”… frågan skall ställas tidigare, att den ställs i en mottagning innan man remitterar patienten… i det skedet 

kanske det är lugnare, än det är precis när man kommit hit… för man är inte mottaglig för sådana här fråge-

ställningar just då… det vore bättre om frågeställningen skedde tidigare i utredningen, då bör den ställas.” 
(Informant 6) 
 

Tolkningar, som att handlingsplanen var giltig vid akuta händelser förekom och på de avdel-

ningar där patienten anlände via akutmottagningen gissade informanterna att de redan hade 

gjort en fullgod undersökning där och förutsatte att frågan därmed ställts tidigare. Det fram-
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gick emellertid att det inte gick att se att frågan ställts tidigare av en annan enhet, då det inte 

fanns någon funktion som kunde kontrollera detta. Informanterna var ense om att det var vik-

tigt att frågan ställdes, dock passade den inte in i deras verksamhet. 

 
”… alltså att det är, att det är en planerande verksamhet, att de i princip kommer till oss för att vi ska ta hand 

om dem efter operationen så blir det liksom inte naturligt att ställa frågan… vi förutsätter på något sätt att det 

här, frågan har ställts innan.” (Informant 4)  

 

Att det var oklart när och var frågan skulle ställas grundade sig i att det inte fanns några tyd-

liga riktlinjer för hur handlingsplanen skulle hanteras. Det ansågs vara brister i informationen 

gällande handlingsplanen från de som skapat riktlinjen och en informant menade att hand-

lingsplanen inte gjorts tillämpbar vilket bidrog till svårigheter att förankra den i avdelningens 

verksamhet. En underlättande faktor, menade vissa informanter, skulle vara att sjukhusled-

ningen bistod med mer information och en tydlig hanteringsplan gällande riktlinjen. 

 
“... det som är problemet, kan jag känna ibland, överhuvudtaget när alla riktlinjer skapas i stora organisationer, 

det är att, har man inte gjort en god struktur runt en riktlinje, då blir det bara ett papper. Då förblir det liksom 

en produkt som finns och finns en god tanke kring, men blir inte förankrat i verksamheten och i verklighet-

en.”  (Informant 3)   
 

Det som inom avdelningens verksamhet underlättade för implementeringen var att informan-

terna spred informationen på möten till sina anställda och att personal från kvinnofridsenheten 

bjöds in att föreläsa för personal. Att frågan om våldsutsatthet fanns med i inskrivningsformu-

lär på avdelningen, tillsammans med andra obligatoriska frågor, ansågs också vara en under-

lättande faktor. Bland avdelningens verksamheter, där detta inte gjorts ännu, var informanter-

na enade om att det borde ses över.  

 

Hinder och underlättande faktorer relaterat till dokumentationen 

För att en implementering av handlingsplanen skulle gå att genomföra behövde frågan om 

våldsutsatthet kunna följas upp av personalen på avdelningen. Detta menade majoriteten av 

informanterna som ansåg att införandet av en obligatorisk dokumentation gällande våldsut-

satthet, skulle underlätta uppföljning och därmed implementering av handlingsplanen. Att 

frågan skall finnas med i journalen som allt annat, är något som sjukhuset rent centralt kan 

arbeta med, menade informanterna. Förutom att en tvingande fråga i journalsystemet skulle 
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bidra till en kontrollfunktion, leder det även till att personal blir påmind om att ställa frågan. 

Det är av stor betydelse att ett nekande svar om våldsutsatthet också dokumenteras, för att 

avdelningschefen ska kunna följa upp att frågan om våldsutsatthet är ställd, samt att personal 

och andra kliniker på sjukhuset ska kunna se att frågan ställts tidigare, menade informanterna. 

Svårigheter med att införa tvingande dokumentation i journalen grundade sig i att den idag är 

mer lättillgänglig hemifrån och därmed kan innebära en risk för kvinnan som svarar på frå-

gan. 
 

”Idag är journalsystemet… mer öppet, i och med att du kan läsa din journal hemma, och tänk om den frågan 

finns, och så kryssar man i journalen att man har pratat om det här, sen så sitter den här stackaren hemma med 

en man, om det nu är en man som slår och… alltså, då skulle det ju kunna synas… jag tror det är svårt att do-

kumentera om de här sakerna.” (Informant 2)  

 

Det har nyligen kommit ett förslag från NCK gällande dokumentationen, som skulle innebära 

att problemet kan undvikas genom att endast sjukhuspersonal ska kunna se dokumentation om 

våldsutsatthet. Två informanter kände till detta och en menade att det fanns ett hinder i försla-

get i och med att det var svårt att hitta dessa dynamiska mallar i journalsystemet.  

 
”Det finns mallar i Cosmic… Det är nationellt centrum för kvinnofrid som har gjort det här förslaget, så har de 

samarbetat med EPJ, men det ligger liksom som en dynamisk mall som du väljer, den ligger liksom inte… Om du 

får den här frågan i en standardvårdplan till exempel och svarar ja, så skulle det vara enkelt att det var kopplat 

till den hän dynamiska mallen… Nu ska du sitta och leta upp den här informationen.” (Informant 3)  

 

Informanter föreslog att frågan skulle finnas med i standardvårdplanen. När standardvårdpla-

nen då öppnas upp, finns frågan om våldsutsatthet med, på samma sätt som frågan om fallrisk. 

Om patienten svarat ja på frågan om våldsutsatthet skapas en individuell vårdplan för detta, 

således ses en tydlig struktur i hur man ska gå vidare.  
 

”Vi har en vårdplan där vi skriver in alla de frågorna som man ställer och besvarar liksom. Likadant som man 

besvarar fallrisk, nej eller ja, så är det likadant här, och då skulle man kunna lägga upp samma struktur… Är 

det nej, så, ja, det händer ju ingenting i den där vårdplanen, är det ja, så kommer ju de här kontakt hit och dit, 

så att det är liksom… finns en tydlig struktur för hur man skall gå vidare. Det tror jag skulle vara väldigt smi-

digt.” (Informant 7)  
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Hinder och underlättande faktorer relaterat till resurser 

Flertalet informanter önskade en välutbildad personal kring frågan för att öka fokus på våld 

och menade att ett nära samarbete med Kvinnofridsenheten och NCK var av betydelse och 

kunde ses som en resurs. En informant hade en god etablerad kontakt med Kvinnofridsenhet-

en. Avdelningens personal hade fått göra studiebesök på kvinnofridslinjen, med syftet att få se 

hur de arbetade och få undervisning i olika strategier för omhändertagande av våldsutsatta 

kvinnor. Detta var något informanten uppmanade andra avdelningschefer att göra. En under-

lättande faktor skulle således vara att bjuda in Kvinnofridsenheten att föreläsa för personal på 

respektive avdelning då det är ett bra sätt att väcka frågan kring våldet och då det upplevdes 

som uppskattat bland personalen. Det räcker inte med skriftlig information, de måste få höra 

det också, menade en informant, då det belyser hur arbetet med frågan skall gå till i praktiken. 

För att få en välutbildad personal skickade cheferna även iväg personal på utbildningen; 

“Mäns våld mot kvinnor”. En bra idé som nämndes, var också att redan från början introdu-

cera handlingsplanen om våldsutsatthet för nyanställd personal.  

 

Informationsmaterial i form av affischer, foldrar och små informationskort var en betydelse-

full resurs. En informant medgav att de, inom sin verksamhet, inte hade något informations-

material, trots vetskapen om att det fanns. Genom att ha material tillgängligt för både patien-

ter och personal på avdelningarna underlättade det implementeringen av handlingsplanen, 

eftersom det kunde leda till att patienterna själva vågade ta upp frågan om våld. 
 

”Vi har ju material överallt på avdelningen, vi har ju små kort… och det är faktiskt en hel del spontant som 

ställer frågan eller som visat att de tagit kort.” (Informant 5) 

 

Ett hinder för implementeringen av handlingsplanen var bristen på resurser i form av enkelsa-

lar för patienterna. Idag ligger det ibland fyra patienter i ett rum och då försvårar det både för 

patienten och personalen att känna sig bekväma i att prata om våldsfrågan, menade informan-

terna. Efter den planerade ombyggnationen, där fler enkelsalar ingår i byggnadsplanerna, 

skulle det såldes bli lättare att ta upp frågan. 
 

”Ja, en förutsättning är, tror jag kommer bli bättre när vi bygger om, men det är långt fram. Våra patienter 

ligger liksom fyra personer på en sal… Jag tror att om man satt mer enskilt, skulle det vara lättare för persona-

len och för de som frågar, att känna sig liksom bekväm med att prata om sådana här saker.” (Informant 2)   
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DISKUSSION  
 

Informanterna angav både faktorer som hindrade och underlättade en implementering av 

handlingsplanen och dessa faktorer kunde bero på avdelningscheferna själva, avdelningens 

och sjukhusets verksamhet, dokumentationen och olika resurser. 

 

Resultatet visade att avdelningschefer har många tankar och idéer gällande implementeringen 

av handlingsplanen. Få informanter hade dock implementerat handlingsplanen. Många talade 

om hur man skulle kunna gå tillväga eller vilka verktyg man önskade ha och en upplevelse av 

frustration fanns bland informanterna då det inte finns en tydlig struktur kring riktlinjen från 

de som beslutat om den. 

	  

Några hade i ett försök till implementering tagit upp den på möten eller på annat sätt informe-

rat personalen om den, men det finns många handlingsplaner och riktlinjer som avdelningarna 

är ålagda att följa och därför har handlingsplanen i vissa fall missats och/eller prioriterats bort. 

En informant hade infört en obligatorisk fråga i inskrivningsformuläret på sin avdelning, men 

det krävs ytterligare åtgärder, bland annat i form av obligatorisk dokumentation, för att man 

som avdelningschef skall kunna se att frågan faktiskt ställts. Majoriteten gissade att endast tio 

procent eller mindre av de anställda ställde frågan till alla.  

	  

 
Resultatdiskussion	  

Hinder och underlättande faktorer relaterat till avdelningschefen  

En minoritet av informanterna saknade kunskap om våldets omfattning vilket bidrog till att de 

ansåg att frågan om våld i vissa fall var onödig. Våldet kunde upptäckas utan att ställa frågan 

och en informant påstod att frågan troligen inte berörde avdelningens patientgrupp. Att avdel-

ningschefen var påläst i ämnet som berörde handlingsplanen, underlättade implementeringen 

och bidrog även till att de anställdas intresse för utbildningen ökade. Det är samstämmigt med 

två olika studier, från Kanada och Sverige, som visar att avdelningschefens inställning till 

riktlinjer och förmåga att föregå med gott exempel påverkar personalens motivation att själva 

följa riktlinjer (Gifford, Davies, Edwards & Graham, 2006 & Johansson et.al, 2010).  
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Hinder och underlättande faktorer relaterat till avdelningens och sjukhusets verksamhet 

Orsaker till att handlingsplanen anses svår att implementera har också med verksamheten att 

göra. Det finns för många handlingsplaner och riktlinjer att följa enligt informanterna och det 

leder till att handlingsplanen för våldsutsatta kvinnor konkurreras ut av andra, för verksam-

heten, viktigare riktlinjer och risken för att man inte hinner ta del av handlingsplanen påtala-

des också. Handlingsplanen var inte heller en del av introduktionsprogrammet för nyanställd 

personal relaterat till prioriteringar. I patientsäkerhetslagen (2010:659) stadgas i 3 § att vård-

givaren har en skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det är av stor vikt 

att sjukvårdspersonal följer de, av vårdgivaren, framtagna riktlinjerna, för att bidra till en pati-

entsäker vård. Att alla i personalen involveras i handlingsplanen bidrar även till en underlättad 

implementering (Bahtsevani et.al, 2010).  

 

Att frågan om våldsutsatthet skulle vara del av ett inskrivningsformulär diskuterades av in-

formanterna, men otydligheter gällande var i vårdkedjan frågan skulle ställas påtalades och 

majoriteten av informanterna lade ansvaret på varandras verksamheter. Frågan om våldsut-

satthet passade inte verksamhetens patientgrupp och det angavs som anledning till att den 

uteblev och det är samstämmigt med vad sjuksköterskorna angav som anledning till utebliven 

fråga enligt Fransson och Terlinder (2012). Att erbjuda alla kvinnor som söker vård en möj-

lighet att tala om våldsutsatthet sänder ut tydliga signaler om att våld inte skall tolereras eller 

vara tabubelagt (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009) och frågor som ställs rutinmässigt sätter 

igång en process hos kvinnan även om hon inte är villig att tala om våldet (Landstinget i Upp-

sala Län, 2012). Med tanke på våldets omfattning och höga kostnader för samhället vore det 

betydelsefullt att snabbare identifiera kvinnorna menar Björck och Heimer (2008), och enligt 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori är det avgörande att skapa goda kontakter med patien-

ten från början för att få en uppfattning om patientens situation och behov (i Kristoffersen, 

2006).  

 

Svårigheter att förankra handlingsplanen för våldsutsatta kvinnor i verksamheten beror på att 

de som skapat riktlinjen inte gjort den tillämpbar och tydliga riktlinjer för hur handlingspla-

nen ska hanteras saknas, menar informanterna. Implementeringen skulle underlättas om sjuk-

husledningen gick ut med mer information och bidrog med tydliga direktiv och verktyg för 

hur en implementering ska gå till. Det styrker Yagasaki & Komatsu (2011) som menar att en 

användarvänlig riktlinje har stor betydelse för att kunna införa den som rutin i verksamheten.   
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Hinder och underlättande faktorer relaterat till dokumentationen 

Majoriteten av informanterna rapporterade att det inte fanns någon dokumentationsmöjlighet i 

journalsystemet gällande frågan om våldsutsatthet. För att kunna göra en god implementering 

av handlingsplanen om våld, skulle en underlättande faktor vara att föra in frågan om våldsut-

satthet som obligatorisk i journalsystemet. Vikten av att dokumentera lyfter även Bahtsevani 

och medarbetare (2010) fram, där det framgår att ett fungerande datoriserat system tycks vara 

viktigt för att säkerställa ständig implementering och öka personalens medvetenhet om hand-

lingsplaner. Detta är något som sjukhuset kan arbeta med, rent centralt, menade en av infor-

manterna. Det skulle bidra till att personalen blir påmind om att ställa frågan och det skulle 

underlätta för avdelningscheferna att kontrollera följsamheten av handlingsplanen hos sin 

personal. Genom att ha frågan som en tvingande fråga i journalsystemet kan man rent konkret 

se att frågan är ställd till patienten eller inte, både ett jakande och ett nekande svar skall do-

kumenteras. I patientdatalagen (2008:355) står det stadgat i 2 § att dokumentationen ska bidra 

med en god och säker vård av patienten. I och med att våldsutsatta kvinnor har en större be-

nägenhet att drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa enligt Berglund (2010) är det av bety-

delse att dokumentera våldsfrågan för att ge kvinnorna en god och adekvat vård.  

 

Somliga avdelningschefer såg svårigheter i att dokumentera känslig information i och med att 

obehöriga, till exempel personen som utövar våldet, kan få tillgång till journalen, eftersom 

den är mer lättillgänglig hemifrån. Emellertid rapporterade en informant att NCK nyligen har 

gett ut förslag på dokumentation, i form av dynamiska mallar, gällande frågan om våld, där 

problemet kan undvikas genom att endast sjukhuspersonal kan se dokumentation om våldsut-

satthet. En minoritet av informanterna kände till dokumentationsmöjligheten men såg ett hin-

der i och med att dessa mallar var svåra att hitta. Informanterna föreslog att frågan skulle läg-

gas in som en tvingande fråga i standardvårdplanen, och därefter skapa en individuell vård-

plan som ger en tydlig struktur i hur man ska gå vidare. Detta är samstämmigt med vad sjuk-

sköterskorna säger enligt Fransson och Terlinder (2012), där en obligatorisk dokumentation 

även skulle agera som en påminnelse för sjuksköterskorna att ställa frågan. 

 

Hinder och underlättande faktorer relaterat till resurser 

En god etablerad kontakt med Kvinnofridsenheten och NCK rapporterades vara en bra resurs 

hos majoriteten av informanterna. Enligt informanterna erbjuder kvinnofridslinjen studiebe-
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sök och föreläsningar med syfte att informera personal om olika strategier för omhänderta-

gande av våldsutsatta kvinnor, detta är samstämmigt med vad Heimer och Stenson (2008) 

rapporterar. Att ha en god kontakt med Kvinnofridsenheten samt att skicka iväg personal på 

utbildningen; “Mäns våld mot kvinnor” ansågs vara bra sätt att väcka frågan kring våldet. En 

informant uttryckte att det inte räckte med endast skriftlig information utan det är viktigt att få 

det muntligt också. En annan underlättande resurs för implementeringen av handlingsplanen 

var att exponera material för både patienter och personal på avdelningen. Detta styrks av 

Chang och medarbetare (2005) där de våldsutsatta kvinnorna ansåg att vården borde bidra 

med lättillgängligt material, information och stöd oavsett om kvinnan uttrycker att hon är 

våldsutsatt eller inte. Ett hinder i implementeringen av handlingsplanen var bristen på resurser 

i form av enkelsalar för patienterna. Ibland ligger det fyra patienter i ett rum, vilket kan för-

svåra för både patienten och personalen att känna sig bekväma med att prata om våldsfrågan. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall man tillgodose patientens trygghet och främja möjlig-

heten till en god kontakt mellan patienten och sjukvårdspersonalen (SFS, 1982:763). Detta 

menar informanterna, skulle underlättas genom att sjukhuset bygger fler enkelsalar.  

 

Metoddiskussion  
 

Studien har skrivits inom ramarna för en kvalitativ metod då den ansågs lämplig för studiens 

syfte.  Detta för få en helhetssyn och förståelse av avdelningschefernas förklarande beskriv-

ningar angående deras erfarenheter gällande implementeringen av en handlingsplan om 

våldsutsatthet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Angående trovärdighet ansågs en 

kvalitativ metod vara lämplig för denna studie då författarna ville undersöka avdelningsche-

fers erfarenheter gällande implementering av en handlingsplan utan förutfattade teorier. I stu-

dien skulle avdelningschefen ha arbetat som chef i minst ett år för att säkerhetsställa att av-

delningschefen hade tillräckligt med erfarenhet samt möjlighet till att ha tagit del av hand-

lingsplanen. En manlig avdelningschef intervjuades, med syfte att i möjligaste mån kunna 

efterlikna den verkliga sammansättningen av sjukhusets avdelningschefer och därmed göra 

resultatet mer trovärdigt.  

 

Strategiskt urval användes med syfte att uppnå en variation av de patientgrupper som avdel-

ningscheferna ansvarade för. Enligt Chekol (2012) är avsikten med ett strategiskt urval att 

hitta en hög variation av erfarenheter hos den grupp man valt att utgå från. Urvalet blev till-

fredställande då författarna fick kontakt med sju avdelningschefer från sju olika avdelningar 
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inom fem olika divisioner, och därmed kunde efterlikna sjukhusets variation av patientgrup-

per.  

 

Bortfallet bestod av två avdelningschefer varav en inte uppfyllde inklusionskriterierna och 

den andre inte besvarade sin förfrågan om deltagande. Målet för denna studie var att intervjua 

minst sex avdelningschefer. Efter att ha genomfört sju intervjuer, la författarna inte någon 

större vikt vid dessa två bortfall eftersom man redan hade en extra intervju relaterat till målet.  

 

Författarna ansåg att studiens sju intervjuer var ett tillräckligt antal för att få en varierad bild 

över avdelningschefernas erfarenheter av att implementera handlingsplanen samt för att uppnå 

en mättnad i studien, vilket författarna upplevde efter sju intervjuer. Enligt Hedin (1996) är 

det vanligt med fem till tio informanter i en kvalitativ intervjustudie. Det krävs inte fler in-

formanter, eftersom en kvalitativ studie inte syftar till statistisk generaliserbarhet och redan 

bidrar till en detaljerad undersökning. Den erhållna tiden för insamling och bearbetning av 

data anpassades således efter examensarbetets omfång. 

 

En intervjuguide med öppna frågor togs fram för att säkerställa att intervjufrågorna höll sig 

inom ramen av det aktuella ämnet (Polit & Beck, 2010) samt att säkerställa att samma in-

formation efterfrågades i samtliga intervjuer (Dahlberg, 1993). Öppna frågor ställdes för att 

deltagarna skulle få en chans att tala fritt och få möjlighet att delge utvecklade svar. Enligt 

Carlsson (2012)  är det av stor betydelse hur man formulerar frågorna under intervjuerna, ef-

tersom olika formuleringar kan leda till olika resultat. Därför genomförde författarna pilotin-

tervjuer på sig själva och en avdelningschef, för att kunna korrigera eventuella brister i fråge-

ställningarna. Frågor som missförstods blev tydligare och fler följdfrågor kunde läggas till för 

att minska risken för en stakande intervju. Den första intervjun med en avdelningschef var en 

planerad pilotintervju, men författarna ansåg att de fått, för syftet, relevant information och 

intervjun fick ingå i studien. Att båda författarna deltog i varje intervju ansågs vara en fördel 

eftersom den som observerade och aktivt lyssnade kunde komplettera med ytterligare frågor 

vid slutet av intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i samråd med deltagarna. Detta samt information 

om att det inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt, kan ha bidragit till att sanno-

likheten för att deltagarna givit trovärdiga svar kan ha ökat. Tiden för intervjuerna varade i 

genomsnitt i 23 minuter och de senare intervjuerna tenderade att vara längre då författarna 
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efter varje intervju kunde transkribera och därmed, tillsammans med handledare, utvärdera 

och lägga till kompletterande följdfrågor vid nästkommande intervju. 

 

Att författarna ställde frågor, som för deltagarna kunde upplevas som utpekande, samt det 

faktum att deltagaren hade en högt uppsatt position, och därmed kunde uppleva att anonymi-

teten lättare kunde undanröjas ansågs vara en risk för att deltagarna inte angav uppriktiga 

svar, utan de svar som de trodde att författarna ville höra. Efter genomläsning av transkriberat 

material kunde författarna dock se att deltagarna angett både negativa och positiva erfarenhet-

er och materialet ansågs därför vara trovärdigt.  

 

Författarna till föreliggande studie har själva fått undervisning i ämnet våldsutsatthet. Det kan 

anses vara en fördel då det kan inspirera informanterna att berätta mer (Hällgren-Graneheim 

& Lundman, 2008). Det finns en förförståelse och erfarenhet hos författarna då de själva arbe-

tar inom vården och under sin verksamhetsförlagda utbildning bildat en uppfattning om hur 

personalen på sjukhuset arbetar med frågan om våldsutsatthet. Riskerna med denna förförstå-

else är att eventuella tolkningar kunde ske under analysprocessen. Dock lyssnades transkript-

ionen igenom två gånger och analysmaterial behandlades flera gånger vilket säkerställde att 

författarna inte förlorade någon, för syftet, relevant information och detta kan anses stärka 

resultatets giltighet.  

 

Det finns en risk för att data försvinner under analysprocessen då förkortningar och abstrakt-

ioner av den transkriberade texten genomfördes. Risken är dock liten då författarna genomfört 

analysen noggrant under en lång period. Att kategorisera texten ansågs, av författarna vara 

svårt och tre olika varianter av innehållsanalysen genomfördes innan författarna, med stöd av 

handledande lärare, kom fram till de kategorier som senare underlättade sammanställningen 

av resultatet. 

 

Studiens resultat är giltigt och trovärdigt då det bygger på informanternas egna subjektiva 

berättelser utifrån studiens syfte. Författarna har vid flera tillfällen återgått till det transkribe-

rade materialet för att försäkra sig om att resultatets innehåll stämmer överens med vad in-

formanterna beskriver. Resultatet kunde styrkas med citat från informanterna och dessutom är 

resultatet samstämmigt med andra studier gällande chefers erfarenheter av riktlinjers imple-

mentering.  
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Metoden är väl beskriven, av författarna, så att liknande studier ska kunna gå att genomföra 

på samma vis och att det ska kunna leda fram till ett liknande resultat. Resultatet är inte gene-

raliserbart men anses av författarna vara överförbart inom liknande omständigheter och mil-

jöer.  

 

Kliniska implikationer  

 

En implementering av handlingsplanen för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor bidrar 

till att uppmärksamma vårdpersonalen på handlingsplanens innehåll och krav. Genom att in-

föra de faktorer som, av informanterna, anses förbättra implementeringen, skulle det kunna 

leda till att fler inom vården ställer frågan om våldsutsatthet och därmed bidrar till att våldsut-

satta kvinnor i högre utsträckning kan få en adekvat vård, då fler kan identifieras. Våldet, som 

idag är ett tabubelagt ämne i samhället, skulle med hjälp av förbättrade rutiner på sjukhuset, i 

form av välutbildad personal, högre handlingsberedskap, dokumentationsmöjligheter och fler 

enskilda salar, bidra till att fler inom vården känner sig bekväma med att ställa frågan om 

våldsutsatthet och därmed uppmärksammar våldet i samhället.  

 

Slutsats  
 

Informanterna upplevde en rad känslor i samband med implementeringen av handlingsplanen 

för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, däribland frustration. Faktorer inom verksam-

heten, hos avdelningschefen, i dokumentationen och bland resurser, ansågs kunna hindra eller 

underlätta en implementering. I dagsläget går det inte att implementera handlingsplanen för 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det beror framförallt på att de som skapat riktlin-

jen inte haft en tydlig struktur kring hur handlingsplanen ska hanteras. Detta krävs för att en 

riktlinje i verksamheten ska kunna förankras. Fler studier bör genomföras för att få en mer 

omfattad bild av de hinder och underlättande faktorer som finns på sjukhuset. Avdelningsche-

fer inom fler verksamheter bör delta i framtida intervjuer då verksamhetens patientgrupp hade 

ett stort inflytande på hur informanterna förhöll sig till handlingsplanen.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2                                                  
Intervjuguide 

	  
	  
Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka avdelningschefers erfarenheter av att imple-

mentera en handlingsplan om våld; “Våldsutsatta kvinnor - en handlingsplan för omhänderta-

gande”, samt att undersöka vilka hinder och underlättande faktorer som ligger bakom imple-

menteringen. 

	  
• Vilka är dina chefserfarenheter av den här handlingsplanen?  

• Hur arbetar du, som avdelningschef, rent konkret med den här handlingsplanen?  

• Hur arbetar du med andra handlingsplaner, t.ex. den om vårdhygien?  

• Hur har du som chef arbetat för att din personal skall känna till och följa den här hand-

lingsplanen, om omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor?  

• I hur stor utsträckning tror du att din personal ställer frågan på din avdelning? Procen-

tuellt.  

- Svarar informanten över 70%, lyder följdfrågan så här: Det var en ganska hög siffra. Vilka 

tips har du, som chef, att ge till dina chefskollegor för att få upp sin siffra?  

- Svarar informanten under 70%, lyder följdfrågan så här: Hur ser du som chef på den siff-

ran? Om siffran anses hög enligt informanten se följdfrågan ovan. Om siffran anses låg enligt in-

formanten leder nästa följdfråga så här: Hur vill du som chef höja denna siffra?   

• Hur kan du få din personal att våga ställa frågan om våld?  

• Om du tar upp ämnet på personalmöten, hur gör du då?  

• Vilka resurser har du att tillgå för att kravet på handlingsplanen skall uppnås?  

• Hur följer du upp att handlingsplanens krav uppnås på din avdelning?  

- svarar informanten att det inte görs, lyder följdfrågan så här: Hur följer du upp andra hand-

lingsplaner/föreskrifter, t.ex. att din personal smärtskattar sina patienter?  

• Hur ser du på din prioritering av den här handlingsplanen?  

• Vem tycker du ska ha ansvaret för att ställa frågan om våld?  

• Vad gör du som avdelningschef för att din nyanställda personal skall få vetskapen om 

den här handlingsplanen, om omhändertagande av våldsutsatta kvinnor?  

• Finns det något mer du vill ta upp som vi inte har lyft i den här intervjun?  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4  
	  

Att fråga om våld i nära relation inom hälso- och sjukvård 

- avdelningschefens perspektiv 
 

Till avdelningschefer vid XXXXXX.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie gällande dina erfarenheter av implementering av Aka-
demiska sjukhusets handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Studien görs inom 
ramen för ett examensarbete på kandidatnivå vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Upp-
sala universitet.  
 
Varför görs studien?  
Studier från hela världen visar att en hög andel kvinnor någon gång i livet utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld av en partner och vården har därför en viktig roll beträffande att fånga upp och iden-
tifiera dessa kvinnor. Trots den existerande handlingsplanen som säger att alla kvinnliga patienter som 
söker vård inom Uppsala läns landsting tillfrågas om våldsutsatthet, visar tidigare studier att sjukskö-
terskor vid Akademiska sjukhuset inte alltid ställer frågan till alla kvinnor. Studiens syfte är således att 
studera hur avdelningschefer arbetar med implementering av handlingsplanen för omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor. 
 
Vilka tillfrågas och hur går studien till?  
För att delta i studien ska du ha arbetat som avdelningschef under minst ett år. Vår förhoppning är att 
kunna intervjua sex avdelningschefer.  
 
Om du är intresserad av att delta kan du fylla i intresseblanketten. Efter detta kommer vi att kontakta 
dig för att boka tid för intervju. Du ombeds fylla i ålder, kön, avdelning och antal arbetade år, då stu-
dien eftersträvar ett så varierat urval som möjligt för informanterna i studien.  
 
Intervjuerna innebär att vi ställer några frågor till dig under cirka 20 minuter. Ditt deltagande är frivil-
ligt och du kan när som helst avbryta, utan att behöva ange orsak till detta. Personuppgifter behandlas 
med sekretess och kommer inte att förekomma i den färdiga uppsatsen. Ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen lämnas till avdelningen efter studiens avslut för att du som deltagare ska kunna ta del av 
studieresultatet.  
 
Ditt deltagande är betydelsefullt och kan bidra till en bättre vård för patienter. 
  
Med vänliga hälsningar,  
 
Frida Nävemark    Elin Karlsson 
Sjuksköterskestudent T6     Sjuksköterskestudent T6  
fridanavemark@gmail.com     e.a.e.karlsson@gmail.com 
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