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Præsenteret af 



 Vold i hjemmet er en stor sundhedsmæssig risiko, der 
påvirker mange kvinder rundt om i verden1  

 Gravide kvinder der oplever vold i hjemmet, har en 
øget risiko for forskellige udfald: Højere forekomst af 
højrisikoadfærd, stress og traumer2 

 Yderligere var formålet at vurdere kvaliteten af denne 
viden  
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 Exposure 

 Vold mod kvinder i graviditeten – fysisk vold 
 med/uden emotionel og seksuel vold 

 

 

 Outcome:  

 Lav fødselsvægt < 2500 gram 

 Præmatur fødsel < 37 gestationel uge 

Exposure og outcome 



 Databaser: PubMed Medline, Cochrane Library, 
Embase, Web of Science og Academic search Premier 

 

 Kohorte studier og case-kontrol studier inkluderet 

 

 Vurdering af artikler: Cochrane Handbook´s skema for 
vurdering af videnskabelige artikler blev brugt 

 

 Odds ratio og konfidensintervaller blev udregnet ved 
brug af random effects model  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 



 27 studier (n=5.000.000) med lav til medium risiko for 
bias blev inkluderet i metaanalysen  

 18 studier omhandlende lav fødselsvægt og 15 studier 
omhandlende præmatur fødsel  

 

Resultater 







Subgruppe analyse design 



Subgruppe analyse geografi 



 Geografisk uens spredning blandt studierne 

 Der var klinisk såvel som statistisk heterogenitet 
mellem inkluderede studierne  

 

 Low birth weight OR 1.76 (95% CI 1.27- 2.44)  

 Preterm birth OR 1.73 (95% CI 1.28-2.32)  

 Kohortestudier viste højere OR og var signifikante 

 

Opsummering 



 Mangel på studier fra udviklingslande… 

 

 Måske er indflydelsen af vold mod kvinder større her 
på grund af flere risikofaktorer såsom lavere 
uddannelsesniveau, lavere sundhedsstatus og større 
ulighed? 

 

Diskussion 



 

Spørgsmål?? 


