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Abstrakt
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla
geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att
känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga
eller saknar kunskap att ta upp den.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av mötet
med våldsutsatta kvinnor på akutmottagningen.
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Materialet samlades in vid
fem intervjuer på en akutmottagning i södra Sverige och analyserades med induktiv
innehållsanalys. Studien utfördes under hösten 2016.
Resultat: Resultatet visade att det finns rutiner men att det behövs mer kunskap
bland vårdpersonalen. När det kom till att ställa frågan om våld så finns det delade
meningar kring hur det ska ställas. Det framkom även att det är betydelsefullt för
båda parter att skapa ett förtroende och att de första sekunderna i mötet spelar en
stor roll.
Slutsats: Att möta våldsutsatta kvinnor är ett komplext problem. Grunden till hur
mötet med den våldsutsatta kvinnan blir beror mycket på de första sekunderna med
vårdpersonalen. Det spelar ingen roll vilken vårdpersonal som möter kvinnan om
bara hjärta och tid finns.
Nyckelord: Intimate Partner Violence, Våldsutsatta Kvinnor, Vårdpersonal,
Sjuksköterska, Erfarenhet

Abstract
Background: Intimate partner violence is a widespread problem that crosses all
geographical areas and social classes. Healthcare staff are well placed to recognize
signals and address the issue, but empirical evidence suggest that they are unwilling
or lack the knowledge to act.
Aim: The purpose of the study was to describe healthcare staffs experience of
meeting with women exposed to violence at an emergency department.
Method: The study was conducted with qualitative approach. The material was
collected with five interviews at an emergency department in the south of Sweden
and analyzed by an inductive content analysis. The study was done during autumn
2016.
Results: The result showed that there are routines, but more knowledge among the
healthcare staff is needed. When it came to ask the question about violence, there are
different opinions about how it should be done. It also emerged that it is important
for both parties to create a trust and that the first few seconds of the meeting plays a
big role.
Conclusion: To meet women exposed to violence is a complexed problem. The first
seconds in the meeting with abused women will play a big role. It doesn´t matter
which healthcare professionals meet these women as long as they have their heart in
the right place and that the time exist.
Keywords: Intimate partner violence, battered women, caregivers, nurse and
experience
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Inledning
År 2015 uppgick antalet anmälningar för misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige
till 28700, det är en ökning med två procent sen 2014. Av dessa var 18100 fall
misshandel som begåtts inomhus av någon bekant. Anmälda misshandelsbrott mot
kvinnor har ökat med 11 procent, 2900 brott, sedan 2008 (Brottsförebyggande rådet
BRÅ, 2015). Mörkertalet är dock stort (BRÅ, 2016) och vårdpersonal har en viktig roll
i att identifiera kvinnor som är utsatta för IPV (Intimate partner violence). Tyvärr
finns det hinder för att närma sig problemet med våld i nära relationer, både från
sjuksköterskans, men även den våldsutsatta kvinnans perspektiv. Sjuksköterskans
brist på självförtroende att närma sig problemet, i samband med att det saknas
professionell kunskap kring våld i nära relationer är barriärer som finns från vårdens
sida. Den våldsutsatta kvinnan är rädd för konsekvenserna om problemet kommer
upp till ytan och vårdpersonal misslyckas även med att se tecken på att kvinnan varit
utsatt för våld (Berglund & Stenson, 2010; Trevillion, Agnew-Davies & Howard,
2013). Män utsätts också för våld i nära relationer, men våldet mot kvinnor är grövre
och leder oftare till behov av hjälp i form av sjukvård (BRÅ, 2014). I denna uppsats
har författarna därför valt att fokusera på våldsutsatta kvinnor och gjort en
intervjustudie med vårdpersonalens erfarenheter av mötet med dessa kvinnor på en
akutmottagning i södra Sverige.

Bakgrund
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska
områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen
signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga att ta upp
den samt att de våldsutsatta kvinnorna är obenägna att avslöja vad som hänt
(Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014). Våld i nära relationer skapar
problem för samhället, det belastar samhället genom vård, polis, socialtjänst och
terapeutisk behandling, men främst orsakar det lidande för både offer och anhöriga
(Jansson, 2016.; Fleming, Gruskin, Rojo & Dworkin, 2015; Leppäkoski, Paavilainen &
Åstedt-Kurki, 2011). Vården kan vara de våldsutsatta kvinnornas enda länk till
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verkligheten och därför är sjuksköterskor i en unik position att hjälpa kvinnorna och
deras familjer, men det saknas resurser och kunskap om de mest effektiva åtgärderna
(Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011). Forskningen på området är bara
decennier gammal och det beror på att våld i nära relationer till dess inte sågs som ett
samhällsproblem utan något som skulle hanteras privat (Jansson, 2016).
Kvinnor äldre än 55 år är en grupp som ofta missas när det gäller IPV. De identifieras
inte av sjukvården då en vanlig uppfattning är att våld i nära relationer sker i yngre
år. När de kvinnorna växte upp var inte IPV ett känt fenomen i samhället och
vårdpersonal hade ingen utbildning i hur de skulle hantera sådana situationer. Till
följd av det har många äldre kvinnor tolererat misshandel (Zink, Jacobson, Regan, &
Pabst, 2004). I en litteraturstudie (2008) framkom det att sex procent av personer
över 65 år har blivit utsatt för fysiskt våld den senaste månaden och var femte uppgav
sig blivit utsatt för ekonomiskt våld (Cooper, Selwood & Livingston, 2008). Det
vanligaste när det kommer till våld mot äldre är att det är närstående som är förövare
och det handlar både om fysiskt och psykiskt våld, men även vanvård och
försummelse. För att kunna se dessa tecken krävs det att vårdpersonalen har kunskap
om fenomenet samt att de kan ta sig tid att ställa frågor och undersöka kroppen
ordentligt. Vårdpersonalen måste bli mer medveten om problemet och inte undvika
att ta upp det, trots att det ofta är en komplex situation (Saveman, 2010).
Även kvinnor som har någon form av fysisk eller psykiskt nedsättning, som är
prostituerade eller har ett missbruk är i högre grad utsatta för våld (Berglund,
2010c). En tydlig koppling har setts mellan IPV och substansmissbruk och forskning
visar att det är tre gånger högre risk för våld i relationer där droger är inblandade
(Weaver, Gilbert, El-Bassel, Resnick & Noursi 2015). En anledning till det kan vara
att de oftare är i beroendeställning till sin förövare och de skulle i högre utsträckning
behöva skydd och stöd av vården, men trots det väljer vården ofta att blunda för
deras problematik. En annan viktig faktor är att den här kategorin kvinnor inte alltid
har samma syn på vad som är acceptabelt och inte, därför är det extra viktigt att
vårdpersonalen är tydlig när de ställer frågor (Berglund, 2010c).

Olika former av våld i nära relationer
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Enligt Valente och Jensen (2000) kan våldet benämnas som en ond cirkel vilken
innefattar tre olika faser; i första fasen byggs spänningen upp och kan innehålla
verbal misshandel samt slag. Här förnekar ofta kvinnan våldet och lägger skulden på
sig själv, i denna fas försöker båda parter undvika att hamna i nästa fas. Vid fas
nummer två har spänningen från fas ett ökat och leder till en akut misshandel, den
andra fasen är den kortaste av de tre och varar vanligtvis mellan 2-24 timmar och här
är våldet allvarligare än i fas ett. Det är vanligt att tecken på våld kommer från denna
fas och det är också här kontakt tas med sjukvård eller polis. Den tredje och sista
fasen kännetecknas av ånger, vänlighet och ett kärleksfullt beteende, mannen lovar
också ofta att detta var sista gången.
Att bli utsatt för våld medför ofta känslomässiga reaktioner som exempelvis ångest.
Kvinnan som blivit utsatt kan även reagera med försvarsmekanismer så som
förnekande eller bortträngning. Då fokus ligger på att hålla känslomässiga reaktioner
nere är bortträngning något som kräver mycket energi och resultatet av det blir att
det finns mindre energi kvar till att klara det vardagliga livet (Berglund, 2010d). Våld
i nära relationer ökar risken för både fysiska och psykiska skador (Gillum, Sun &
Woods, 2009) och vanliga symptom vid IPV är blåmärken, huvudvärk, ryggvärk,
frakturer, gynekologiska besvär, sexuellt överförbara sjukdomar och olika former av
magbesvär (Brykczynski et al., 2011). Kvinnor som blivit utsatta för IPV har oftare än
andra kvinnor skador i huvudet, ansiktet, nacken, bröstet och buken. De fysiska
skadorna som orsakats av våld i nära relation varierar i svårighetsgrad, allt från små
skador till permanenta besvär eller till och med död (Leppäkoski et al., 2011).
Posttraumatiska stressymptom, nedsatt funktionsförmåga och problem med
reproduktivitet kan komma till följd av våld i nära relationer (Gillum et al.,
2009). Tillsammans med de fysiska symptomen följer ofta även psykiska symtom
såsom depression, låg självkänsla, ångest, ökad stress, och konstant rädsla. Ökad
stress under en längre tid kan också leda till olika följdsjukdomar, exempelvis
magkatarr och högt blodtryck (Brykczynski et al., 2011).
Fysiskt våld
Fysiskt våld kan innebära slag, sparkar, kastade föremål samt brännskador. Vid
allvarliga fall av misshandel kan det till och med leda till mord. Av alla mord på
kvinnor blir 40 procent mördade av sin partner eller ex-partner, medan motsvarande
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hos män är 7 procent (Trevillion et al., 2013). I genomsnitt blir 20 kvinnor per år
misshandlade till döds av en närstående i Sverige, varav 17 av dessa av en man de har,
eller har haft, en relation till (BRÅ, 2007). Gravida kvinnor löper större risk att bli
utsatta för våld i nära relationer. Av de kvinnor som lever i våldsamma relationer blev
25 procent utsatta första gången under graviditeten och av de personer som blivit
utsatta för våld innan graviditeten blir 40-60procent fortsatt utsatta för våld trots att
de är gravida. Risker vid våld under graviditeten är missfall, för tidig födsel och låg
födelsevikt hos barnet (Berglund, 2010b.;Trevillion et al., 2013). Vilka tecken kvinnan
visar på att ha blivit misshandlad är något som många har föreställningar om, men
till skillnad mot vad många tror syns väldigt sällan misshandeln utåt. De kvinnor som
har många och synliga skador är få, medan de som har dolda skador, och de som blir
utsatta för både psykisk och sexuell misshandel inte alls syns på samma sätt och
därför inte uppmärksammas (Holmberg & Bender, 2003).
Psykiskt/emotionellt våld
Psykisk eller emotionellt våld handlar om kontrollerande eller dominant beteende.
Det handlar även om förnedring och nedvärdering av offret. Olika sätt som psykiskt
våld kan visa sig är genom utpressning, ständig kritik, vårdslöst beteende och
användning av otydliga regler. Det finns evidens som visar på att psykisk misshandel
oftare leder till större psykiskt trauma än fysisk misshandel. Psykisk och emotionell
misshandel kan vara obefogad kritik, känslosam utpressning, regler och nonchalans
vilket kan leda till isolering, övervakning, förföljelse och hot (Trevillion et al., 2013).
En fjärdedel av de kvinnor som varit i en nära relation med en man uppgav att de har
blivit kallade nedsättande ord och 7 procent uppgav att de inte fick träffa sin släkt och
vänner(Berglund,2010a).

Sexuellt våld
Sexuellt våld innebär våldtäkt, skada på genitalier, vägras säkert sex, påtvingad
prostitution och porr. Uppskattningsvis har 19 procent av kvinnorna och 2 procent av
männen upplevt någon form av sexuellt övergrepp efter att de fyllt 16 år och 10-14
procent av gifta kvinnor har upplevt forcerat sex av en intim partner (Trevillion et al.,
2013). Av alla anmälda våldtäkter sker 11 procent av någon närstående, dock kan

4

siffrorna vara missvisande då den typen av utsatthet kan vara känslig och svår att
fånga upp i en undersökning (BRÅ, 2016).
Ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld kan handla om att förövaren tar kontroll över finanserna i familjen
eller vägrar att bidra till familjens utgifter. En del i kontrollen kan vara att förövaren
inte tillåter offret att ha tillgång till kontanter och/eller kredit. Ekonomiskt våld är
också att personen som utför våldet tar på sig skulder eller lån i offrets namn utan
offrets vetskap. När det kommer till ekonomi kan det även handla om att bli
inblandad i någon form av illegal verksamhet (Trevillion et al., 2013). Av de kvinnor
som levt i nära relation med en man uppgav 11 procent att de inte hade kontroll över
sin egen ekonomi (Berglund, 2010a).

Mäns våld mot kvinnor
FN:s definition på mäns våld mot kvinnor är ”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” (United Nations, 1993;p.2). De olika termerna
misshandlade kvinnor, våld i hemmet och våld i nära relationer är olika
beskrivningar av kvinnor som utsatts för våld från en intim partner (Valente &
Jensen, 2000). Män är mer benägna att begå våld, IPV, våldtäkter, misshandel och
mord (Fleming et al., 2015). För att kunna finna förklaringar till våldet måste individ
och samhälle ses som sammankopplade, att skilja de två gör att det blir omöjligt att
förstå en människas handlingar, om vi inte förstår det samhälle han lever i. Tidigare
studier visar evidens för att personer som varit utsatta eller sett våld som barn har en
ökad risk för att själva utveckla ett våldsamt beteende som vuxen. Det finns ett starkt
samband mellan fysiskt våld som barn och ett våldsamt beteende som vuxen. Fysiskt
våld har en viktig roll i utveckling av ett senare våldsamt beteende. Det finns
samband mellan fysisk misshandel som barn och psykisk misshandel och ett
kontrollbehov av sin partner i vuxen ålder. Ett stort antal män som använder våld i
nära relationer har utsatts för någon form av fysisk eller psykisk misshandel som
barn. Ett annat samband som påvisats är att de som blivit utsatta för sexuell
misshandel som barn ofta utför sexuellt våld i vuxen ålder. Sexuellt våld har
refererats till som ett fenomen som förs över generationer. Den vanligaste teorin till
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varför är att vi som unga lär oss hur vi ska lösa problem, upplever vi våld som unga
kan det bli ett sätt att lösa problem i vuxen ålder. Internationell forskning visar att låg
inkomst och fattigdom har stark relation till mäns våld i nära relationer. En kvinna
som varit utsatt för våld i barndomen eller sett sin mamma bli utsatt för våld av sin
pappa har större risk att själv bli utsatt för våld. De kvinnor som lever under enklare
förhållanden med lägre utbildning har större risk att bli drabbade (Rangul Askeland,
Evang & Heir, 2011; Jansson, 2016). Det går att se på våldet ur ett radikalfeministiskt
perspektiv där grunden till våldet handlar om ojämlikhet mellan könen, som
grundlades genom patriarkatet. Männen agerar på olika sätt när de känner att deras
överordnad hotas. Det här är en primär förklaring till våldet mot kvinnor, det är
också förklaringen till mord, våldtäkt och trakasserier. Våldet handlar om en
samhällsstruktur och inte en fråga som ska lösas inom familjen, samhällsstrukturen
måste ändras (Pease, 2000). Fleming et al., (2015) menar att anledningen till varför
män begår våld kan handla om att män behöver visa sig kraftfulla och starka, visar de
inte dessa sidor kan de i sin tur bli offer, stigmatiserade eller bli förpassade till en
lägre status. Män som vill upprätthålla en fasad kan begå våld för att vinna eller
behålla status och makt, våldet handlar alltså inte bara om dominans utan kan även
ses som upprättande av hierarkier bland män. Det kan ses viktigt att försvara
upplevda utmaningar eller hot mot manlig makt och respekt.
Myterna om våld mot kvinnor är många och det finns en föreställning om att det är
en viss sorts kvinnor som “låter” sig bli misshandlade, samt att det är en viss sorts
män som misshandlar (Holmberg & Bender, 2003). Ett stort problem med dessa
myter är att de ofta försöker befria mannen från sitt ansvar och göra kvinnan till
medskyldig, att kvinnan måste ha provocerat mannen till att reagera med våld. Att
mannen “tappat kontrollen” är också något som kan beskriva händelsen, trots att
deras beteende ofta tyder på att de är både planerade och kontrollerade. Ett tecken på
det är att våldet ofta sker i hemmet, innanför stängda dörrar vilket i högsta grad tyder
på att det är planerat för att på bästa sätt dölja det för omgivningen. Synen kan vara
att det är en privat angelägenhet och att mannen ska kontrollera och disciplinera
kvinna och barn (Valente & Jensen, 2000; Holmberg & Bender, 2003). En annan stor
myt är att våld i nära relationer ses som ett problem endast för minoriteter, fattiga
och outbildade (Valente och Jensen, 2000).

Vad lagen säger
6

Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), har alla människor rätt till god vård,
så också kvinnor som blivit utsatta för våld. Hälso-och sjukvården ska bedrivas för att
ge en god vård, den ska vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av
trygghet i vården. Vården ska också vara lätt tillgänglig, den ska bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet. Vårdpersonalen ska främja och jobba för
goda kontakter med patienten och tillgodose patientens behov av kontinuitet och
säkerhet i vården.
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) får vårdpersonal inte avslöja
uppgifter om patienter, varken muntligt eller skriftligt till någon som inte arbetar
med just dennes vård. Inte ens uppgifter till patientens närstående är tillåtet att
lämna ut om inte patienten har gett sitt godkännande. Dock finns det särskilda
bestämmelser om i vilka fall uppgifter får lämnas ut, i vissa fall där vårdpersonal är
skyldiga att lämna ut information. Dessa bestämmelser gäller ifall en domstol,
åklagare-, kronofogde-, polis-, eller skattemyndighet begär att få veta om en viss
person befinner sig på en vårdinrättning eller ifall Socialstyrelsens råd för
medicinska, rättsliga eller sociala frågor behöver uppgifter till sin verksamhet.
Uppgifter får även lämnas ut om en person misstänks för ett brott som kan ge mer än
ett års fängelse, då måste vårdpersonalen polisanmäla samt svara på eventuella
frågor av polis och åklagare. Det finns även speciella bestämmelser när det kommer
till barn. Vårdpersonal har skyldighet att anmäla till socialstyrelsen ifall de
misstänker att ett barn far illa.

Den våldsutsatta kvinnans möte med vården
Många kvinnor ser inte själva att de är utsatta för våld och därför är det viktigt att
frågan om våld ställs direkt och rakt med specifika följdfrågor som; har patienten
blivit eller blir patienten emotionellt eller fysiskt skadad av sin partner, blir patienten
sparkad eller slagen, blir patienten tvingad till sex eller är patienten rädd för att gå
hem. Vid dessa frågor är det mellan 16-30 procent av kvinnorna som öppnar sig och
berättar om våldet (Valente & Jensen, 2000). Våldsutsatta kvinnor känner ofta skam
och oförmåga att se misshandeln i relationen vilket gör det svårare för dem att öppna
upp sig och berätta. Forskning visar att när kvinnan berättar så vill hon ha
medlidande, validering, respekt och information om resurser och hjälp av
vårdpersonalen (Zink el al., 2004; Leppäkoski et al., 2011). Rädsla utgör en stor del i
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varför många kvinnor inte vill berätta, det kan vara rädsla för vårdnad om barnen,
lång väntetid, deras ekonomiska självständighet och vad de kan få för skydd när de
lämnar sjukhuset (Leppäkoski et al., 2011).
Kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation söker oftare vård än de som inte
är utsatta. Av de kvinnor som söker akutsjukvård är det vanligt att de fysiska
skadorna går hand i hand med psykiskt och sexuellt våld (Leppäkoski et al., 2011).
Akutsjukvården är ofta den första, och kanske till och med enda kontakten med
vården som den våldsutsatta kvinnan har och därför är det av största vikt att fånga
upp dessa kvinnor (Lindblom, Castrén & Kurland, 2010; Leppäkoski et al., 2011). Det
är beräknat att en stor majoritet av kvinnor har passerat sjukvården utan att ha blivit
tillfrågade om IPV av vårdpersonal och många som lever i en relation med våld blir
aldrig identifierade. Flertalet kvinnor har uttryckt en önskan om att vårdpersonalen
ska ta upp diskussionen och fråga direkta frågor om våld, de flesta misshandlade
kvinnor har känt att rutinfrågor angående våld är accepterat (Leppäkoski et al., 2011)
Bara 3 procent tyckte att frågan inte var accepterat. Anledningar till att det inte
kändes accepterat kunde vara att de fick träffa olika personer varje gång och inte fick
förtroendet för en speciell person, att de skämdes över att ha blivit utsatta eller att det
kändes konstigt att bli tillfrågade när de inte upplevt något våld (Stenson, Saarinen,
Heimer, Sidenvall, 2001).

Travelbee’s interaktionsteori
Enligt Travelbee (1971) kommer alla människor någon gång i livet uppleva lidande,
och då är det viktigt att förstå att lidandet ser olika ut för varje individ. Som
sjuksköterska är det viktigt att utifrån varje individ göra en enskild bedömning och
förstå att personer som har en diagnos inte nödvändigtvis behöver känna sig sjuka,
medan andra kan uppleva stort lidande trots att de inte fått någon diagnos. För att
kunna ge den bästa vården är kommunikationen mellan patient och sjuksköterska
grunden. Det finns två sorters relationer mellan sjuksköterska och patient. Den ena
är sjuksköterske-patient interaktion, och den andra är sjuksköterske-patient relation.
Det som skiljer dessa från varandra är att i interaktionen mellan sjuksköterska och
patient ingår alla former av interaktion, exempelvis utdelning av medicin och kontroll
av vitala parametrar. Det behövs alltså ingen ansträngning av någon för att uppnå
detta. En relation mellan sjuksköterska och patient är däremot inte något som bara
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händer, där krävs det ett engagemang från både sjuksköterska och patient. I dessa
relationer ses patienten som en individ, inte en sjukdom, men även sjuksköterskan
ses för personen den är, inte bara en yrkesroll. Att uppnå en god relation mellan
sjuksköterska och patient är en process och den går igenom olika faser. Den första
fasen är det första mötet där två individer lär känna varandra, sedan växer relationen
fram där båda två får förståelse för varandra och ser varandra som individer. I tredje
fasen känner sjuksköterskan empati för patienten och dennes situation, och här växer
också sympatin fram. I den sista fasen, när sjuksköterskan visat förståelse för
situationen både med handling och ord etableras en kontakt mellan sjuksköterska
och patient vilket leder till en fördjupad relation. Den relationen mellan
sjuksköterska och patient är något bra, den hjälper och patientens behov är i fokus.

Syfte
Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av mötet med våldsutsatta
kvinnor på en akutmottagning.

Metod
Design
Författarna ville undersöka hur mötet med den våldsutsatta kvinnan ser ut på
akutmottagningen, hur hon ska identifieras och vårdpersonalens kunskap och
erfarenheter av att möta den patientgruppen. För att på bästa sätt kunna besvara
syftet valde författarna att göra en empirisk, kvalitativ intervjustudie med
innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim, (2012). Priebe & Landström
(2012) menar att empiri är informationen om verkligheten som forskarna samlar in,
den kan exempelvis utgöras av berättelser från intervjuer. Dock behövs även en
vetenskaplig teori och det är genom att analysera sitt empiriska material i relation till
teorin som forskarna kan komma fram till ett resultat.

Urval
För att hitta rätt personer att intervjua användes bekvämlighetsurval enligt Polit och
Beck (2013) vilket innebär att de mest tillgängliga deltagarna används och att de
själva får ge sig tillkänna. I detta fall intervjuades vårdpersonal som arbetar på en
akutmottagning i södra Sverige. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle arbeta
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på akutmottagningen och av de som deltog hade tre personer stor erfarenhet av
arbete med våldsutsatta kvinnor och de två andra hade nyligen börjat arbeta på
akutmottagningen. Av de fem personer som intervjuades var 4 sjuksköterskor och 1
undersköterska, detta på grund av att den undersköterska som intervjuades hade
mest erfarenhet och är den person som utbildar annan personal i våld i nära
relationer (se tabell 1).
Enhetschefen kontaktades via mail (bilaga 3) för att få ett godkännande till att
genomföra studien med de anställda. Hon gav sitt godkännande muntligt och efter
det kontaktades de anställda för att informera om studien och för att de som kände
att de hade något att bidra med skulle kunna tacka ja till att delta. Godkännandet från
de intervjuade gjordes både på plats på akutmottagningen, samt via telefon.
Tabell 1. Urval.
Kön

Ålder

Utbildning

Yrkeserfarenhet

1 Man & 4 Kvinnor

25-45 år: 3 st.

1 Undersköterska

1-20 år: 3 st.

45-65 år: 2 st.

4 Sjuksköterskor

20-40 år: 2 st.

Datainsamling
Intervjuerna tog plats i ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats. De skedde under
deltagarnas arbetstid och genomfördes under vecka 42,43 och 44. Intervjuerna
spelades in på mobiltelefon och sparades sedan ner på en dator. Författarna använde
sig av kvalitativ intervjuteknik och semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en
frågeguide med några huvudområden användes. Det ledde till att frågorna inte blev
exakt lika till alla som intervjuades utan att de var beroende av intervjuprocessen
med var och en av deltagarna (Holloway & Wheeler, 1996). Frågeguiden
säkerhetsställde att datainsamlingen blev inom samma område för alla intervjuade.
Den innefattade två huvudfrågor, och utifrån dessa kunde följdfrågor ställas för att
den intervjuade skulle kunna utveckla sina svar. Frågorna som ställdes var enligt Yin
(2013) öppna och intervjun innebar ett samtal mellan den intervjuade och författarna
till studien. Intervjuerna planerades till att bli ungefär 30 min per deltagare och
utfallet blev att de tre erfarna respondenternas intervjuer blev 26-41 minuter och de
två mindre erfarna respondenternas intervjuer blev 6-14 minuter långa. De två
huvudfrågorna som intervjuerna byggde på var: Hur ser mötet med den våldsutsatta
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kvinnan ut? Vilken kunskap behövs för att möta dessa kvinnor på bästa sätt? Därefter
uppkom olika följdfrågor beroende på var samtalet ledde, exempelvis: Brukar ni
ställa frågan? Vad händer med kvinnorna? Visste ni från början att det var
misshandel?

Dataanalys
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att motverka att någon
information föll bort och det transkriberade materialet blev sammanlagt 20 A4sidor. Intervjuerna lästes igenom av samtliga författare för att få en uppfattning om
vad som sagts. En induktiv ansats valdes eftersom att slutsatser drogs från de fakta
som framkom (Polit & Beck, 2004). Genom att utgå från syftet har tre kategorier
framkommit, vilka alla beskriver olika aspekter av mötet med den våldsutsatta
kvinnan. Intervjuerna bearbetades genom en innehållsanalys enligt Lundman &
Hällgren-Graneheim

(2012).

Författarna

har

använt

sig

av

en

manifest-

innehållsanalys, vilket innebär att analysen stannar vid kategorier. Analysens olika
delar är domän, meningsenhet, kod och kategori. Första steget är domän vilket blir
den del av texten som handlar om ett specifikt område. Nästa steg i analysdelen blir
att hitta en meningsbärande enhet i detta, vilket kan vara ord eller meningar i texten
som hör ihop i sitt sammanhang. Kod beskriver kort den meningsbärande enhetens
innehåll och slutligen en kategori som utgörs utav flera koder som beskriver ett
liknande innehåll.
Tabell 2. Kvalitativ innehållsanalys
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Domän
Vikt läggs vid enskilt samtal
med kvinnan oavsett vem det
är som är med henne, om
hon har med sig partner eller
anhörig skall denne lämna
rummet. Detta kan vara svårt
då partnern ofta är med och
inte lämnar kvinnans sida.
Det finns rutiner på plats
men belastningen på akuten
gör att det inte är optimalt.
Den vårdpersonal som har
mindre erfarenhet berättar
att kunskapen om rutiner
delvis saknas

Det finns även ett
flödesschema som hjälper
vårdpersonalen att följa
rutinerna som finns. “Vi har
ju ett flödesschema hur man
ska tänka, vad man ska
prata om och hur man ska
uttrycka sig”

Meningsbärande
enhet

Kod

Den vårdpersonal som
har mindre erfarenhet
berättar att kunskapen
om rutiner delvis saknas.

Kategori

Kunskapen delvis
saknas.

Rutiner finns men
kunskapsbehovet är
fortfarandet stort.

Vi har ju ett
flödesschema hur man
ska tänka, vad man ska
prata om och hur man
ska uttrycka sig

Ska prata om

Etiska överväganden
När det kommer till studier där människor deltar måste etiska överväganden alltid
göras för att bevara de intervjuades rättigheter (Polit & Beck, 2013). Enligt
Helsingforsdeklarationen ska alltid intervjustudier vara frivilliga och deltagarna ska
få information om syfte och genomförande av studien. Därefter ska deltagarna ge sitt
medgivande till att delta och utifrån autonomiprincipen ska de intervjuade ha
möjlighet att när som helst avbryta intervjun. De intervjuades identitet ska också
skyddas så att intervjuerna inte ska kunna härledas tillbaka till dem (World Medical
association, 2015). Innan intervjuerna började fick deltagarna lämna sitt medgivande
muntligt och alla intervjuer genomfördes under informerat samtycke. De fick även
information om möjligheten att avbryta sin medverkan närhelst de ville. Deras
identitet skyddades genom att intervjuerna avidentifierades vid transkriptionen och
att endast forskarna hade tillgång till materialet.
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Resultat
Resultatet mynnade ut i tre kategorier: 1) Rutiner finns men kunskapsbehovet är
fortfarande stort, 2) Delade meningar om hur frågan ska ställas, 3) Lyssna på
kvinnan, hon vet bäst.

Rutiner finns men kunskapsbehovet är fortfarande stort
Mötet med den våldsutsatta kvinnan börjar redan i receptionen. Framkommer det att
kvinnan blivit misshandlad ska hon inte sitta i väntrummet utan direkt tas in på
akuten, även om det bara finns minsta lilla skrubb att sitta i. Till största möjliga mån
ska samma personal träffa kvinnan då hon ofta anknyter till den första personalen
hon träffar. De tre deltagarna med mer erfarenhet talar alla om de tydliga rutiner som
finns på akutmottagningen då en våldsutsatt eller misstänkt våldsutsatt kvinna
kommer in. Det praktiska mötet kan se olika ut från situation till situation då både
fysiska och psykiska skador kan variera. Vid en inte så allvarlig fysisk situation kan
det vara viktigt att erbjuda en kopp kaffe och en smörgås för att visa omtanke. En
checklista finns som ska gås igenom tillsammans med kvinnan, detta görs bäst av en
sjuksköterska då läkaren inte alltid har tid. Checklistan innefattar bland annat namn,
nationalitet, hotbild, om gärningsmannen är känd, om polisanmälan är gjord, om
barn finns med i bilden och i så fall var de finns (bilaga 2). Checklistan ska sedan tas
till kurator, men då kurator bara finns på plats på vardagar mellan 08-17 är rutinen
att en vårdpersonal från akutmottagningen tar med checklistan i ett kuvert till
kuratorn dagen efter, om kvinnan kommit in under kvällen eller natten. “Vi har ju ett
flödesschema hur man ska tänka, vad man ska prata om och hur man ska uttrycka
sig” (Deltagare 1).
Läkaren tittar och bedömer mer allvarliga skador och sekreteraren fotograferar
skadorna för dokumentation. Vid fall som gäller misshandel eller misstänkt
misshandel är akutmottagningen generös med inläggning trots ibland bristande
medicinsk anledning. Anledning till inläggning kan handla om kvinnans oro och
rädsla eller att mannen finns kvar i hemmet. Kvinnojouren har ett kvinnohus som är
ett skyddat boende för kvinnor utsatta för misshandel, men platserna är få och finns
platser så tar de bara emot nya kvinnor dagtid, i respekt för de kvinnor och barn som
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redan bor där. Därför är inläggning på akutvårdsavdelningen ett bra alternativ för att
kunna hålla kvinnan trygg. Vikt läggs vid enskilt samtal med kvinnan oavsett vem det
är som är med henne, om hon har med sig partner eller anhörig ska denne lämna
rummet. Det kan dock vara svårt då partnern ofta är med och inte lämnar kvinnans
sida. Det finns rutiner på plats men belastningen på akuten gör att det inte är
optimalt. Den vårdpersonal som har mindre erfarenhet berättar att kunskapen om
rutiner delvis saknas. Rutiner gällande sekretess är att om en kvinna blivit utsatt för
brott som kan ge ett straff som överstiger ett år har sjukvårdspersonalen skyldighet
att bryta sin sekretess och anmäla till polis, även om kvinnan inte själv vill anmäla.
Det är inte alltid lätt att veta vilka brott som ger vilka straff, då detta nyligen ändrats.
Förr var sjukvårdspersonalen skyldiga att anmäla om straffet översteg två år, idag är
det ett år. Är barn inblandade har vårdpersonalen även skyldighet att kontakta
socialtjänsten.
En intervjuperson med relativt kort erfarenhet, 1 år på akutmottagningen,
sammanfattar sin kunskap kring att möta våldsutsatta kvinnor; “Nej, det ska jag
ärligt säga att jag inte vet exakt hur vi gör. Vi har ju säkert PM(Promemoria/för
minnet) på det, men det är ju att man inte har stött på det så man har inte koll. Man
kan inte lära sig allt när man kommer som ny till en arbetsplats utan då lär man
sig när man stöter på det, och så vet man till nästa gång hur man gör” (Deltagare
5). Det bekräftas av en annan intervjuperson, som beskriver att det finns ett
flödesschema kring hur personalen ska tänka, men inte mer utbildning än det. En
annan intervjuperson menar att då alla situationer är olika så ger varje situation ny
kunskap och ny erfarenhet. För att följa de riktlinjer som finns på akutmottagningen
berättar en intervjuperson att det viktigaste är information. En av de intervjuade
personerna brinner extra för de utsatta kvinnorna och försöker att utbilda personal
kontinuerligt. Samma person håller föreläsningar på akutmottagningen där det b.la
visas film med barn- och kvinnoperspektivet, och genomgång av riskbedömningar
som skall göras med kvinnorna.

Delade meningar om hur frågan ska ställas
Det bestämdes på akutmottagningen att frågan skulle ställas till alla kvinnor,
socialstyrelsen sa då att det inte är etiskt rätt att fråga alla, därför ändrades rutinerna
till att frågan enbart ställs vid misstanke om misshandel. “Det är ingen av de
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kvinnorna jag träffat under mina 40 år som tar illa upp av att man frågar.”
(Deltagare 2). Det finns olika syn på hur frågan ska ställas, den ene menar att frågan
skall ställas rakt och inte gå några genvägar för det är då lätt att få den drabbade in på
sidospår och inte få ärliga svar. Den andra menar att frågan ställs genom andra frågor
som; har du blivit knuffad? Är du rädd för någon där hemma? Vida frågor som
öppnar upp för kvinnan att själv börja berätta. En tredje menar att hon spontant
skulle backa och låta kvinnan själv berätta, hon menar att personen kan känna sig
kränkt om mycket frågor ställs. Vid misstanke om misshandel är det viktigt att ställa
frågan och försöka fånga upp dessa kvinnor så gott det går. Frågan ställs enskilt med
kvinnan när partnern lämnat rummet om denne är med. Det finns också situationer
där mannen varit med och erkänt vilket gjort att han både är anhörig och
gärningsman. Det kan även handla om att båda är offer i en relation och båda har
blivit misshandlade, det är då viktigt att ha enskilda samtal med båda två i olika rum i
olika delar av korridoren exempelvis. Många kvinnor kommer själva in och berättar
och erkänner att de blivit utsatta för misshandel och ofta handlar det om att barnen
blivit inblandade eller mår dåligt. Det är när kvinnan själv erkänner som resurser kan
sättas in och en process börjar. I processen är det viktigt att få kvinnan att förstå
varför hon måste anmäla och se till att hon inte åker hem istället, vilket många vill
göra. Vid ställd fråga om misshandel erkänner de flesta, och att få frågan kan göra att
kvinnan börjar gråta eller öppna upp sig. Dock är det här viktigt att mannen lämnat
rummet. När en kvinna öppnar upp sig och börjar berätta så handlar det mycket om
att stärka kvinnan, ofta har de väldigt dåligt självförtroende när de kommer in.
“Kvinnan vet bäst, lyssna på henne, stärk kvinnan!” (Deltagare 2). Det finns även
fall där kvinnor kommer in om och om igen med exempelvis magont eller ont i
bröstet på grund av en psykiskt jobbig situation. Då måste alltid utredning göras för
att utesluta hjärtinfarkt eller lungemboli eller andra fysiska sjukdomar först, för att
sedan utreda om det är något annat som ligger bakom.

Lyssna på kvinnan, hon vet bäst.
“Det första mötet, det kan vara vem som helst som har ett stort hjärta och som har
tid att sitta ner” (Deltagare 1). Det är de första sekunderna i mötet med den
våldsutsatta kvinnan som är de viktiga, det handlar om att få en bra dialog och hitta
kontakten med den drabbade. Är man ödmjuk och vinner personens respekt blir allt
mycket smidigare. Kvinnan vill träffa någon som får henne att känna sig trygg och
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som hon får tillit till. Bemötandet handlar mycket om attityd, värderingar och tid.
Tiden är ibland en bristvara på akutmottagningen och det kan vara svårt att ha tid att
sitta länge med kvinnan. Trots det är det viktigt att vara lugn och att de uppfattar att
man är lyhörd och närvarande. Det är även betydelsefullt att vara neutral och tydlig
och att låta kvinnan själv prata, att inte skuldbelägga eller prata illa om mannen då
detta kan leda till att kvinnan går i försvar på grund av att hon känner sig kränkt. Den
utsatta kvinnan har lärt sig att läsa kroppsspråk som en del i hennes överlevnad.
Kvinnorna kan läsa vårdpersonalens kroppsspråk och känner direkt om hon tycker
att vårdpersonalen är dålig.
Bemötande handlar om ett förhållningssätt, att möta alla människor som vem som
helst, då får man mycket tillbaka och det bygger tillit. Bemötandet kan se olika ut
beroende på vem som kommer in, det kan finnas förutfattade meningar om olika
personer eller mer utsatta grupper. Det kan vara omedvetet men visa sig i icke verbal
kommunikation. En intervjuperson berättade om en kvinna som inkommit till akuten
efter en våldtäkt. Patienten fick utstå konstiga blickar från övrig personal på
mottagningen vilket förmodligen handlade om hennes kläder och hur hon såg ut. När
hon fått byta om till sjukhuskläder fick hon ett helt annat bemötande och seende. En
stor utsatt grupp som kommer in till akutmottagningen är missbrukande kvinnor där
många blivit utsatta för misshandel. Det handlar om vilket förhållningssätt och
attityd man har och att dessa kvinnor skall bemötas som vem som helst.
En av intervjupersonerna menar att det viktigaste när det kommer till bemötande är;
“Att försöka vara två stora öron. Hålla om, hålla käft och hälla i” (Deltagare 2). Att
lyssna, bry sig, att låta kvinnan prata, att stärka och bygga upp kvinnan. Bemötandet
kan se olika ut beroende på om det är misshandel eller våldtäkt. Kvinnomisshandel
ses av vissa i personalen som lite högre i status än våldtäkter vilka fortfarande kan ses
som något som katten dragit in. En del personal har konstiga uppfattningar eller
fördomar om vad en våldtäkt är och hur man ska bete sig och bemöta kvinnor som
blivit utsatta. Det är större risk att omedvetet skuldbelägga kvinnor som blivit
våldtagna “under 40 år har jag aldrig hört frågan - varför våldtog killen? Varför
var du full? Varför var du ute? Det är flickan och skulden. Den dagen jag hör från
anhöriga - varför våldtog killen? Så ska jag måla hela akuten rosa” (Deltagare 2).

16

Diskussion
Metoddiskussion
Respondenterna i denna uppsats har varierat i kön och ålder, samt profession. De var
uppdelade på fyra kvinnor och en man som gick inom åldersspannet 27-64 år där alla
utom en var sjuksköterskor och den sista var undersköterska. Tanken var att
intervjua fem personer om deras erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta
för våld och då det kunde variera vilken profession som träffade dessa kvinnor blev
valet att vi intervjuade båda professionerna. Vid en kvalitativ design kan metoden
diskuteras med hjälp av begreppet trovärdighet, som menas med i vilken
utsträckning fenomenet har blivit studerat och om syftet har blivit besvarat med hjälp
av den valda metoden (Henricson & Billhult, 2012). I och med att syftet var att
beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor har denna
metod genom intervjuer gett en bra bild av respondenternas subjektiva
upplevelser/erfarenheter.
För att resultatet i studien ska bli så trovärdigt som möjligt bör det utvärderas i
relation till procedurerna som lett fram till resultatet. För att beskriva olika aspekter
av tillförlitlighet brukar begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet
användas (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie användes ett
bekvämlighetsurval vilket enligt Polit och Beck (2004) kan minska trovärdigheten då
deltagarna inte är representativa för befolkningen. Deltagarna i studien hade både
olika yrkesroller och erfarenheter och enligt Graneheim och Lundman (2004) gör det
att trovärdigheten stärks eftersom att de olika erfarenheterna och rollerna gör att
ämnet belyses ur olika synvinklar. Datainsamlingen gjordes genom personliga
intervjuer

och

Polit

och

Beck

(2008)

menar

att

det

är

den

säkraste

datainsamlingsmetoden. Frågorna som ställdes var öppna vilket gjorde att deltagarna
kunde uttrycka sig fritt och det gjorde det möjligt att få djupa intervjuer. Det är enligt
Graneheim och Lundman (2004) viktigt att deltagarna får frågor inom samma
område för att stärka tillförlitligheten. För att vara säkra på att så var fallet användes
en frågeguide (bilaga 3) och utöver dessa två huvudfrågor ställdes följdfrågor
beroende på vad den intervjuade berättade. Intervjuerna spelades in med
mobiltelefon, sparades därefter på datorer och raderades från telefonen. Därefter
transkriberades de ordagrant. Vid intervjuerna deltog minst två av forskarna vilket
ökar tillförlitligheten. Överförbarhet handlar enligt Graneheim & Lundman (2004)
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om hur resultatet kan överföras till andra sammanhang och grupper och det är
läsaren som avgör detta. Resultatet presenteras tydligt och genom citat förstärks det
vilket ökar överförbarheten.
En nackdel med den kvalitativa metoden kan vara tidsaspekten. Både för
intervjuaren och den som intervjuas, detta med tanke på vad som krävs för att få till
en bra intervju. Intervjupersonen måste ta av sin tid när de ställer upp på intervjun
och intervjuaren behöver lägga mycket tid på efterarbetet av data som framkommit,
utöver tiden det tar att intervjua. Även forskarnas bristande erfarenhet av att
intervjua kan ha påverkat studien. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen och under
arbetstid för att underlätta för respondenterna, men det innebar samtidigt att det
fanns risk för störningsmoment under intervjun. Skulle studien utförts på ett större
sjukhus eller i en större stad finns möjligheten att resultatet hade blivit annorlunda.
En annan aspekt kan vara risken att intervjupersonen inte är helt sanningsenlig utan
svarar på frågor efter hur de vill framställa sig själva (Larsen, 2009). När det kommer
till

sanningsenlighet

känns

det

som

om

alla

intervjupersonerna

svarade

sanningsenligt. Deras svar var trovärdiga och de som hade erfarenhet pratade både
och vad som gjorts bra och vad som kunnat göras bättre, och de som inte hade
mycket erfarenhet var ärliga om det. De mer erfarna var några som verkligen brinner
för den utsatta kvinnan och det är något som troligtvis gör att de svarar så
sanningsenligt som möjligt.
Eftersom intervjuerna var frivilliga och de som var intresserade fick ställa upp blev
majoriteten av deltagarna personer som redan var engagerade inom just våld mot
kvinnor. Troligtvis skulle vi fått ett annat resultat om all personal ställt upp. En av
deltagarna uppgav att denne inte hade träffat någon våldsutsatt kvinna. Mellan 13
och 30 procent av kvinnorna som söker akutsjukvård har upplevt våld i nära relation
det senaste året (Glass, Hopkins, Dearwater & Campbell, 2001) och en av fyra
kvinnor har upplevt våld i nära relation efter de fyllt 16 år (Trevillion et al., 2013).
Därför borde rent statistiskt sett personer som jobbat inom akutsjukvården även en
kortare period stött på någon av dessa kvinnor. Samma person som hade
uppfattningen om att hon inte träffat någon våldsutsatt kvinna var även den enda
som inte skulle kunna tänka sig att ställa frågan. Anledningen att vi valde att ha med
den deltagaren trots att personen hade uppfattningen om att erfarenhet saknades var

18

för att visa på att okunskap inom området kan leda till att vården misslyckas med att
identifiera den våldsutsatta kvinnan.

Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens möte med den våldsutsatta
kvinnan på akutmottagningen. I resultatet framkom tre teman, dessa var (1) Rutiner
finns men kunskapsbehovet är fortfarande stort. (2) Delade meningar om hur frågan
ska ställas. (3) Lyssna på kvinnan, hon vet bäst. Vad som framkom som centralt i
resultatet var att det inte handlar om vem som möter den våldsutsatta kvinnan utan
om personens attityd, att tiden finns och att personen har hjärtat på rätt ställe.
Resultatet visar på vikten av ett bra förhållningssätt och att se alla kvinnor som olika
individer med olika behov, men att de ändå har samma värde oavsett situation.
Enligt denna studie är det de första sekunderna i mötet med den våldsutsatta
kvinnan som är de viktiga, det handlar om att få en bra dialog och hitta kontakten
med den drabbade. Med ödmjukhet är det möjligt att vinna personens respekt vilket
gör allt mycket smidigare. Kvinnan vill träffa någon som får henne att känna sig trygg
och som hon får en tillit till. Bemötandet handlar mycket om attityd, värderingar och
tid. Travelbee (1971) bekräftar att det är viktigt med en god relation mellan
sjuksköterska och patient och menar att det krävs engagemang från båda parter för
att uppnå detta. Processen att bygga en relation börjar vid det första mötet och
efterhand fördjupas relationen där sjuksköterskan känner empati och får en ökad
förståelse för patienten.
Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att som vårdpersonal göra en enskild
bedömning efter varje individ och detta bekräftar även deltagarna i den här studien
då de menar att det är stor skillnad på vad som hänt och hur kvinnan reagerar
psykiskt och att det är viktigt att känna in varje situation. De intervjuade menade att
bemötandet handlar om ett förhållningssätt, om att se varje person som vem som
helst, att se individen. Bemötandet ser även olika ut beroende på vem som kommer
in, vad som hänt och hur denna har reagerat.
Samtliga intervjuade i den här studien menar att det på akutmottagning finns en
checklista (Bilaga 1) och flödesscheman (Bilaga 2) för hur mötet med en våldsutsatt
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kvinna ska se ut. Enligt Kendall et al., (2009), ska kvinnorna, efter en medicinsk
undersökning, om möjligt samtalas med i ett enskilt rum som är tyst och säkert.
Rutiner som finns på akutmottagningen där studien genomfördes görs i möjligaste
mån på samma sätt när det kommer till omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
Enligt samma studie (Kendall et al., 2009) tas vikten upp av att följa ett
frågeformulär i screening för IPV samt ett flödesschema för att hjälpa vårdpersonalen
att konsekvent följa rutiner. Ofta är belastningen hård inom sjukvården vilket gör att
det inte är optimalt för att hinna med de rutiner som finns när det kommer till
våldsutsatta kvinnor menar vårdpersonalen som intervjuades. Detta stärks också i en
studie där 40 procent av de tillfrågade uppger att tiden inte alltid finns (Deboer,
Kothari, Kothari, Koestner & Rohs, 2013).
I den här studien framkom det att vårdpersonalen tidigare frågat alla kvinnor på
rutin om de blivit utsatta för våld. Idag ser det annorlunda ut efter att socialstyrelsen
bestämt att det inte är etiskt rätt att fråga och att vårdpersonal istället enbart ska
fråga i de fall misstanke om våld finns. I screening för IPV ingår det att ställa frågan,
antingen kan detta göras som rutin till alla kvinnor eller vid misstanke om våld
(Leppäkoski & Paavilainen, 2013). Enligt Cottrill, Justice & Modesitt (2008) är ett
bra sätt att få våldet under kontroll att vårdpersonalen rutinmässigt frågar alla
kvinnor om våld, men att göra detta på ett sätt som inte är dömande. Ett bra sätt att
inleda frågan kan vara att säga; “eftersom våld är så vanligt i många människors liv
har jag börjat fråga alla mina patienter”. Leppäkoski & Paavilainen (2013) menar
också att det inte bara är frågan som är det viktiga, utan det är också viktigt att
informera kvinnan om de resurser som finns i samhället såsom telefonnummer till
stödgrupper, kvinnojour och annan juridisk hjälp. Hur frågan ska ställas är oklart och
vårdpersonal saknar ofta relevant kunskap och är osäkra på hur de ska fråga kvinnan
(Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Tre av de fem intervjuade i
denna studie var eniga om att frågan bör ställas rakt så att inga missförstånd eller
oärliga svar uppkommer. En person tyckte inte att frågan ska ställas som
kvinnomisshandel, utan istället ställa frågor runt omkring, exempelvis hur de har det
hemma eller om de har blivit knuffade eller liknande. Den femte personen skulle inte
ställa frågan själv utan ta upp fallet med läkaren och låta denne ställa frågan då
läkaren har det medicinska ansvaret. Enligt en studie (2001) tyckte 80 procent av de
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tillfrågade kvinnorna att det var bra att frågan ställdes eftersom att det är viktigt att
situationer med våld i nära relationer kommer upp till ytan (Stenson et al., 2001).
Vid mötet med den utsatta kvinnan är upprättandet av ett förtroende en avgörande
faktor. En icke dömande vårdpersonal kan ha en väldigt viktig roll i att få kvinnan att
inte känna sig dömd eller skuldbelagd. Kvaliteten på relationen mellan kvinnan och
vårdpersonal är viktig då den gör att hon antingen uppmuntras eller hindras att gå
vidare i processen (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy, & Taylor, 2011). Det är
något som även denna studie visat. De första sekunderna i mötet är de viktigaste och
det är då chansen att bygga tillit finns. Den intervjuade vårdpersonalen påpekar
också hur viktigt det är att inte skuldbelägga kvinnan utan istället lyssna, ta sig tid
och att det egentligen inte spelar någon roll vem som möter den våldsutsatta kvinnan,
utan att det viktiga är att hjärtat sitter på rätt ställe.
Den intervjuade vårdpersonalen var enig om att det inte går att lära sig allt på sin
avdelning, utan att de lär sig under tiden när de ställs inför olika situationer. Dock
har de koll på att det finns PM för situationer med våldsutsatta kvinnor, men menar
ändå att mer kunskap alltid behövs. Det bekräftas också i en tidigare studie där de
menar att de har en del kunskap, men att de vill lära sig mer för att bättre kunna
identifiera kvinnorna (Deboer et al., 2013). Brist på utbildning är det största hindret
att ingripa vid IPV (Leppäkoski & Paavilainen, 2013). En av deltagarna säger att hon
varken vet vad hon skall göra vid omhändertagande av en våldsutsatt kvinna eller att
hon fått någon utbildning sedan hon började på akutmottagningen.
Resultatet i denna studie visar på vikten av att vara medveten om sin roll vid
bemötandet av en kvinna som blivit utsatt för våld. IPV är ett problem som drabbar
kvinnor i alla samhällsklasser, över alla geografiska områden och vårdpersonalen har
en viktig roll i att känna igen signaler och fånga upp kvinnan (Bradbury-Jones et al.,
2014). Något som även framkommit i denna studie är viljan och attityden att se
våldet som det problem det är och att se bakom de fysiska skadorna som kan ha
uppkommit. Det handlar också om att reagera när kvinnans historia inte stämmer
överens med skadorna.
Trygghet och självsäkerhet i att möta våldsutsatta kvinnor kommer med erfarenhet
om viljan finns, det kan hjälpa kvinnor då många av dem kan känna en rädsla för att
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berätta (Leppäkoski et al., 2011). Enligt Travelbee (1971) är grunden för att kunna ge
den bästa vården en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska.
Resultatet kan visa på att det är av stor vikt att utbilda i olika samtalssituationer och
hur personalen bäst ska hantera de mer komplexa fallen. Det skulle kunna göras av
personal som har erfarenhet av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld. Utbildas
personalen i detta så förbättras kommunikationen och därmed även vården av
våldsutsatta kvinnor.

Slutsats
Att möta våldsutsatta kvinnor är ett komplext problem. Bemötandet är en central
faktor och det kan vara svårt att veta hur man ska agera om man aldrig har stött på
detta inom vården. På akutmottagning där studien genomfördes finns checklistor och
PM att tillgå och majoriteten av deltagarna i denna studie hade bra kunskap om de
praktiska detaljerna. Grunden till hur mötet med den våldsutsatta kvinnan blir beror
mycket på de första sekunderna med vårdpersonalen. Det spelar ingen roll vilken
vårdpersonal som möter kvinnan om bara hjärta och tid finns.

Kliniska implikationer
Studier har visat att vårdpersonal inte vågar ställa frågan om våld på grund av att de
inte känner sig redo att möta svaret (Bradbury-Jones et al., 2014; Chang et al., 2005).
Den här studien kan göra personalen medveten om vilket stort problem IPV verkligen
är och att det finns kunskapsluckor. Resultatet kan även användas för att öka
medvetenheten hos vårdpersonalen på akutmottagningen eftersom att mötet med
kvinnan handlar om så mycket mer än det praktiska. Kvinnor som blivit utsatta för
våld har uttryckt önskan om visat medlidande och respekt, och då de ofta känner
skam kan ett mer empatiskt bemötande hjälpa henne att öppna upp sig och berätta
om sin situation (Zink et al., 2004; Leppäkoski, et al., 2011). Förhoppningsvis kan fler
av vårdpersonalen på akutmottagningen bli intresserade och vilja lära sig mer om
fenomenet och hur man bör gå tillväga för att möta kvinnan, både praktiskt och
känslomässigt. Genom att ta reda på vad vårdpersonalen har för kunskap om våld i
nära relationer kan en trygghet skapas för att våga lyfta ämnet i arbetsgruppen men
även i mötet med den våldsutsatta kvinnan.
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