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Deklaration av jäv, senaste 5 år

• Elisabeth Darj

• Ingen anknytning eller bindningar till företag

• Inget uppdrag för något företag

• Forskningsanslag från Norges forskningsråd, 

Samarbeidsorganet mellam NTNU och St Olavs 

Hospital

• Ingen annan anknytning som kan ifrågasaätta min 

opartiskhet
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Våld i nära relationer

• GBV - gender based violence, power inequalities 
and discrimination. 

Handlingar som förorsakar fysisk, mental eller sexuell 
skada eller lidande, tvång och andra frihetsberövanden, 
hot om sådana handlingar, mot en kvinna eller en man.

• VAW - violence against women

• IPV - intimate partner violence

• DV – domestic violence, våld utövat av någon i 

(stor) familjen
WHO 2019
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Nepal

28 miljoner invånare. HDI 149/193

arrangerade äktenskap

storfamiljer

kvinnan flyttar till mannens hus, hemgift

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjogL725YTMAhXF_SwKHU3KBiIQjRwIBw&url=http://2016clcnepalvisitation.blogspot.com/2016/01/banners.html&psig=AFQjCNGPlgtEoblRwddSdUoG5bdeUrcWag&ust=1460402336552437
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjrr-54TMAhXCDiwKHRINCt4QjRwIBw&url=http://glamournepal.net/miss-nepal-culture-2015-to-promote-unity/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNFLF2u5mloLA35nUVzvzboILqXWUQ&ust=1460402941027076
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Nepal

30-80 % av kvinnor utsattes för domestic violence (DV) 
(SAATHI/UNFPA 2009, Ministry of Health 2017)

Mest fysisk/sexuellt våld, mest partner, ex-partner,

7 % svärmor, 5% andra i familjen (Ministry of Health 2017)

Gravida kvinnor utsätts för våld

3-11 % i höginkomst länder

4- 32% i låginkomst länder (WHO multi-country study 2005)

6 % in Nepal (Ministry of Health 2017)
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ADVANCE projektet (Adressing Domestic Violence 

in Antenatal Care Environments)

• Idé från Nepal och Sri Lanka  

• Finansierat av Norges forskningsråd

• 2013-2018

• 2 PhD Nepal

• 2 MD Sri Lanka

• 1 PostDoc Norge

• Flera handledare

• Många publikationer
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Syfte

Att undersöka uppfattningar och förekomst av DV, 

under graviditet, konsekvenser, förbättringar inom

antenatal vård.

Metoder

Kvalitativa - fokusgrupp diskussioner, intervjuer 

Kvantitativa – cross-sectional mätningar, uppföljningar

Intervention – säkerhetsfrämjande undervisningsprogram   
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Uppfattnigar om våld i nära relationer

12 FGD, n= 117, söner, svärdöttrar, svärmödrar, svärfäder

+ 8 FGD, n= 66, gifta män

Pun et al, Global Health Action, 2016
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Patriarkalt samhälle

Manlighet, tillåtande sociala normer, familjens

förväntningar, alkohol

“Violence exists to show manhood. There is no 

equality”.  

“If a woman argues, then naturally she should be 

beaten.”

“Yes, to discipline”

men 23 and 38 y
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Våld under graviditet 

andra former än slag och  sparkar

tungt arbete, mindre mat

hindrad att söka vård

måste föda söner man 47 y

…no need not return home if she delivers a 

baby-girl… if she already has daughters, we 

cannot imagine how much she is tortured. 
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Våld från andra kvinnor

ingift som arbetskraft i ny familj

svärdötttrar beroende av andra

inga egna pengar, ingen support, inte fatta egna

beslut

kontrollerad av svärmor

måste tolerera våld, ‘keep it in the family’ 

daugther in-law

…mothers-in-law question the value of the 

check-ups and hospital births. ‘Why should 

you go to the hospital? The cost …could be 
used to manage other needs’. 
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Social normer och attityder ändras

yngre kvinnor och män mer upplysta

kärnfamiljer

äldre män engagerar sig, kommun ansvar, 

undervisningsgrupper

(mother-in-law)

I must also teach her that if somebody mistreats her, 
she shouldn’t tolerate it. She can work and live on her 
own . . . We should provide them [our daughters] 
with the opportunities to get skills, education from 
childhood, and make them able persons.



C-ACASI

Colour Coded Audio Computer 

Assisted Self Interview

Instruktion, höra (läsa), svara

anonymt, även de som inte kan

läsa

n= 2004 gravida kvinnor

ANC 12-28 veckor

Dhulikhel, Kathmandu
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Validated questions from Abuse

Assesment Screen (AAS)

Have you ever been emotionally or physically abused 

by someone important in the family to you?

(Press the read button if ‘Yes’ and the green button if ‘No’)

Yes/No
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Prevlens

Rishal et al, SJPH, 2017
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Associerande faktorer till DV

OR (95%)

• Ung kv. 15-19 år 2,3 (1.3-3.9)

• Ung make 15-19 år 1.8 (1.2-2.7)

• Ingen utbildn kv. 2,8 (2.0-3.9)

• Ingen utbildn man 2.4 (1.5-3.6)

• Landsbygd 1.3 (1.19-1.7)
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Birth preparedness
and complication readiness

Identifierat födelseplats

Identifierat födelsehjälp

Identifierat blodgivare

Sparat pengar

Arrangerat för transport

Pun et al, PlosOne 2018
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Associerande faktorer mellan DV och 

BP/CR

OR (95%)

• Ung kv. 15-19 år 4.4 (2.3-8.5)

• Ung make 15-19 år 2.4 (1.4-4.0)

• Ingen utbildn kv. 8.1 (4.8-13.8)

• Ingen utbildn man 5,3 (2.8-10.2)

• Landsbygd 1.7 (1.3-2.1)
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Associerande faktorer mellan 

DV och prematuritet, 

låg födelsevikt och CS 

OR (95%)

Prematuritet 2.2 (1.1-4.6)

LBW 0.6 (0.3-1.6)

CS 1.1 (0.7-1.9)

Pun et al, BMC Public Health 2019
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Ger möten med vårdpersonal möjlighet

till förändring/förbättring för kvinnor

utsatta för DV?

71% åtminstone 4 ANC besök (Ministry of Health, NDHS 

2011)

Många policies och guidelines mot våld i Nepal
(Colombini M, et al 2016)

“When helpers hurt”, stories of obstetric violence, Sri 

Lanka (Perera D, et al 2018)

18% hade blivit tillfrågade om DV 

9.5% av dem hade berättat (Rishal et al, 2017)
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Upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande och kvinnors behov av ANC

12 djupintervjuer, kvinnor som utsatt för DV under 
graviditeten

’They just walk away’

Rishal et al, Global Helath Action 2016
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Olika former av våld under graviditet

Slag, sparkar, förtal, sexuelt och ekonomisk 

våld (hemgift)

Make, ex-partrner, svärmor, svärfar, andra i 

storfamiljen
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Dåligt förtroende för vårdpersonalen

Ingen förståelse eller respons från vårdpersonal

Oro för skratt, förlöjligande inför andra, råd om att

tala med dem hemma, polisanmälan

Bara att stå ut, tolerera, inte tala om DV

I would never tell a health 

worker, especially not 

nurses, they have their own 

way of dealing with it. They 
just walk away.
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Fysiskt våld under förlossning

The nurse beat me, slapped me, I cried because I 

was in pain. I did not have anyone to support me. 

They should have treated me well. They should have 

behaved well and not hit me.  
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Behov av verklig förståelse, empati

Inte stigmatisering och diskriminering

Support under gravidtet, hänvisning till kvinnohus

Undervisning av vårdpersonal

Parundervisning under graviditet 
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Undervisning i ’Safety behaviour’ under 

graviditet

Rishal et al, 2019
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n = 181 kvinnor utsatta för DV undervisade

n = 62 uppföljda efter förlossningen

jordbävning 2015

svårt nå dem, etik

92 säkerhets beteende använt före 

126 säkerhets beteende använt efter

Rishal P, et al submitted 2019
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DV under graviditet i Nepal

Partiarkalt samhälle,manlighet 

Våld även från andra kvinnor

Unga, utan utbildning, landsbygd

Tolerans 

Förändringar i attityder pågår

En femtedel av kvinnor utsatta för DV

Färre under pågående gravidtet

DV sämre förberedelse inför förlossningen, prematuritet

Dåligt förtroende för vårdpersonal

Önskar utbildning och empati

Strukturellt på olika nivåer
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Tack för uppmärksamheten


