
❙ ❙ I Läkartidningen 1–2/2004 (sidorna
132-3) reflekterar Kerstin Andersson
över det etiska i rutinen att just inom
mödravården ställa frågor om våld. 

Mäns våld mot kvinnor har alltmer
uppmärksammats som en kvinnohälso-
fråga och som ett hinder för verklig jäm-
ställdhet mellan könen, vilket också be-
tonas i den kvinnofridsreform som riks-
dagen godkände 1998 [1]. 

Våld mot kvinnor har en helt annan
dynamik än det som drabbar unga män.
I nära relationer kan mannen uppnå makt
och kontroll genom att isolera kvinnan.
Våld och hot om våld är oftast ingen en-
gångshändelse utan upprepas och för-
värras med tiden, något som kan ha en
nedbrytande effekt på de utsatta kvin-
norna. De skäms och lägger skulden på
sig själva. Det gör att få berättar spontant
om våldet.

Kvinnohälsovården arbetar preventivt
Svensk kvinnohälsovård arbetar främst
förebyggande och innefattar inte bara
graviditetsvård utan även preventiv-
medels- och abortrådgivning och gyne-
kologisk hälsokontroll. Här finns bred
kunskap om kvinnors villkor. Berörda
svenska myndigheter har ett regerings-
uppdrag att öka ansträngningarna för att
förebygga våldsbrott mot kvinnor [1].
Hälso- och sjukvården – inte minst kvin-
nohälsovården som når kvinnor i olika
skeden av livet – är en viktig aktör när
det gäller primär prevention genom att
informera om olika hälsorisker. 

Gravida kvinnor i Sverige i dag är of-
tast friska men kan påverkas av psyko-
sociala problem och livsstilsfaktorer.
Mödravårdens mål är att hindra att dessa

riskfaktorer påverkar mor och barn ne-
gativt [2]. Vid inskrivningen förs ett
samtal om kvinnans hela situation. Gra-
viditeten är en period då kvinnor oftast
är motiverade för förändringar. En del
kvinnor behöver hjälp och stöd i detta
förändringsarbete. Några lever med obe-
arbetade erfarenheter av sexuella över-
grepp. De bör få möjlighet att tala med
barnmorskan om detta och lägga upp en
strategi för gynekologiska undersök-
ningar och förlossningen. Några behö-
ver extra stöd inför föräldraskapet. 

Gravida positiva till frågor om våld
Vid Rikskvinnocentrum (RKC) i Upp-
sala genomfördes under 1997–1998 en
studie där alla kvinnor som skrevs in på
mödravårdscentral i kommunen tillfrå-
gades om erfarenheter av våld [3]. De
fick även berätta vad de ansåg om att
ställas inför denna typ av frågor. Det var
tydligt att flertalet kvinnor uppfattade
det positivt att barnmorskan ställde frå-
gor om våld i ett sammanhang av om-
sorg om kvinnans och barnets hälsa. En-
dast 3 procent var odelat negativa [4]. 

Icke våldsutsatta kvinnor acceptera-
de frågorna med motiveringen att dessa
kunde vara till hjälp för andra kvinnor.
Våldsutsatta kvinnor tyckte det var bra
att frågorna ställdes även i de fall när de
väckte obehagliga minnen till liv. Fyn-
den har bekräftats i andra studier [5, 6]. 

Studien föregicks av att barnmor-
skorna fick utbildning om mäns våld
mot kvinnor och om hur hjälp kan för-
medlas. 

Som ett resultat av studien har frågor
om våld införts som en rutin inom
mödrahälsovården i Uppsala län. Efter-
som barnmorskan inte vet vem som är ut-
satt ställs frågorna till alla, och samtliga
informeras om att hjälp finns att få. RKC
erbjuder utbildning och stöd till personal
och hjälp till våldsutsatta kvinnor. 

Oavsett om kvinnan berättar om våld
eller ej betonar betonar barnmorskan att
våld inte är kvinnans fel och att ingen
förtjänar att bli slagen. Därigenom kan

barnmorskan bidra till att lyfta av skam-
men, och en förändringsprocess kan
starta [7].

Inte oetiskt att fråga
Kerstin Andersson påpekar att vården
enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska be-
drivas så att patientens självbestämman-
de och integritet respekteras. Men härav
följer inte att det är oetiskt att ställa frå-
gor om t ex rökning, miljörisker eller
våld. Tvärtom är det rimligt att ta hänsyn
till den kunskap som finns om våldets
negativa inverkan och om vad kvinnor
anser om att få frågor om våld. En abso-
lut förutsättning är att frågorna framförs
på ett hänsynsfullt sätt och att möjlig-
heterna till hjälp framhålls.

Val av strategi
Kerstin Andersson har rätt i att mäns
våld mot kvinnor är ett strukturellt pro-
blem som inte är löst i och med att kvin-
nan bryter upp. Ojämlikheten består.
Kvinnor som utsätts i dag kan inte vänta
på att en jämställdhetsvision ska bli
verklighet. Arbetet att motverka våld
mot kvinnor handlar inte om antingen–
eller utan om både–och. Upplysning, ut-
bildning och stöd till våldsutsatta kvin-
nor måste ske parallellt med jämställd-
hetsarbetet.
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Väl motiverat att mödravården 
ställer frågor om våld

Att patientens självbestämmande och integritet respekteras betyder
inte att det är oetiskt att man i mödravården ställer frågor om t ex
våld. Tvärtom är det rimligt att ta hänsyn till kunskapen om våldets
negativa inverkan och vad kvinnor anser om att få frågor om våld. En
absolut förutsättning är att frågorna framförs på ett hänsynsfullt sätt
och att möjligheterna till hjälp framhålls.

KRISTINA STENSON
leg barnmorska, med lic, doktorand vid
institutionen för kvinnors och barns häl-
sa, Uppsala universitet
Kristina.Stenson@akademiska.se
BARBRO POSSE
fil kand, informatör, Rikskvinnocentrum,
Akademiska sjukhuset, Uppsala


