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Syfte med studien:

Att undersöka klinikers upplevelse av att 
rutinmässigt fråga om förekomst av våld i nära 
relationer. Med ett särskilt fokus på vilka hinder som 
fanns för att kartlägga för våld.

(Hultmann, O., Möller, J., Ormhaug, S., Broberg, A., submitted)
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Tillvägagångssätt 
Informanter:
• 14 behandlare på BUP
• 5 socionomer, 8 psykologer, 1 sjuksköterska
• 13 kvinnor, 1 man
Intervjuer:
• Intervjuades om erfarenheter av att vid nybesöket använda ett 

formulär om våld i nära relationer
• Utfördes av författarna, som arbetar som psykologer på samma klinik 

som informanterna
• Semistrukturerad intervju
• Intervjuerna som varade ca 30 minuter och transkriberades 

ordagrant.
Analysmetod:
• Tematisk analys (Braun & Clark, 2006)
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Partner Violence Screening (PVS)

Ifylld av � Mamma � Pappa � Annan: 

1. Har Du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt 
under barnets livstid?

� Ja under de senaste 12 månaderna � Ja, 1-3 år sedan 
� Ja, 4 år sedan eller längre � Nej

Om du blivit skadad av någon under de senaste tre åren, vem var det som 
skadade dig? 
� En person som jag har ett förhållande med nu �
� En person från ett tidigare förhållande � Någon annan

2. Känner du dig trygg i ditt nuvarande förhållande?
� Ja � Nej� Har inget förhållande för närvarande

3. Finns det en person från ett tidigare förhållande som gör sådant som får dig 
att känna dig otrygg för närvarande
� Ja � Nej
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Hinder Ambivalens Användbart
Skada patienten På mitt eget sätt Hanterbart

Andra saker är 
viktigare

Tillkortakommanden Klargörande

Starka negativa 
känslor

Resultat: Tre teman och sju underteman
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Ett hinder
• Man kan skada patienten

”Alltså jag har ju en händelse från ganska många år tillbaka när jag 
hade ett föräldrapar där det förekom våld, och det kom upp under 
besöket, och det var också en väldigt, väldigt aggressiv man, otäck, 
/…/ och då började de småbråka sådär under tiden. Den mamman 
hade fått stryk av honom sen, på grund av det som sades på samtalet, 
/…/ och det känns ju, sånt där sitter kvar i huvudet, var det jag som 
förorsakade detta ungefär, det är väl det man skulle kunna tänka sig i 
så fall, att en mamma skulle råka mer illa ut om det blev väldigt öppet, 
men jag vet inte det kanske är fantasier det också.”
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Ambivalens

• Jag måste göra det på mitt eget sätt

”Ja, jag ger ju inte dem det, jag intervjuar alltid, jag ger aldrig någon 
formulär, /…/ inte ens tonåringarna, jag intervjuar dem med det, för 
jag vill ha en relation och jag vill ha påfyllnad och kunna ställa 
extrafrågor och så, runt det.”

”För jag tycker att det jättebra att man har som rutin /…/ att man 
brukar göra det först, för att få till det, absolut, men jag tycker också 
att det ska finnas någon grad av frihet, att man kan vara lite flexibel i 
de ärenden där det är akut och det sitter en massa socialsekreterare 
och väntar, när man behöver prioritera för att få till det.”
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Ett hjälpmedel

• Gör en otydlig bild klarare

”/…/ att vara säker på att man faktiskt frågar om det, så att det inte 
kommer bort i ett nybesök där de vill berätta jättemycket om allt 
möjligt, som kanske inte alls är relaterat, och de kommer för problem 
som man kanske tänker inte är traumareaktioner eller har med sånt 
att göra /…/ men nu betar man av det, så därför är det bra att ha det 
här formuläret, tänker jag.”
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Konklusioner
• Det tar tid att införa rutinmässig kartläggning av 

strukturerad kartläggning för våld, organisatoriskt  stöd 
behövs

• PVS-formuläret fungerar i klinisk verksamhet

• Frågan bör kunna ställa vid 85-90 % av nybesöken, 
större bortfall förklaras med motstånd hos behandlaren

• Varje familjemedlem bör erbjudas att träffa behandlaren 
individuellt vid nybesöket


