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Sammanfattning 

Bakgrund: Samhällsproblem finns överallt, ett av dem är sexuellt övergrepp. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp. Att ha ett aktivt förhållningssätt och att våga fråga är viktigt för att 

uppmärksamma sexuellt övergrepp. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Metod: En systematisk 

litteraturstudie. Databaser som användes var PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Fritextsökning och manuell sökning användes för att utöka sökresultatet.  Nio artiklar 

granskades utifrån ett modifierat granskningsprotokoll av Forsberg och Wengström 

(2013). En artikel var av kvantitativ ansats, en artikel av mixed method och fem av 

kvalitativ ansats. Sju artiklar gick vidare till analys och analyserades med en manifest 

innehållsanalys. Resultatet diskuterades i relation till omvårdnadsteorin caritas 

(Eriksson, 1995). Resultat: Resultatet redovisades i tre kategorier, känslomässig 

påverkan, sjuksköterskors roll, behov av kunskap. Slutsats: Mer uppmärksamhet 

behöver riktas kring hur sjuksköterskor skall bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp. Ökas förberedelserna hos sjuksköterskor kommer förhoppningsvis känslor 

som rädsla, förtvivlan och tveksamhet hos sjuksköterskor att minska och även 

konsekvenser som exempelvis utbrändhet. Mer forskning behövs kring hur 

sjuksköterskor upplever sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp samt 

deras behov av kunskap. Det kan leda till mer utbildning inom 

sjuksköterskeprogrammet.  

 

Nyckelord 

Forensisk omvårdnad,  sjuksköterska, sexuellt övergrepp och upplevelser. 
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1. Inledning 

”Jag kan tycka att vissa borde våga fråga mer. Bara för att man inte tar upp det själv 

betyder det inte att man inte vill prata om det. Det kanske inte räcker med att man 

frågar en gång” (Grände, 2007, s.77).   

 

Sexuella övergrepp i dagens samhälle är mer omfattande än vad vi kan tro och än vad 

som kommer till känna. Det går inte att med säkerhet säga exakt hur många sexuella 

övergrepp som sker per år på grund av högt mörkertal (Grände, 2007). Som 

sjuksköterska kommer vi troligtvis stöta på många svåra fall där vi kommer att bemöta 

kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Av egna erfarenheter har vi upplevt att det 

finns problematik i bemötandet av kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Under 

sjuksköterskeutbildningen anser vi att vi inte fått tillräcklig kunskap om forensisk 

omvårdnad. Det bidrog till vårt val i att fördjupa oss i ämnet och inrikta oss på hur 

sjuksköterskor upplever bemötandet med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp.  

  

2. Bakgrund 

2.1 Sexuellt övergrepp 

Sexuellt övergrepp är en förnedrande handling som personer utsätts för utan att ha givit 

sitt medgivande, det kan vara en fysisk och/eller en psykisk förnedring. Vad ett sexuellt 

övergrepp är kan ses ur olika perspektiv. Det kan vara allt från beröring som ger en 

sexuell innebörd till att bli utsatt för sexuellt övergrepp i form av våldtäkt. Smekningar, 

ord, blickar, att tvingas bevittna sexuella handlingar eller att tvingas se pornografi är 

också sexuellt övergrepp, det behöver inte endast vara vaginalt eller analt sexuellt 

umgänge (1177.se).  

Enligt Grände (2007) var våld mot kvinnor tidigare acceptabelt, det var inte den utsatta 

kvinnan som var offret utan den som kvinnan tillhörde. På 1930- talet ansågs både 

förövaren och brottsoffret skyldiga. 1984 blev sexuellt övergrepp ett brott. Det är dock i 

dagens rättssamhälle fortfarande svårt att få förövaren fälld (Grände, 2007).  

 

Det är många sexuella övergrepp som aldrig anmäls eller kommer till känna vilket kan 

bero på rädslan i att inte bli betrodd, skuldkänslan och skammen. Det kan göra att 

kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp inte söker den hjälp de behöver. En ökad 

trygghet, kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskor angående sexuellt övergrepp kan 
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generera ett gott bemötande och därmed kan tryggheten ökas för kvinnor som vill söka 

vård efter att de blivit utsatta för sexuellt övergrepp (Grände, 2007). Otrygghet upplever 

människor både i vardagen och i svåra situationer. Exempelvis att inte känna igen sig i 

sin egen kropp vid sjukdom är otrygghet (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Att 

vara älskad för den man är och inte för det man gör ger ett människovärde vilket kan 

inbringa trygghet till människan. Att ha en känsla av balans, lugn, harmoni, tillit, vila 

och ro skapar trygghet. Genom att vara trygg i sitt värde skapas en tillit till att andra 

människor handlar efter personens bästa (Asp & Ekstedt, 2009). Trygghet anses vara en 

sådan viktig del i hälsan att det finns skrivet i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf 

(SFS 1982:763). 

  

Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes 17400 sexuella övergrepp under 2013. I april 

2005 förändrades sexualbrottslagstiftningen som bland annat innebar en bredare 

definition av våldtäkt som idag även innefattar sexuellt utnyttjande och sexuellt 

övergrepp (Brå, 2014). Sexuella övergrepp har kontinuerligt ökat under de senaste tio 

åren. Det finns uppgifter som talar för att det enbart är 23% av de sexuella övergreppen 

som anmäls (Irlander & Hvitfeldt, 2012).  

 

2.2 Forensisk omvårdnad  

Forensisk omvårdnad är ett nytt begrepp, det finns därför ingen specifik definition av 

ordet och vad som ingår i begreppet. Enligt Ejd (2011) innebär forensisk omvårdnad att 

säkerställa spår, vara uppmärksam på våldstecken, samarbeta med polis, rättsväsendet, 

rättsmedicin, kriminalvård och socialtjänst. Våld kan ses ur olika perspektiv inom 

forensisk omvårdnad, då forensisk omvårdnad handlar om att bemöta och behandla 

offren men även gärningsmännen. Det bör också finnas kunskap om att anmäla 

exempelvis barnmisshandel och kvinnomisshandel om misstanke finns (Ejd, 2011). 

 

I USA 1974 startades utbildningsprogram för sjuksköterskor där de fick kunskap och 

praktisk träning i forensisk omvårdnad, vilket inkluderar både omvårdnad och 

medicinska färdigheter.  Patienter som utsatts för sexuellt övergrepp blev ofta 

traumatiserade i mötet med vården och för att motverka detta problem utbildades sexual 

assault nurse examiners (SANE´s). SANE´s uppgifter är att förmedla god omvårdnad 

gällande medicinsk bedömning samt krishantering (Fehler-Cabral, Campbell & 

Patterson, 2011).   
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SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) är en registrerad sjuksköterska med 

specialistutbildning inom forensisk omvårdnad. De har tränats i att bemöta, undersöka 

och behandla offer som utsatts för sexuellt övergrepp samt har utbildning i att samla 

bevis ur ett rättsmedicinskt perspektiv (Plichta, Vandecar-Burdin, Odor, Reams & 

Zhang, 2006). SANE´s är en nyckelperson för samarbetet mellan vården och 

rättsväsendet (Ejd, 2011). I Sverige finns ingen liknande utbildning och därmed inga 

SANE´s,  dock finns en kurs om forensisk omvårdnad på Linnéuniversitetet i Kalmar, 

den är inte lika utförlig med en specifik inriktning för omhändertagandet av offer för 

sexuellt övergrepp. Patienterna finns i Sverige och därmed problematiken i att bemöta 

patienter som utsatts för sexuellt övergrepp. Därför valde vi att använda begreppet 

sjuksköterskor genom hela arbetet där SANE´s inkluderas.  

 

2.3 Sjuksköterskors förhållningssätt och ansvar  

Konsekvenser uppstår för kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. De kan drabbas av 

sömnlöshet, få mardrömmar och känna sig integritetsvandaliserade och i resten av sitt 

liv känna en misstänksamhet (Grände, 2007). Det är här sjuksköterskor som arbetar 

inom det forensiska området kommer in. När de utsatta kvinnorna söker vård har 

sjuksköterskor ett stort ansvar i att bemöta kvinnor på ett sätt som minskar skammen, 

rädslan och visa att de kan bli betrodda (International Association of Forensic Nurses 

American Nurses Association, 2009). Att ha ett aktivt förhållningssätt och att våga fråga 

är viktigt för att uppmärksamma sexuellt övergrepp. Att reagera med tystnad är vanligt, 

rädslan av att säga fel eller att väcka jobbiga känslor finns både hos anhöriga och hos 

sjuksköterskor när de möter utsatta kvinnor (Grände, 2007). Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) speglas ett vårdande förhållningssätt av hur personalen kommunicerar, 

bekräftar, lyssnar och bemöter patienten. Vårdaren ansvarar för sitt handlande och det är 

både ett individuellt och ett gemensamt ansvar hos personalen hur patienter bemöts. Ett 

negativt bemötande kan få fäste och i värsta fall mer eller mindre ses som ett normalt 

beteende.  Enligt Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (1993) innebär 

bemöta att besvara, ta emot, behandla eller bete sig mot. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är bemöta ett centralt begrepp i vårdvetenskapen när ett förtroende skall skapas 

för att en vårdande relation ska kunna etableras. Att bemöta patienter innebär att 

vårdaren låter vårdvetenskapen och den medicinska vetenskapen samverka med 

varandra för att kunna ge den bästa vården för patienten. 
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Etik är kärnan i omvårdnaden på grund av att en god omvårdnad bör innehålla en 

positiv människosyn och en ovillkorlig respekt för patientens integritet (Öresland & 

Lutzén, 2009). Att vara patient kan innebära att hamna i situationer där ens 

självbestämmande fråntas dock inte integriteten. Vid svåra beslut där varken patient 

eller anhörig kan välja och där vårdpersonalen inte är eniga om vad som är bäst för 

patienten uppstår etiska dilemman. Här är det som sjuksköterska viktigt att ha respekt 

för patientens integritet, som är en del av den moraliska beslutsprocessen, därav kan 

etiken beskrivas som omvårdnadsetik. Omvårdnadsetik handlar om respekt för 

patientens beroendeställning. Personer som söker vård hamnar i en patientroll och 

sjuksköterskor har ett ansvar i att ha en förståelse för patientens beroendeställning och 

ansvarar för att patienten skall uppfatta sjuksköterskors bemötande som respektfullt 

(Öresland & Lutzén, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2005) innebär professionellt 

förhållningssätt att ha ett etiskt förhållningssätt, god vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det skall prägla sjuksköterskors arbete samt utföras i enlighet med aktuella lagar och 

riktlinjer.  

 

Att vara professionell innebär att vårdaren skall ha patienten i fokus, dock måste båda 

vara aktiva i en vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). För att en vårdrelation ska 

kunna skapas bör sjuksköterskor visa mottaglighet. Mottaglighet fås genom empati och 

en känslighet för intryck. För att sjuksköterskor ska förstå patientens egna upplevelser 

av hälsa och sjukdom krävs uppmärksamhet men främst mottaglighet för andras 

upplevelser. Mottaglighet kan ge sjuksköterskor kunskap om, förståelse av eller 

inlevelse i en annan människas subjektiva erfarenhet. Mottaglighet kan även beskrivas 

som förmågan att bli berörd (Nortvedt & Grimen, 2006).  

 

2.4 Hälso-och sjukvårdens ansvar  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall hälso- och sjukvården ha respekt som grund för 

patienten, där patientens autonomi och integritet skall främjas. En god vård skall även 

bygga goda relationer mellan patient och hälso-och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvården skall bygga vården på ett individanpassat sätt (SFS 1982:763). Hälsa är det 

mål som ska eftersträvas av hälso- och sjukvården. Hälsa är vårdvetenskapens och 

vårdandets centrala fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Lycka, välbefinnande och 

livskvalité kan beskriva hälsa. Ur ett naturvetenskapligt och biomedicinskt perspektiv 
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ses hälsa som motsats till sjukdom. Enligt det humanistiska perspektivet beskrivs hälsa 

som en process. Människan ses som en helhet, både kropp, ande och själ. Utifrån ett 

humanistiskt perspektiv är hälsa relaterat till hela människan som formas av sina 

upplevelser och sitt välbefinnande (Willman, 2009).  

 

Kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp skall få erbjudande om en forensisk 

undersökning, vilket innebär gyn – och kroppsundersökning. Undersökningen görs för 

kvinnornas egen hälsa samt för att samla bevis om brottet skall anmälas. De skall även 

erbjudas information om preventivmedel, könssjukdomar samt drogtest. (Grände, 

2007).  

 

Hälso- och sjukvården har en stor betydelse i den forensiska omvårdnaden då kvinnor 

som utsatts för sexuellt övergrepp bör söka vård så fort som möjligt efter övergreppet, 

helst inom tre dygn (Grände, 2007). 

 

2.5 Katie Erikssons omvårdnadsteori caritas 

Enligt Kirkevold (2000) är caritas grunden i vårdandet. Katie Eriksson finner caritas 

som en sammansmältning av kärleksbegreppen eros och agape. Caritas förverkligas om 

kunskap att människan alltid existerar i förhållande till att andra finns. God omsorg och 

holistisk omsorg förverkligas genom caritas. Människor har självklara och logiska 

förutsättningar för att kunna ge en caritativ omsorg (Kirkevold, 2000). 

 

Caritas har sin grund i kärleks- och barmhärtighetsmotivet. Caritas är en form av caring-

etiken som är vårdandets etik. Ansvarsetik, sinneslagsetik och relationsetik är tre 

kombinationer som kännetecknar caritas. Etik är ansvar som föds när vi står ansikte mot 

ansikte med den andre. Det finns ett yttre och ett inre ansvar, där det inre ansvaret 

handlar om ett djupare personligt ställningstagande gentemot den andra. Det yttre 

ansvaret är det ansvar som vi har för något bestämt som exempelvis regler. Etiken finns 

även i relationen med den andre. Det är först i mötet med den andre som etiken blir 

verklig. När vi ser på den andre uppfattas den andres vädjan där ett ansvar förpliktigas. 

En vårdrelation är etisk i sin karaktär som innefattar ett tilltal och ett svar på patientens 

berättelse (Eriksson, 1995).  
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Det som kännetecknar caritas är att ge professionell vård och omsorg till behövande på 

ett kärleksfullt sätt, vilket präglas av ett etiskt förhållningssätt (Alvsvåg, 2012). 

Hos hälso-och sjukvårdspersonalen handlar det om att sjuksköterskor skall ge 

kärleksfull professionell vård och omsorg till den behövande. Caritas är omsorgens 

grundmotiv och etiska hållning för hur handling skall ske.”Hur skulle den barmhärtige 

samariten handla?” (Alvsvåg, 2012, s. 254). För att kunna ge kärlek i vårdyrkena 

behövs yrkesutbildning, det innebär att vi ska se den behövande både med ett 

sakkunnigt öga och med ett hjärtats öga (Alvsvåg, 2012).  

3. Problemformulering 

Samhällsproblem finns överallt, ett av dem är sexuellt övergrepp. Det är viktigt att 

kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp söker vård så tidigt som möjligt efter ett 

sexuellt övergrepp. Därav kommer sjuksköterskor möta dessa fall. 

 

Hur många sexuella övergrepp som sker finns ingen korrekt statistik över. Det är många 

sexuella övergrepp som aldrig anmäls. Det kan bero på rädslan i att inte bli betrodd, 

skuldkänslan och skammen. Det kan göra att kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

inte söker den hjälp de behöver. Sjuksköterskor skall ge kärleksfull professionell vård 

och omsorg till den behövande, det benäms caritas. Ett ansvar förpliktigas till den andre 

då dennes vädjan uppfattas i mötet. Viljan att svara an skapas i detta möte. 

Sjuksköterskors okunskap och rädsla i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp kan öka risken att möta motstånd och förnekelse vilket är en del av 

problemet. Att våga lyssna och möta kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp 

ökas med en större kunskap och erfarenhet. Att arbeta inom vården ökar möjligheten till 

att stöta på detta problem. Därför är det viktigt att  uppmärksamma sjuksköterskors 

upplevelser av att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. 

 

4. Syfte 

Syftet med den systematiska litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. 
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5. Metod 

Metoden var en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2013) ska 

den systematiska litteraturstudien utgå från en uttryckligt formulerad fråga som sedan 

utifrån ett strategiskt sätt besvaras med hjälp av att söka, kritiskt granska, analysera och 

sammanställa relevant forskning.  

 

5.1 Inklusionskriterier  

- Artiklar publicerade mellan 2004 och 2014  

- Kvinnor över 18 år 

- Artiklarna ska vara peer reviewed och skrivna på engelska eller svenska  

 

5.2 Sökförfarande 

Utifrån syftet valdes inklusionskriterier, därefter gjordes en pilotsökning för att få en 

överblick av hur mycket tillgänglig nuvarande forskning som finns. I pilotsökningen 

användes orden nurse, forensic nursing, sexual assault och experiences. Utifrån 

resultatet av pilotsökningen kompletterades inklusionskriterier för att få en begränsning 

till ett antal relevanta artiklar. Enligt Östlundh (2006) bör en pilotsökning göras för att 

få en överblick om det finns tillräckligt med material inom området för att utföra den 

systematiska litteraturstudien.  

 

Svensk Medical Subject Headings är en ämnesordslista för att översätta och få lämpliga 

sökord (Karolinska institutet, 2014). Utifrån ämnet forensisk omvårdnad valdes 

sökorden ut, de är grunden för den systematiska litteraturstudien. Sökorden översattes 

till engelska med hjälp av Svensk MeSH. Sökorden som användes var sexual assault, 

forensic nursing, nurse, experiences, rape och attitude of health personell. Sökningen till 

den systematiska litteraturstudien gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO 

som är lämpliga databaser inom omvårdnad. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

täcker databaserna områden för medicin och omvårdnad samt psykologisk forskning 

och är relevant för den systematiska litteratursökningen.  

 

Sökningen gjordes från och med 140228  till och med 140404. I den systematiska 

litteratursökningen användes begränsningar major concept och peer reviewed. Enligt 

Willman, Stolt och Bahtsevani (2011) innebär major concept att sökordet blir 
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huvudfokus i sökningen. Peer reviewed innebär att expertis inom området har granskat 

artikeln innan den publicerats. 

 

I de olika databaserna användes respektive ämnesordguide för att hitta de ämnesord som 

passar bäst för varje databas. För att finna lämpliga ämnesord användes Thesaurus i 

PsycINFO och MeSH database i PubMed. I Cinahl gjordes sökningen genom headings 

och suggest subject terms för att finna lämpliga ämnesord. För att utöka sökresultatet 

gjordes fritextsökningar. Sökorden som användes i fritextsökningen användes i samtliga 

databaser då ämnesorden gav färre träffar. I databaserna användes nurse istället för 

nurses på grund av att ämnesordet nurses gav färre träffar än fritextsökordet nurse. I alla 

databaserna gjordes en sökning på varje sökord för att sedan kombineras vilket gjordes 

med hjälp av de booleska operatorerna AND eller OR. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) gör AND att artiklar som innehåller båda sökorden (sökord A AND sökord B) 

hittas, det ger även en mer avgränsad sökning samt ett färre antal träffar. För en mer 

vidgad sökning används det booleska ordet OR. 

 

Sökningen resulterade i flera dubbletter. I databasen Cinahl hittades ett flertal av 

artiklarna även i PubMed och en av artiklarna från Cinahl hittades även i PsycINFO. I 

sökningarna presenterades länkar med liknande artiklar som sedan användes som 

manuell sökning. Även lämpliga artiklar från tidigare studiers referenslista användes i 

den manuella sökningen. Enligt Friberg (2012) görs manuella sökningar för att finna 

relevant information utanför sökorden samt för att få ett heltäckande sökresultat. 

 

5.3 Urval  

Vid sökträffar  som gav 200 sökresultat eller färre lästes titlarna. Därefter lästes 

abstraktet om titeln var relevant och om abstraktet motsvarade vårt syfte hämtades 

artikeln i fulltext och lästes. Artiklarna godkändes genom Ulrichsweb. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) används Ulrichsweb för att säkerställa att artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

16 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext, därefter gick nio av dessa vidare för att  

granskas och värderas. De resterande sju artiklarna valdes bort på grund av att de inte 

motsvarade syftet vid genomläsningen. En av de nio artiklarna var resultatet av den 

manuella sökningen. 
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5.4 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen gjordes med kvalitativa och kvantitativa granskningsprotokoll 

utifrån Forsberg och Wengström (2013). Granskningsprotokollen modifierades utefter 

vår kunskap om kvalitetsgranskning för att anpassas till vår systematiska 

litteraturstudie. Frågorna i granskningsprotokollet kan endast besvaras med ja eller nej. 

Granskningsprotokollet för kvalitativa artiklar har 14 frågor och granskningsprotokollet 

för kvantitativa artiklar har 13 frågor (bilaga 2).  Dessa frågor värderades till att ja gav 

ett poäng och nej gav noll poäng. Vi bedömde artiklarna med låg, medel eller hög 

kvalité beroende på hur många poäng de erhöll. I kvalitetsgranskningen lästes och 

granskades artiklarna först individuellt för att se om de poängsattes lika, fanns olika 

åsikter diskuterades dessa för att tillsammans skapa konsensus.  

 

För att kvalitetsgradera artiklarna använde vi oss av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) procentindelning 60-69 %= låg kvalitet, 70-79 %= medel kvalitet och 80-100 

%= hög kvalitet. Tre artiklar bedömdes ha hög kvalitet, fyra artiklar medel kvalitet och 

två artiklar låg kvalitet. Vi valde att inkludera de artiklar med medel och hög kvalité i 

den systematiska litteraturstudien. De artiklar med låg kvalité valdes bort (Jancey, 

Mauleners & Philips, 2011; Kelleher & McGilloway, 2009).  

 

De artiklar som höll god vetenskaplig kvalitet enligt granskningsprotokollet skall 

presenteras i en tabell för att visa vilka som har mellan- och hög kvalitet (Henricsson, 

2012) (bilaga 3). Sju artiklar valdes ut för att analyseras och användas i studien. 

 

5.5 Dataanalys av valda artiklar 

Manifest innehållsanalys innebär att dela upp texten i mindre delar för att grundligare 

kunna undersöka fenomenet som studien presenterar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Analysen går från helhet till delar till ny helhet. Genom denna process skapas teman 

eller kategorier. Innan det bildas teman och kategorier är kodningen central, koderna ska 

sedan kondenseras, och sedan bilda kategorier. Att kondensera texten innebär att korta 

ner texten och ta bort ”onödiga” ord utan att förlora innebörden (Forsberg & 

Wengström, 2013, kap.9).   
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Den systematiska litterturstudien innehåller fem kvalitativa artiklar, en kvantitativ 

artikel och en artikel med blandad metod av kvantitativ och kvalitativ ansats. Vi valde 

att skriva om tabeller och kvantitativ data till text. De kvantitativa och kvalitativa 

artiklarna analyserades sedan på samma sätt.  

 

Artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys inspirerad av Forsberg och 

Wengström (2013). Artiklarna lästes individuellt ett flertal gånger för att skapa en 

uppfattning om helheten. Därefter delades artiklarna upp författarna emellan för att läsa 

resultatet. De utsagor som passade vårt syfte färgmarkerades. Utsagor klipptes ut och 

klistrades in i ett nytt dokument för att översättas till svenska. Utifrån utsagorna 

skapades koder, därefter  kondenserades texten för att minska textmassan. Utifrån 

koderna formulerades tre kategorier som upplevs presentera syftet med den 

systematiska litteraturstudien. Kategorierna resulterade i en ny helhet där vi valde att 

stanna processen.  

  

  5.5.1 Tabell 1: Analyspresentation 

Utsagor Koder Kategorier 

Sjuksköterskor känner sig 

förtvivlade. 

Sjuksköterskor känner hela tiden 

en oro för kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp. 

Sjusköterskor känner ångest, 

rädsla och upplever 

personlighetsförändringar. 

Sjuksköterskor känner likgiltighet, 

en känslomässig utmaning, 

känslomässig utmattning,  

ambivalens och ovilja. 

Känslor  

Sekundärt trauma 

Utbrändhet 

 

Känslomässig påverkan  

Trygghet till kvinnor som utsatts 

för sexuellt övergrepp. Få de 

utsatta kvinnorna att känna sig 

säkra och starka.  

Sjuksköterskor känner betydelse 

av att få patienten att anmäla. 

 

Mål med vården och sitt 

bemötande  

Rollkonflikt som sjuksköterska 

och bevinsinsamlare 

 

Sjuksköterskors roll 
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Sjuksköterskor utan utbildning 

inom det forensiska området 

känner att de behöver och vill ha 

mer kunskap kring den forensiska 

omvårdnaden.  

Sjuksköterskor känner sig 

oförberedda och osäkra i sitt 

bemötande med kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp. 

Behov av kunskap och praktisk 

träning 

Osäkerhet och oerfarenhet 

Behov av kunskap  

 

 

 

5.6 Etiska överväganden  

Det bör göras etiska överväganden innan arbetet av den systematiska litteraturstudien 

startar, både angående urval och resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Etiska 

överväganden höjer även det vetenskapliga värdet och den systematiska litteraturstudien 

bör endast inkludera artiklar där forskarna gjort grundläggande etiska överväganden. Att 

allt resultat som motsvarar syftet presenteras i resultatet är ett etiskt krav i en 

systematisk litteraturstudie. Resultatet ska presenteras utan att förvrängas även om det 

inte stödjer vad forskarna anser (Forsberg & Wengström, 2013). I den systematiska 

litteraturstudien har resultatet presenterats utan att ha förvrängts oavsett vad författarna 

anser. 

 

6. Resultat 

Resultatet som presenteras är svar på vårt syfte , att belysa sjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Resultatet presenteras i tre 

kategorier: 

-          Känslomässig påverkan  

-          Sjuksköterskors roll   

-          Behov av kunskap  

 

6.1 Känslomässig påverkan  

Sjuksköterskor upplever svårigheter i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp, det är komplicerat och en känslomässig utmaning. De blir påverkade både på 

ett professionellt samt på ett privat plan och en del av deras upplevelser leder till att 

deras privatliv präglas av rädsla (Maier, 2011; Reis, Lopes, Higa, Turato, Chvatal & 
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Bedone, 2010). Det är svårt att lyssna på berättelserna, som kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp berättar, de kan vara hemska och skräckinjagande (Maier, 2011). 

Mannen som levererar vatten till dörren får inte komma in på grund av att 

sjuksköterskan en gång vårdade en kvinna som blivit utsatt för sexuellt övergrepp när 

hon öppnade dörren (Reis et al., 2010). Det finns en känsla av att inte vilja lämna sitt 

hus på grund av rädslan för vad som kan hända. Sjuksköterskor upplever att de oroar sig 

mer för sina nära och kära och blir mer medvetna i vilka situationer de kan hamna i som 

kan innebära fara (Maier, 2011).  

 

Svårigheter i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp framkallar känslor 

hos sjuksköterskan som rädsla, osäkerhet, förtvivlan, känslomässig utmattning, 

personlighetsförändringar, sämre prestationsförmåga (Reis et al., 2010), likgiltighet 

samt cynism (Maier, 2011). Känslor som gråtmildhet, självömkan, känsla av hjälplöshet 

och en annorlunda syn på världen förekom. Sjuksköterskor känner frustration, att de är 

helt uppslukade av arbetet och upplever vilja att sluta sitt arbete som sjuksköterska. 

Även svårigheter att distansera sig från de kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

som söker vård samt svårigheter att sova om nätterna var känslor som förekom (Maier, 

2011). De känslomässiga kraven som ställs hos sjuksköterskor inför att bemöta kvinnor 

som utsatts för sexuellt övergrepp är förknippade med utbrändhet samt sekundärt 

trauma (Maier, 2011). Utbrändhet är en konsekvens som är vanlig att sjuksköterskor 

drabbas av genom sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp (Reis et al., 

2010; Maier, 2011). 

 

Att känna dessa känslomässiga krav och risken för att drabbas av utbrändhet och 

sekundärt trauma kan förklara oviljan som finns i att bemöta kvinnor som blivit utsatta 

för sexuellt övergrepp. En annan faktor kan vara att de inte känner sig förberedda för att 

ge den typ av vård som kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp är i behov av (Reis et 

al., 2010). Sjuksköterskor känner sig inte bekväma i att bemöta kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp (Henderson, Harada & Amar, 2012). Det skulle vara skönt att bara 

gå in till patienten och samla bevis sedan gå igen (Dowing & Mackin, 2012; Reis et al., 

2010). Andra upplevde att de lärt sig att arbeta med det vilket medför att de känner ett 

visst förtroende i sig själva, att ge den typ av vård som behövs (Henderson, Harada & 

Amar, 2012).  
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Sjuksköterskor upplever en stor rädsla när de är i tjänst i att bemöta kvinnor som utsatts 

för sexuellt övergrepp. Den svåraste delen med att bemöta dem är de känslomässiga 

kraven samt att känna oro för kvinnan efter att hon lämnat sjukhuset (Reis et al., 2010).   

 

Det finns dock en del positiva upplevelser i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp. En känsla av lättnad och lugn, sjuksköterskan upplever att hon har gjort sitt 

jobb samt att hon gjort allt hon kunde. Efter att ha upplevt glädjen i att hjälpa, kan det 

motivera till att hjälpa igen. Självbelöning kan vara en avgörande faktor för att fortsätta 

sitt arbete med att bemöta kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp, att få känna 

empatisk glädje (Campbell, Greeson & Patterson, 2011). 

 

6.2 Sjuksköterskors roll  

Sjuksköterskor vill förmedla trygghet (Cambell et al., 2011) och finnas där som ett 

känslomässigt stöd samt samla bevis (Dowing  & Mackin, 2012; Maier, 2011). 

Sjuksköterskor som bemöter kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp kan uppleva 

rollkonflikter i att vara sjuksköterska och bevisinsamlare medan andra inte upplever det 

och menar att de alltid först och främst är en sjuksköterska (Dowing & Mackin, 2012). 

Sjuksköterskor upplever brister i uppföljningsvården och uppföljning i vården kan vara 

till hjälp eftersom kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp kan ha frågor om bland 

annat den medicinska undersökningen, graviditet och sjukdomar. Sjuksköterskor 

upplever en oro för kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp efter att de lämnat 

sjukhuset, vilket skulle kunna reduceras om det fanns mer rutin för uppföljningsvård 

(Maier, 2011).  

 

Det finns delade åsikter kring hur mycket tid som läggs ner på att hjälpa de kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp att anmäla och hur mycket fokus som ska ges till detta 

(Campbell et al., 2011; Christofides et al., 2005). Mindre än hälften av deltagarna gav 

råd till kvinnorna att söka hjälp efter att de blivit utsatta för sexuellt övergrepp 

(Christofides et al., 2005). En del sjuksköterskor vill att de utsatta kvinnorna ska känna 

att det är deras val om de vill anmäla eller inte och hjälpa dem att känna sig bekväma i 

deras val, vilket val de än gör (Campbell et al., 2011). Andra upplevde att de lägger mer 

fokus på att få kvinnor att anmäla än andra sjuksköterskor, speciellt i de fall där de 

upplever att kvinnan är i fara. Det gör de för att de vill känna att hon eller han har gjort 

det dem kan för att den utsatta kvinnan inte ska utsättas för fara igen (Campbell et al., 
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2011). Hälften av deltagarna ansåg att de inte hade något protokoll för hur de skulle 

omhänderta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp vilket upplevdes som en brist 

(Christofides et al., 2005). 

 

Sjuksköterskor upplever att en av deras viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta med att få 

de utsatta kvinnorna att känna att de har kontroll över sina egna liv igen. De vill få dem 

att känna sig trygga och säkra igen eller att de åtminstone kan vara med och påbörja 

detta hos kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp (Campbell et al., 2011). 

Sjuksköterskor upplever att en del av de kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

känner skuldkänslor, och att kvinnorna ser det som deras eget fel. Här känner 

sjuksköterskor att det är viktigt att arbeta bort dessa skuldkänslor och uppmuntra 

kvinnorna att det aldrig är deras fel. De menar att om kvinnornas skuldkänslor minskar 

kan deras vilja till att medverka i det rättsliga systemet ökas (Campbell et al.,  2011). 

Polisens sätt att hantera förhören med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp går till 

på fel sätt upplever sjuksköterskor. De menar att de ställer frågor som gör att de utsatta 

kvinnorna känner sig skyldiga och att de blir skrämda av detta och att deras 

skuldkänslor då kan öka. Sjuksköterskor ser det som sin roll att motverka detta (Maier, 

2012).  

 

Mottaglighet och väntetid är saker som är av betydelse för sjuksköterskor för att skapa 

en god vård för kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. De menar att mottaglighet är 

nyckeln till god vård för att kunna bilda ett band mellan sig och de utsatta kvinnorna 

(Maier, 2012) samt att minska väntetiderna (Reis et al., 2010). Det är också viktigt att 

nå kvinnorna och låta deras känslor nå sjuksköterskorna och vice versa vilket visar 

mottaglighet menar sjuksköterskor. Det är av betydelse att försöka sätta sig in i 

kvinnornas situation så att bemötandet kan ske där båda parter är på samma nivå (Reis 

et al.,  2010). Sjuksköterskor upplever att det är av betydelse att inte bara arbeta med att 

minska skuldkänslorna utan också att öka styrkorna hos de utsatta kvinnorna. Det kan 

exempelvis ske genom att samtala med kvinnorna om det var jobbigt att söka vård så 

var det en styrka i sig att bara komma dit. Att få de utsatta kvinnorna att se styrkan i det 

och att de kan använda sig av den styrkan för att komma vidare, det vill sjuksköterskor 

förmedla (Campbell et al., 2011)  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christofides%20NJ%5Bauth%5D
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Sjuksköterskor som arbetar med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp är unika i 

sin position (Maier, 2012) och de förstår processen som kvinnan går igenom (Dowing & 

Mackin, 2012). De ser hur vården, polisen och rättsväsendet påverkar kvinnor som 

blivit utsatta för sexuellt övergrepp (Maier, 2012). 

 

6.3 Behov av kunskap 

Resultatet visar att mer erfarenhet av forensisk omvårdnad skapar en bättre vård för 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp (Christofides et al., 2005). 

Sjuksköterskor känner rädsla i sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp på grund av att de är oförberedda och oerfarna (Reis et al., 2010). Det var ett 

fåtal av deltagarna som hade någon form av praktisk forensisk utbildning. Drygt hälften 

av sjuksköterskorna som arbetade på akutmottagningen kände sig bekväma med att 

känna igen, samla in och dokumentera eventuella fysiska bevis hos kvinnor som utsatts 

för sexuellt övergrepp. Hälften kände sig bekväma med att ge vård till den forensiska 

patienten och hälften kände sig inte bekväma. Det visar att mer kan göras för att öka 

säkerheten hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor kände att de skulle kunna ha nytta av 

utbildning som rör dokumentation, tekniker, rättsmedicinsk bedömning och att vittna i 

rättssal. De visade intresse i att utbilda sig inom ämnet (Henderson et al., 2012). 

Sjuksköterskor med utbildning inom forensisk omvårdnad upplever att de har 

förutsättningar för att förbättra vården. De upplever att förhören med de utsatta 

kvinnorna inte gick till på rätt sätt. Det framkom att en sjuksköterska fick avsluta 

förhöret för att skona kvinnan som utsatts för sexuellt övergrepp (Maier, 2011).  

 

7. Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie användes för att söka och redovisa aktuell forskning. 

För att få den mest aktuella informationen valdes att enbart söka efter artiklar som är 

publicerade de senaste 10 åren. Det kan anses som en svaghet då Forsberg och 

Wengström (2008) rekommenderar att artiklar ska vara från de senaste 5 åren. Att söka 

inom de närmaste 5 åren gav oss ett svagt sökresultat, för att få ett större sökresultat 

valdes därför att utöka sökningen till 10 år. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ökar 

överförbarheten ju nyare forskning som används.  

 

Passande val angående inklusionskriterier och exklusionskriterier bör göras vid en 

systematisk databassökning (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som hittades 
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skulle endast vara skrivna på engelska eller svenska vilket kan anses som en svaghet då 

artiklar som är skrivna på andra språk exkluderades på grund av bristande 

språkkunskaper även om dessa artiklar var relevanta för syftet. Vi sökte efter artiklar 

utan någon geografisk avgränsning på grund av ett bristande sökresultat, det kan bero på 

att det inte finns tillräckligt med forskning inom området i olika delar av världen vilket 

gjorde det svårt att välja geografisk avgränsning. Det kan anses som en svaghet då 

överförbarheten kan minska. I resulatet framkom dock utifrån våra artiklar att liknande 

upplevelser fanns hos sjuksköterskor från Amerika, Sydarfrika och Brasilien. Det hade 

dock varit intressant om vi funnit artiklar från Europa. I den systematiska 

littertursökningen användes inte artiklar som handlade om barn och män på grund av att 

det inte motsvarade syftet. Endast artiklar om kvinnor över 18 år var representativt för 

syftet. Vi valde att inte inkludera män och barn i studien på grund av att vi anser att om 

vi skulle använda oss av artiklar om barn skulle det involvera fler parter exempelvis 

socialtjänsten, föräldrar och det anses som mer invecklat. Män valdes bort på grund av 

att vi upplever att det inte är lika vanligt att män utsätts för sexuellt övergrepp i dagens 

samhälle. Att inte använda sig av exklusionskriterier anser vi är en styrka eftersom 

exklusionskriterier kan begränsa sökningen.  

 

Sökorden som användes anser vi är relevanta för vårt syfte. I varje databas finns ett 

verktyg för att hitta rätt ämnesord. Sökorden användes i de olika sökbaserna för att hitta 

rätt ämnesord att använda  i respektive databas. Sökningarna gjordes i databaserna 

Cinahl, PsycINFO och PubMEd. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det en 

styrka att använda dessa tre databaser på grund av att de täcker områden för medicin 

och omvårdnad samt psykologisk forskning och är relevanta för den systematiska 

litteratursökningen. 

 

I en del av databaserna resulterades inga lämpliga sökord därav användes fritextsökning 

för att få fram ett resultat som motsvarade syftet.  Fritextsökning användes också för att 

få ett bredare sökresultat. Vi valde att använda oss av sökordet nurse istället för nurses 

på grund av att ämnesordet nurses gav ett färre antal träffar än fritextsökordet nurse 

vilket kan anses som en styrka. Vi upplevde att sökresultatet var begränsat därför 

gjordes manuella sökningar för att få ett större sökresultat. Vi anser att det är en styrka 

att ha använt sig av alla typer av sökningar på grund av ett mer heltäckande resultat 

uppnås. Den manuella sökningen motsvarar en av våra utvalda artiklar. Varje sökord 
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söktes först var för sig för att sedan kombineras (bilaga 1). Det gjordes för att orientera 

oss inom ämnet. Ett sökresultat över 200 träffar anser vi är svårt att söka igenom därför 

valde vi att kombinera sökorden vilket gav ett färre antal träffar och därmed ökade 

möjligheten att hitta relevant information som motsvarade vårt syfte.   

 

I den systematiska littertursökning användes AND och OR i sökningen vilket vi 

upplever var ett bra hjälpmedel. Sökningarna resulterade i flera dubbletter vilket är en 

styrka och indikerar att bra sökord har använts. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

kan booleska ord som AND, OR och/eller NOT användas för att få en avgränsad eller 

en mer vidgad sökning. 

 

Ett av kraven i en systematisk litteratursökningar är att använda sig av vetenskapliga 

artiklar. Det finns speciella databaser som listar information om tidsskrifter (Friberg, 

2012). Den databas vi har använt oss av heter Ulrichsweb och samtliga artiklar som 

användes i resultatet är godkända i Ulrichsweb vilket ökar trovärdigheten. Artiklar som 

är godkända av Ulrichsweb är publicerade i tidskrifter som håller god vetenskaplig 

kvalitet. Enligt Willman, Stolt och Bahtsevani (2011) ska peer reviewed användas för 

att säkerställa att expertis inom området har granskat artikeln innan den publiceras. Vårt 

arbete stärks av att vi enbart sökt efter artiklar som är peer reviewed vilket även ökar 

trovärdigheten. 

 

Sju artiklarna föll bort efter vi läst dem i fulltext på grund av att de inte motsvarade 

syftet, det gick inte att urskilja sjuksköterskeperspektivet, det kan dels bero på bristande 

språkförståelse vilket kan ses som en svaghet. 

 

Modifierade granskningsprotokoll av Forsberg och Wengström (2013) användes för att 

kvalitetsgranska artiklarna. Granskningsprotokollen utformades efter vår kunskap om 

kvalitetsgranskning och därför kan kvalitetsgranskningen ha påverkats eftersom det var 

första gången vi utförde en kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes och granskades först 

individuellt för att se om artiklarna poängsattes lika, fanns olika åsikter diskuterades 

dessa för att tillsammans skapa konsensus. Att vi gjort granskningsarbetet först 

individuellt och sedan tillsammans stärker trovärdigheten då vi under hela 

granskningssprocessen har kunnat reflektera och diskutera kring artiklarna. Enligt Polit 
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och Beck (2012) bör samtliga forskare deltaga i granskningen för att stärka 

trovärdigheten. 

 

Två av artiklarna föll bort på grund av låg kvalitet. Att enbart använda artiklar med 

medel och hög kvalité anser vi höjer trovärdigheten och kvaliten i den systematiska 

litteraturstudien. Efter granskningen var det sju artiklar som gick vidare till analysen. 

Att vi endast använt oss av sju artiklar kan anses som en svaghet. Att vi hittade få 

artiklar kan bero på att vårt syfte är smalt och att det finns lite forskning kring det ämne 

vi valt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns inga regler om hur många studier 

som skall ingå i en systematisk litteraturstudie. Hur många studier som väljs beror på 

vad som hittas och på kraven som ställs på artiklarna som skall inkluderas.  

 

I kvantitativa artiklar är datan i de flesta artiklar skrivna i numerisk form, de 

kvantitativa artiklarna kan vara förutsägande, förklarande och beskrivande. I de 

kvalitativa artiklarna genomförs tolkning och bearbetning utifrån forskarens perspektiv. 

Här kan ansatsen beskriva, förstå, förklara eller tolka (Forsberg & Wengström, 2013).  

I den systematiska litteraturstudien har både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderats vilket vi anser stärker vårt resultat eftersom det gav oss ett bredare 

perspektiv. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användas med fördel genom att fenomen kan belysas ur olika synvinklar och få 

ett bredare perspektiv. 

 

Vi läste artiklarna ett flertal gånger separat, det gjordes för att se helheten i artikeln och 

för att minska risken för feltolkning av texten vilket kallas naiv läsning enligt Forsberg 

& Wengström (2013). Manifest innehållsanalys inspirerad av Forsberg och Wengström 

(2013) användes för att fånga innebördsrikedom och för att inte missa viktiga delar samt 

för att fördjupa oss i texten. Resultatet lästes separat då vi ville ha fokus på att finna 

utsagor.   

 

Analysen handlar om att finna återkommande mönster, dess frekvens, omfattning och 

intensitet (Henricson, 2012). Utsagor som var återkommande och som svarade upp till 

syftet färgmarkerades, vi använde olika färger för att dela upp utsagorna för att lättare 

skapa koder och sedan kategorier. Utsagorna jämfördes och diskuterades för att minska 

risken för feltolkning eller missbedömning, vilket vi anser är en styrka att flera personer 
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är involverade i analysarbetet. Det stärks av Forsberg och Wengströms (2013) slutsats 

om att trovärdigheten ökar av att flera personer analyserar materialet för att materialet 

då analyseras utifrån olika synvinklar, det kallas forskartriangulering.   

 

När utsagor kondenseras och grupperas bildas koder. En kod är en “etikett” som kan 

beskrivas av de utsagor den står för. Liknande koder kan därefter grupperas och bilda 

kategorier (Henricson, 2012). Vi valde att stanna analysen på kategorinivå och inte gå 

vidare med teman, eftersom vi ansåg att kategorier räckte för att presentera resultatet.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som inkluderas i den systematiska 

litteraturstudien fått godkännande från en etisk kommitté eller gjort etiska 

överväganden. Alla artiklar som inkluderades i den systematiska litteraturstudien för ett 

etiskt resonemang och flertalet av dem har fått godkännande från en etisk kommitté 

vilket vi anser höjer kvaliteten på den systematiska litteraturstudien.   

  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet går att överföra till andra grupper, 

situation och kontext. För att kunna överföra resultatet behöver trovärdighet, pålitlighet 

och bekräftelsebarhet vara säkra. Trovärdighet innebär att övertyga läsarna om att 

kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt (Henricson, 2012). Studien skall vara 

genomförd på ett sätt som säkerställer trovärdigheten och trovärdigheten skall vara 

tydlig för läsarna att se (Polit & Beck, 2012). I den systematiska litteraturstudien har 

trovärdigheten stärkts utav att varje delmoment av arbetet noggrant har presenterats i 

form av text, tabeller och bilagor.  

 

Artiklar som inkluderats i den systematiska litteraturstudien handlar om både 

sjuksköterskor och SANE´s vilket kan minska överförbarheten till enbart 

sjuksköterskor. Resultatet visar dock att sjuksköterskor och SANE´s upplever liknande 

känslor av att arbeta med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp vilket stärker 

överförbarheten.  

 

8. Resultatdiskussion  

I vår systematiska litteraturstudie vill vi belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Resultatet presenterades i 

kategorierna känslomässig påverkan, sjuksköterskors roll och behov av kunskap som 
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diskuteras  i förhållande till den valda teoretiska referensramen samt relevanta 

vårdvetenskapliga begrepp. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever känslomässig 

påverkan (Maier, 2011; Reis et al., 2010). Sjuksköterskor drabbas av utbrändhet som en 

konsekvens av den känslomässiga utmaningen de ställs inför (Maier, 2011). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att förstå vårdarnas perspektiv då det kan 

bli svårt att generera god vård om de inte upplever vården och vårdmiljön positivt. De 

betonar även den stress och utbrändhet som kan uppstå när sjuksköterskor upplever att 

hon eller han inte räcker till och hur vårdkvalitén kan påverkas negativt av 

sjuksköterskors ohälsa. Hälsa är ett komplext begrepp och behöver definieras 

individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Willman (2009) ses människan som en 

helhet med kropp, ande och själ där hälsan kan påverka hela människans och dess olika 

delar. Som Willman (2009) beskriver hälsa kan antaganden göras att sjuksköterskor 

som bemöter kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp drabbas av ohälsa på grund av 

de känslomässiga utmaningarna sjuksköterskor ställs inför.  

 

Utbrändhet ger symtom som sämre inlevelseförmåga, likgiltighet och cynism (Maier, 

2011). Vi anser att det kan ge direkta konsekvenser för bemötandet av kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp. 

 

Vanliga känslor hos kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp är skuld och skam 

(Grände, 2007), vilket sjuksköterskor vill reducera i sitt bemötande (Campbell et al., 

2011). Sjuksköterskor som bemöter kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp ska alltid 

intyga att det inte var kvinnans fel, oavsett vad som hände innan det sexuella 

övergreppet (Judith & Linden, 2011). Blir kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

bemötta av sjuksköterskor som är likgiltiga och cyniska upplever vi att det kan det leda 

till att kvinnors känslor av skuld och skam ökar vilket kan ge negativa konsekvenser av 

bemötandet. Enligt Kirkevolds (2000) beskrivning av Katie Erikssons omvårdnadsteori 

caritas, ska omsorg ges utifrån självklara och logiska förutsättningar samt kännetecknas 

som kärleksfullt. Vi anser att det kan vara svårt för sjuksköterskor att ge kärleksfull 

omsorg när sjuksköterskors förutsättningar förändras på grund av den känslomässiga 

påverkan de drabbas av.  

 

Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att tala om, bearbeta, få hjälp 

och stöd för att klara av att utföra sitt arbete. Det anser vi kan leda till positiva fördelar 
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för sjuksköterskor och även för de kvinnor som söker vård efter att de utsatts för 

sexuellt övergrepp. Enligt Alvsvåg (2012) behövs yrkesutbildning för att kunna ge 

kärleksfull omsorg utifrån kunskap och hjärta. Vi anser att få hjälp med att bearbeta 

svåra händelser och få stöd i att komma igång att arbeta igen också borde vara en 

självklarhet både under  utbildning och i det yrkesamma livet, för att kunna ge en 

caritativ omsorg. Dahlberg och Segesten (2010) belyser vikten av att vårdmiljön bör 

vara sund och att den givna vården ska kännas meningsfull. De skriver om ”att vårda 

vårdarna” för att i slutändan kunna ombesörja för det bästa möjliga bemötandet och 

omvårdnaden för patienten. 

 

En etisk omvårdnad bör innehålla en positiv människosyn och en ovillkorlig respekt för 

patientens integritet (Öresland & Lutzén, 2009). Enligt Alvsvåg (2012) handlar caritas 

om att sjuksköterskor skall ge kärleksfull professionell vård och omsorg till den 

behövande samt på ett etiskt förhållningssätt.Vi tror att en del av svårigheterna som 

sjuksköterskor upplever i bemötandet kan bero på att de känner att det kan skada 

integriteten hos kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Enligt Öresland och Lutzén 

(2009) är det viktigt att patienten skall uppfatta sjuksköterskors bemötande som 

respektfullt, vilket vi anser kan bli svårt då bemötandet av kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp rör kvinnors mest privata och intima delar. Enligt Grände (2007) kan 

kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp redan känna sig integritetsvandaliserad vilket 

vi anser kan leda till att de inte vill att någon kommer för nära. 

 

Sjuksköterskor anser att mottaglighet är av stor betydelse i bemötandet för att skapa en 

god vård för kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp och att det är nyckeln för att 

kunna bilda ett band mellan sig och de utsatta kvinnorna (Maier, 2012). Mottaglighet är 

en förmåga som är önskvärd hos sjuksköterskor och hos människor i allmänhet. För att 

sjuksköterskor ska förstå och kunna sätta sig in i patientens upplevelser av en händelse 

krävs mottaglighet gentemot patientens upplevelser. Mottaglighet kan även beskrivas 

som förmågan att bli berörd (Nortvedt & Grimen, 2006). Svårigheterna och de 

känslomässiga kraven som sjuksköterskor upplever i att bemöta kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp kan leda till att sjuksköterskor inte visar mottaglighet. Det kan även 

leda till att sjuksköterskor inte vågar ställa frågor, då de inte vågar eller vill höra svaren. 

I resultatet beskriver sjuksköterskor att det är svårt att lyssna till berättelserna som 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp berättar (Maier, 2011).  Vi upplever att 
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det kan bli svårt att visa mottaglighet för kvinnor som blivit sexuellt utsatta då 

inlevelser som sjuksköterskor upplever kan bli för svåra att hantera. Det kan påverka 

bemötandet negativt. Enligt Eriksson (1995) handlar caritas om att ha en 

närvarohållning i en relation. Ett genuint försök att vara där tillsammans med patienten 

med en inbjudan och ett mottagande av andras berättelse. Det är det som gör 

vårdrelationen etisk och caritativ. Vi anser att det kan vara svårt för sjuksköterskor att 

handla etiskt och caritativt eftersom svårigheterna med att lyssna till kvinnornas 

berättelse kan leda till att de inte bjuder in kvinnorna. 

 

Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori caritas, uppstår en känsla av förpliktelse hos en 

person som ser den andres blick om vädjan. Sjuksköterskor kan enligt 

omvårdnadsteorin, caritas, inte undvika att svara an till de kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp då de möter kvinnornas blick som vädjar om hjälp. Sjuksköterskor 

känner ett ansvar som är en del i vårdandets etik, caring-etiken (Eriksson, 1995). Vi 

anser att just sjuksköterskors bemötande har betydelse, utifrån resultatet som visar att 

sjuksköterskor upplever sig ha en viktig roll i att frambringa trygghet hos kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp och de vill hjälpa dem att komma vidare (Campbell et al., 

2011). Enligt Asp och Ekstedt (2009) ger trygghet hos en person tillit till att andra 

människor handlar efter personens bästa. Att ha en känsla av balans, lugn, harmoni, 

tillit, vila och ro skapar trygghet (Asp & Ekstedt, 2009). Om sjuksköterskor själva 

upplever rädsla och förtvivlan anser vi att kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

kan känna av det vilket kan minska sjuksköterskors möjlighet att skapa trygghet för 

kvinnorna.   

 

Enligt svensk lagstiftning är sjuksköterskor skyldiga att ge individuell information till 

patienter (SFS 2010:659). Resultatet visar att det finns olika åsikter om hur mycket 

sjuksköterskor ska påverka kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp till att anmäla 

eller inte (Campbell et al., 2011 ; Cristofides et al., 2005). Enligt Eriksson (1995) och 

caritas kan det vara det yttre ansvaret som gör att sjuksköterskor vill påverka kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp att anmäla. Det yttre ansvaret påverkas av regler och det inre 

påverkas av ett djupare personligt tyckande. Det inre ansvaret kan därför göra att 

sjuksköterskor påverkar kvinnor till att inte anmäla då resultatet visar att kvinnor som 

utsatts för sexuella övergrepp kan fara illa av polis- och rättsprocessen. 
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En av de mest positiva saker som upplevdes av kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp var att de fick bra och tillräcklig information kring hur undersökningen gick 

till. Det gjorde att kvinnorna kände att sjuksköterskan gjorde ett bra arbete, att 

sjuksköterskan fick dem att känna sig säkra (Fehler-Cabral et al., 2011). Det upplever vi 

visar att information är en viktig del för att kunna ge ett gott bemötande till kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp. 

 

Att ha en betydelsefull roll i sitt arbete upplever vi är viktigt för många människor. Att 

inte behöva oroa sig efter sitt arbetspass anser vi har en stor betydelse för att 

sjuksköterskor ska må bra. Att kunna släppa arbetet och känna en lättnad och lycka i att 

ha hjälpt en annan människa anser vi är något stort. Att arbeta med kvinnor som utsatts 

för sexuellt övergrepp väcker ett känslomässigt engagemang hos sjuksköterskor (Maier, 

2011; Reis et al., 2010). Resultat visar dock att det finns positiva upplevelser av att 

arbeta som sjuksköterska och bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. 

Sjuksköterskor känner glädje i sitt arbete när de hjälpt kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp att känna sig lättade och lugna. Det är glädjen i arbetet och den positiva 

feedbacken som gör att sjuksköterskor vill fortsätta med sitt arbete (Campbell et al., 

2011). 

 

Sjuksköterskor med forensisk utbildning är mer förberedda i att bemöta kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp där deras roll är mer tydligt beskriven (Maier, 2011). Det 

kan dock medföra problem då vissa sjuksköterskor med forensisk utbildning upplever 

rollkonflikter mellan att vara sjuksköterska eller bevisinsamlare vilket kan påverka 

vården. Sjuksköterskor som inte har någon utbildning inom det forensiska området 

upplever inte alls denna rollkonflikt. Deras roll som sjuksköterska står stabilt inför 

bemötandet av kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp (Dowing  & Mackin, 2012). 

Enligt Grände (2007) kan det finnas stora skillnader mellan hur en vård- och 

rättsprocess borde gå till jämfört med hur det ser ut i verkligheten. Grände (2007) 

beskriver hur vården ser ut i Sverige och att det kan se väldigt olika ut beroende på vart 

kvinnan befinner sig i landet.  Precis som Alvsvåg (2012) beskriver att yrkesutbildning 

behövs för att kunna ge kärleksfull omsorg, anser vi att om Sverige hade ett program 

som utbildade sjuksköterskor inom forensisk omvårdnad med inriktning på sexuella 

övergrepp skulle det kunna gynna kvinnor som söker vård på grund av att hon utsatts 

för sexuellt övergrepp. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor upplever ett känslomässigt engagemang vilket leder 

till att sjuksköterskor blir påverkade i deras privatliv samt att de drabbas av många 

negativa känslomässiga konsekvenser (Maier, 2011; Reis et al., 2010). Resultatet visar 

även att mer erfarna sjuksköterskor inom forensisk omvårdnad ger bättre omvårdnad 

(Cristofides et al., 2005). Vi upplever att resultatet tyder på att om kunskapen och den 

praktiska träningen ökas i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp kan de 

negativa konsekvenserna hos sjuksköterskor minska vilket skulle kunna leda till ett 

bättre bemötande av kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor vill ha mer kunskap kring den medicinska vården 

för patienter som utsatts för sexuellt övergrepp, de vill även ha bättre kunskap om 

forensisk bevisinsamling (Henderson et al., 2012; Campbell et al., 2005). Vi anser att 

det tyder på att mer erfarenhet och kunskap krävs för att öka sjuksköterskors säkerhet 

och bekvämlighet i att arbeta med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. 

 

Alla patienter har rätt till god vård, alla har lika värde och även om det inte finns 

jämlikhet inom vården skall ömsesidighet eftersträvas (Snellman, 2009). I resultatet 

framkom det att det finns ovilja i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp, 

vilket anses bero på att tiden inte räcker till. Sjuksköterskor känner att de inte är 

tillräckligt förberedda för att ge den vård som kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp 

behöver (Reis et al., 2010). Vi ser här ett till exempel på hur den bristande kunskapen 

påverkar patienter och sjuksköterskor. 

 

Forskning har visat att SANE´s har positiv inverkan på offrens välbefinnande som blivit 

utsatta för sexuellt övergrepp (Fehler-Cabral et al., 2011). Vi anser att det visar att 

utbildning inom forensisk omvårdnad har stor betydelse inom vården för kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp, att det kan öka kompetensen hos sjuksköterskor och 

kvalitén på vården för patienterna. Vi upplever också att sjuksköterskor kommer kunna 

känna sig mer bekväma i att gå till sitt arbete och bemöta kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp. 
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Förslag till vidare forskning 

Resultatet i den systematiska litteraturstudien visar att sjusköterskor upplever rädsla och 

osäkerhet i att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp. Det kan påverka 

vården negativt. Mer forskning behövs kring hur sjuksköterskor upplever sitt arbete 

med kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp samt deras behov av kunskap och hur de 

ska bearbeta sina negativa upplevelser. Det är av vikt för att ytterligare styrka behovet 

av att sjuksköterskor behöver mer utbildning inom den forensiska omvårdnaden. Största 

delen av den nuvarande forskningen riktar sig till hur SANE´s upplever bemötandet av 

kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp.  

 

9. Slutsats 

Sjuksköterskor far illa av att bemöta kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp, det gör 

att både deras privat- och yrkesliv påverkas. Det framkommer att sjuksköterskor med 

forensisk utbildning har en positiv inverkan hos kvinnor som utsatts för sexuellt 

övergrepp. Därför anser vi att det behövs mer utbildning inom den forensiska 

omvårdnaden, både teoretiskt och i praktisk träning. Vi menar att sjuksköterskors 

negativa upplevelser som rädsla och osäkerhet kan påverka vården negativt.  

Med dagens höga grad av våld anser vi att det finns behov av att sjuksköterskor vågar 

bemöta den forensiska patienten. Därför har också utbildning i att bemöta kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp en betydande roll. 

 

Ett av sjuksköterskornas absolut viktigaste mål är att de vill att kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp ska kunna känna trygghet och säkerhet. På så sätt kan de ha 

möjlighet att bli starka och kunna gå vidare. Genom att uppnå detta kan sjuksköterskor 

känna empatisk glädje i att de hjälpt kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp.  

 

Det som sammanfattar den systematiska litteraturstudien för oss är att det finns behov 

av mer uppmärksamhet kring hur sjuksköterskor skall bemöta kvinnor som utsatts för 

sexuellt övergrepp. Att öka förberedelserna hos sjuksköterskor kommer förhoppningsvis 

göra att känslor som rädsla, förtvivlan och tveksamhet hos sjuksköterskor minskar samt 

de negativa konsekvenserna. Det kan resultera i ett bättre bemötande till kvinnor som 

utsatts för sexuellt övergrepp och därmed kan lidandet hos de utsatta kvinnorna minskas 

och vårdkvalitén höjas.  
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