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Våld i nära relationer –
Kunskap från SBU
https://www.sbu.se/sv/publikationer/tema-vald/

Förekomst

1. Risk- och skyddsfaktorer

2. Upptäckt via screening

3. Prevention

4. Behandling 

5. Kunskapsluckor

https://www.sbu.se/sv/publikationer/tema-vald/


Screening och ”fråga på rutin” är samma sak 
(enligt Socialstyrelsens utredning)

Screening – att fråga utan indikation



Screening för våld i 
nära relationer samt 
övergrepp mot äldre 
och sårbara vuxna. 
En systematisk 
översikt
Från US Preventive Services 
Task Force 2018



Resultat
Totalt: 30 studier,  14 959 deltagare



Säkrare resultat

• Några screeninginstrumenten är 
tillförlitliga för att identifiera VINR 
hos kvinnor. 

• Screening minskar inte risken för 
fortsatt VINR, fysisk och psykisk 
sjuklighet eller dödlighet. 



Resultat med låg 
eller otillräcklig 
tillförlitlighet 

• Finns det skadliga effekter av att 
screena för VINR ?

• De som identifieras genom 
screening – om insatser minskar 
VINR, fysisk och psykisk sjuklighet 
samt dödlighet?

• Finns det skadliga effekter av 
insatser som sätts in efter 
screening? 



Begränsningar

• Främst forskning om kvinnor i fertil ålder som har kontakt med 
hälso- och sjukvården. 

• Kunskapen är oklar för gravida kvinnor, män, äldre samt sårbara vuxna. 
Endast en studie rör forskning om screening inom socialtjänstområdet. 

• Det behövs nya studier som undersöker om det finns skadliga effekter 
av screening för VINR med längre uppföljningstid. 

• Den granskade översikten har inte undersökt kostnader förknippade 
med screening för VINR.

• För att veta om screeninginstrument fungerar i Sverige behöver de 
utvärderas i och eventuellt anpassas till svenska förhållanden. 



Möjliga etiska problem

• Med det bästa screeninginstrumentet (HARK) kommer åtta av tio som 
utsatts för VINR att identifieras.

• Dubbelt så många kommer att felaktigt utpekas som  utsatta för VINR 
(falskt positiva) givet 3% prevalens av VINR. 

• Det kan vara ett etiskt problem (upplevelse av obehag av att tillfrågas; 
kvinnor kan undvika MHV om de vet att alla får frågor om VINR, 
speciellt de som är utsatta). 



SBU:s kommentar

Eftersom kunskapen idag är låg eller otillräcklig om effektiva 
behandlingsåtgärder för de som identifieras genom screening 
uppfylls inte den grundprincip om screening som WHO och 
Socialstyrelsen ansluter till. 
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