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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Forskning har visat en brist i sjuksköterskors kunskap om vilka behov en 

våldtagen kvinna har. Kunskapsbristen riskerar att resultera i en försämrad omvårdnad.   

Syfte: Syftet var att utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv beskriva 

omvårdnadsbehovet hos kvinnor som utsatts för våldtäkt. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med granskning och analys av både kvalitativa och 

kvantitativa studier där fem teman för omvårdnadsbehov skapades.  

Resultat: Bemötandet från sjuksköterskan var avgörande för hur kvinnorna upplevde 

sjukhusvistelsen samt för hur mycket de valde att öppna sig och berätta om våldtäkten. Stöd 

hade främst en bekräftande och stärkande funktion, men gav också känslomässigt stöd och 

praktiska redskap för att hantera våldtäkten. Information på sjukhuset upplevdes hos 

kvinnorna som en känsla av ökad kontroll över situationen som gav dem valmöjligheter inför 

framtiden. Den forensiska undersökningen och de medicinska insatserna var nödvändiga för 

kvinnornas läkningsprocess och den kommande rättegången. Samhällets syn på våldtäkt 

påverkade inte bara sjuksköterskans syn på våldtäkt, utan även den våldtagnes känsla av skam 

och skuld över det som hänt. Detta tillsammans med sjuksköterskans utbildning och kunskap 

var faktorer som hade betydelse för god omvårdnad av den våldtagna kvinnan. 

Diskussion och slutsats: Sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap angående hur en 

våldtagen kvinna vill bli bemött. Resultatet skulle kunna ha betydelse för sjuksköterskors 

fortsatta arbete genom att ge tydliga direktiv om vilka omvårdnadsbehov en våldtagen kvinna 

har och hur dessa kan tillgodoses.  

 

Nyckelord: Våldtäkt, Kvinna, Omvårdnadsbehov, Sjuksköterska, Kris   
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1. INLEDNING 

 

En sjuksköterska måste vara väl förberedd att möta och vårda människor som utsatts för svåra 

händelser och en av dessa är just våldtäkt. För att ge så god omvårdnad som möjligt behöver 

sjuksköterskor kunskap om våldtagna kvinnors omvårdnadsbehov. Statens offentliga 

utredningar (SOU, 1994) menar att kunskapen om vilka behov som finns hos våldtagna 

kvinnor är bristfällig bland sjukvårdspersonal. Vi har ett intresse av att i framtiden arbeta med 

akutsjukvård och då specifikt med utsatta kvinnor och vill därför lära oss mer om hur vi på 

bästa sätt kan hjälpa denna patientgrupp. Med bakgrund i detta resonemang har vi valt att i 

denna studie fokusera på våldtagna kvinnors omvårdnadsbehov, sett ur både patienters och 

sjuksköterskors perspektiv.  

 

2. BAKGRUND 

 

World Health Organisation (WHO, 2009) konstaterar att våld mot kvinnor är ett av de största 

hoten mot kvinnors hälsa just nu. Våld mot kvinnor måste enligt WHO lyftas fram mer i 

vården och bekämpas på samma sätt som andra förutsägbara hot mot hälsa. Inom begreppet 

våld mot kvinnor ryms psykisk och fysisk misshandel som kan pågå under en 

sammanhängande period eller ske vid endast ett tillfälle. Våld mot kvinnor kan också vara 

våldtäkt som beskrivs som ett av de mest brutala övergrepp en person kan utsättas för. 

Sjukvårdens ansvar för den utsatta kvinnan är att ge nödvändig omvårdnad och hänvisa vidare 

till specialister inom området, t.ex. psykologer eller särskilt utbildad sjukvårdspersonal. 

Sjukvården måste vara en plats där den utsatta kvinnan kan känna sig trygg och blir 

behandlad med respekt. Sjukvårdspersonal får aldrig döma kvinnan och det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen har förmåga att ge vård och stöd av god kvalitet. En viktig del av 

sjukvården ska också vara att uppmuntra kvinnan att söka hjälp hos annan myndighet såsom 

polis eller socialmyndighet WHO (2009).   

 

2.1 Historik 

Historiskt sett har motiven för kriminaliseringen av sexuella övergrepp varierat mycket. 

Våldtäkt ansågs förr vara riktad mot familjens och speciellt mannens ära (SOU, 2001). På 

slutet av 1800-talet ändrades dock synen på våldtäkt till att anses drabba även kvinnan. År 
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1965 kunde mannen i ett äktenskap för första gången åtalas för att ha våldtagit sin fru. Innan 

detta ansågs kvinnan ha givit sig åt sin man den dagen de gifte sig och därmed tillhörde hon 

mannen. År 1984 gjordes fler ändringar i lagen, då de moralföreställningar i sexuella frågor 

som avspeglade lagen uppfattades vara förlegade och främmande för många. Kvinnan fick nu 

bestämma över sin egen sexualitet och hennes önskan om att inte ha samlag eller annat 

sexuellt umgänge, skulle nu respekteras ovillkorligt (SOU, 2001). 

 

2.2 Våldtäkt 

Begreppet våldtäkt kan definieras och indelas på flera olika sätt. Vi kommer att använda oss 

av begreppet våldtäkt, som det beskrivs i svensk lag; ”Den som genom misshandel eller 

annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller företa 

eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två 

och högst sex år” (Sverige rikes lag, 2009, s.966). År 2005 skärptes våldtäktslagen till att 

gälla även då personen som utnyttjas befinner sig i ett tillstånd ”såsom medvetslöshet, sömn, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars 

med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (Sverige rikes lag, 

2009).   

 

Olika forskningstraditioner väljer att dela in våldtäkten i olika kategorier, t.ex. inom 

kriminologin och sociologin tar man fasta på vilken relation som finns mellan förövare och 

offer. Detta skapar begrepp som ”överfallsvåldtäkt” då våldtäkten sker utomhus av en okänd 

gärningsman, ”bekantskapsvåldtäkt” då gärningsmannen är bekant med offret och 

”relationsvåldtäkt” då offer och gärningsmannen har en nära relation till varandra t.ex. genom 

äktenskap (SOU, 1994).  

 

2.3 Statistik 

Under de senaste fem åren syns en tydlig ökning i antalet anmälda våldtäkter i Sverige. År 

2004 var antalet 2631 st, 2005; 3787 st, 2006; 4208 st, 2007; 4749 st, 2008; 5446 st, 

(Brottsförebygganderådet, 2009). Ökningen av antalet anmälda brott kan ha flera orsaker, 

såsom en faktiskt ökad brottsfrekvens eller ökad benägenhet att anmäla brott. Detta tyder 

också på att mörkertalet i antalet oanmälda brott fortfarande är stort. Enligt SOU (2001) är 
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mörkertalet så stort som 90-95 %. I många fall blir det härmed endast sjukvårdspersonal som 

möter offret, då patienten avstår från att anmäla händelsen vidare.   

 

I 80 % av de polisanmälda våldtäkterna kände offret och förövaren varandra och i nästan en 

tredjedel av fallen var gärningsmannen offrets nuvarande eller före detta make, sambo eller 

pojkvän. I Sverige polisanmäldes under år 2006 i genomsnitt mer än ett sexualbrott i timmen 

och en våldtäkt anmäldes nästan varannan timme (Grände, 2007).  

 

2.4 Samhällets syn på sexualitet och våldtäkt 

Wennstam (2005) menar att det finns en utpräglad samhällelig syn på mäns och kvinnors 

sexualitet. Hon tar upp flera exempel ur våldtäktsdomar då denna föreställning använts i 

rättsväsendet för att flytta skulden från gärningsmannen till kvinnan. Den våldtagna kvinnan 

ifrågasätts ofta på ett dömande sätt, t.ex. kan hennes tidigare sexpartners, klädval, 

alkoholintag eller promenadväg hem diskuteras. Wennstam menar att detta är ett bevis på hur 

samhällets syn på kvinnor och våldtäkt har en tendens att lägga över skulden för övergreppet 

på kvinnan. Hon tar även upp en rådande föreställning om mannen som ett odjur som inte kan 

motstå att våldta en kvinna som har alltför kort kjol. Samhället formar en nedvärderande bild 

av både kvinnor och män i och med dessa föreställningar. Kvinnan får skylla sig själv om hon 

blir våldtagen då hon går hem själv en mörk kväll i kort kjol, eftersom att män inte kan hejda 

sina impulser om de blir tillräckligt lockade (Wennstam, 2005).   

 

2.5 Forensisk undersökning och ”rape kit” 

Vi har använt Södersjukhusets akutavdelning för våldtagna kvinnor som exempel för att 

beskriva det akuta omhändertagandet efter en våldtäkt. Denna akutmottagning är den enda i 

landet som specialiserat sig på att ta hand om våldtäktsoffer (Södersjukhuset 2009). Syftet 

med vården här är att ge bästa möjliga bemötande, vård och uppföljning för de drabbade 

kvinnorna. Bemötandet beskrivs av personalen som professionellt, vänligt och tryggt. På plats 

undersöks patienten av en läkare som letar efter fysiska tecken på yttre våld så som rivsår, 

blåmärken eller andra skador. En forensisk undersökning genomförs då man letar efter 

kliniska spår t.ex. hårstrån, sädesvätska, hudavskrap, blod eller saliv. I den forensiska 

undersökningen används ett så kallat ”rape kit”. Ett rape kit innehåller instruktioner till hur 

undersökningen ska genomföras, formulär för dokumentation, rör till blod och urinprov, 

papperspåsar till kläder, ett stort lakan som patienten ska klä av sig över, bomullstops för 
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DNA-prov, sterilt vatten, natriumklorid, tandtråd, trästicka att skrapa naglar med, kuvert att 

samla bevis i, samt namnlappar att märka bevisen med. Eventuella skador fotograferas och 

sparas som bevis om patienten väljer att anmäla brottet till polisen. Patienten erbjuds 

graviditetstest, hiv-test, samt provtagning för sexuelltöverförbara sjukdomar. På sjukhuset 

erbjuds patienten samtal med en kurator och ofta följs processen upp med ett återbesök ett par 

veckor senare. Allt som sker på sjukhuset är frivilligt och undersökningen avbryts om 

patienten önskar (Södersjukhuset 2009).   

 

2.6 Omvårdnad 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982) är målet för all hälso- och sjukvård att kunna ge en 

god vård på lika villkor. Vården ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls, vilket 

innebär att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. 

Vården ska även vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt främja bra kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten.  

 

I International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2007) står det att 

omvårdnaden ska ges respektfullt och inte begränsas av sådant som hudfärg, ålder, kön, kultur 

eller sexuell läggning. Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden som han/hon 

ska uppfylla; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

 

2.7 Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Henderson (1982) har utvecklat en omvårdnads teori som bygger på att god hälsa är beroende 

av gemensamma behov hos människan. Henderson menar att människan utvecklar en livsstil 

för att tillgodose vad hon kallar våra grundläggande behov och denna livsstil bidrar till att 

antingen främja eller hämma individens hälsa. Exempel på våra grundläggande behov är 

kärlek, mat, uppskattning, husrum, kläder, känsla av ömsesidig samhörighet och ömsesidigt 

beroende av andra människor i en mänsklig gemenskap. Sjuksköterskan kommer in i bilden 

med stödjande och ersättande åtgärder då individen på grund av bristande kraft, vilja eller 

kunskap inte längre är i stånd att själv uppfylla denna behovstillfredsställande och 

hälsofrämjande livsstil. Sjuksköterskans ansvarsområde är alltså att åtgärda sådant som berör 

patientens tillgodoseende av sina grundläggande mänskliga behov. Det är sjuksköterskans 

uppgift att utföra de åtgärder som patienten själv skulle ha utfört om hon hade kunnat. 

Omvårdnadens mål är att tillgodose patientens grundläggande behov så att patienten 
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tillfrisknar, når hälsa och återvinner sin självständighet. Henderson beskriver vissa riktlinjer 

som ska hjälpa sjuksköterskan att uppnå omvårdnadens mål. Sjuksköterskan ska ständigt 

försöka tolka och förstå patientens grundläggande kroppsliga och känslomässiga behov 

genom att aktivt lyssna, ha inlevelseförmåga och observera. Sjuksköterskan ska även skapa en 

konstruktiv relation till patienten, forma en omvårdnadsplan med åtgärder utifrån patientens 

önskemål, tillstånd och andra aktuella faktorer. Sjuksköterskan ska trösta, lindra, ge ett 

emotionellt stöd och dessutom undervisa patienten (Henderson 1982). 

 

2.8 Bemötande 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005) ska sjuksköterskan visa patienten respekt för dennes 

integritet, fria val och rätt att avböja behandling. Mötet med en patient ska vara 

individanpassat, då alla människor är unika, både patienter och vårdare. Viktiga aspekter i 

mötet kan vara sjuksköterskans förmåga att ge tröst, följa sin intuition, ge beröring, hålla 

balans mellan närhet och distans och samtidigt visa sin närhet till patienten. För att alla möten 

inte ska bli likadana krävs det att sjuksköterskan är flexibel. Grunden för detta är eftertanke 

och nyorientering. Genom självreflektion medvetandegör sjuksköterskan sina egna 

värderingar och detta leder i bästa fall till ökad ödmjukhet (SOSFS 2005).  

 

Eide och Eide (1996) skriver om bemötandet av en patient som behöver akut psykisk hjälp. 

Viktiga aspekter är att visa medmänsklighet, lugn och uppmuntran, låta individen få avreagera 

sig, samt ge möjlighet till sömn och vila. De skriver vidare att patienten oftast inte kräver svar 

på frågor, utan det viktiga är att sjuksköterskan lyssnar och försöker förstå vad patienten 

upplever som svårt och viktigt att prata om. Även annan icke-verbal kommunikation ses som 

ett viktigt stöd t.ex. att hålla en hand och vara någon att luta sig mot. Ibland kan detta betyda 

mer än ord (Eide & Eide, 1996). 

 

2.9 Att möta en person i kris 

Att bli offer för en våldtäkt skapar en kris i personens liv. En kris kan beskrivas på många 

sätt. Själva ordet kommer från grekiskans krisis som betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring eller ödesdiger rubbning (Tamm, 2002). Krisen kan vara en del i ett trauma som 

försätter personen i chock såväl psykiskt som fysiskt, efter ett hot utifrån som skapar extrem 

påfrestning. Att utsättas för en kris innebär både en risk och en möjlighet. Om krisen 

behandlas och bearbetas på rätt sätt kan personen växa och mogna under processen och 
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tvärtom då krisen aldrig bearbetas kan patienten drabbas av stora problem. Detta är i många 

situationer en uppgift som involverar sjukvården, då det första mötet kan bli avgörande för 

offret. Tamm (2002) menar att hjälparens största roll är att lyssna. Den drabbade måste få 

chans att berätta om händelsen i sin egen takt. Samtalet ska beröra den aktuella situationen 

och ske på offrets villkor. Vårdaren måste kunna hålla distans till patienten, samtidigt som en 

stor närvaro krävs. Hulter (2004) menar att det är viktigt för vårdaren att reflektera över sina 

egna reaktioner kring ämnet våldtäkt inför mötet med den utsatta. Ibland kan vårdaren 

omedvetet stänga ute den drabbade för att skydda sig själv mot det offret varit utsatt för. 

Hulter (2004) håller med Tamm (2002) om den krisdrabbades behov av samtal med 

professionell vårdare. De menar att om den drabbade får chans att uttrycka sig och dela svåra 

tankar och minnen med någon som verkligen klarar av att lyssna, ökar dennes chanser till att 

ta sig igenom krisen. Vårdaren kan uppmuntra patienten att berätta genom att ställa raka och 

direkta frågor om vad som hänt. Detta visar på en styrka hos lyssnaren och att denne faktiskt 

klarar av att höra om det hemska som personen varit med om. Att fråga kvinnan vad hon 

behöver hjälp med just nu, kan vara ett sätt att återge den känsla av kontroll som förlorats 

genom våldtäkten (Hulter, 2004).  

 

Enligt Cullberg (2006) bör arbetet med krisdrabbade patienter syfta till att stödja den 

drabbades egna läkningsresurser. Vårdarens uppgift är inte att bota eller ta bort smärtan, utan 

det handlar snarare om att hitta patientens egna resurser och tillsammans stärka dessa. 

Cullberg (2006) använder uttrycket ”vikarierande hopp”, vilket vi tolkar som att vara det stöd 

som borde finnas inom patienten men som för tillfället saknas. Vårdaren kan lindra lidandet 

genom att fungera som en ”container” för de känslor som finns inom den drabbade. Detta 

innebär inte att vårdaren tar över känslorna, utan bara bär och delar dem en kort period under 

den akuta krisen för att underlätta för patienten. Cullberg (2006) betonar tre viktiga 

egenskaper hos den som arbetar med personer som hamnat i en kris; kunskap, empati och 

självkännedom.  

 

2.10 Kristeori 

I vårt arbete kommer vi att använda oss av Cullbergs (2006) kristeori som stöd i att beskriva 

den omvårdnad som en våldtagen person har behov av.  Cullberg menar att en våldtäkt i regel 

skapar en traumatisk kris i personens liv och att detta ofta följs av en period av sömnbesvär 

och mardrömmar. För många innebär våldtäkten en enorm kränkning som sätter långvariga 
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psykiska spår medan problemen kan försvinna snabbare för andra, mycket beroende på hur 

krissituationen hanteras. En psykisk kris innebär en upplevelse av övergivenhet, 

självförkastelse och/eller kaos. I den mest akuta fasen kan personen visa självdestruktiva 

tendenser eller uppträda aggressivt gentemot omgivningen. Cullbergs (2006) teori grundas i 

fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Faserna 

genomgås under varierande tid och i olika följd hos den drabbade, men Cullberg menar att de 

finns i någon form hos alla.   

 

Den fas som är mest relevant för sjuksköterskans akuta omhändertagande av en våldtagen 

person är chockfasen, som infaller ett kort ögonblick efter det som hänt och varar ett eller ett 

par dygn. Det är vanligt att en person som utsatts för våldtäkt använder psykologiska 

försvarsmekanismer i chockfasen. Försvarsmekanismer kan bestå av regression, då personen 

återvänder till en tid i livet före det som inträffat, ofta barndomen, förnekelse av det som hänt, 

projektion av de alltför smärtsamma känslorna till något mer hanterbart i närheten eller 

förträngning av hela händelsen. Förnekelse och förträngning handlar om att personen med all 

kraft försöker hålla det som inträffat ifrån sig. Det är då vanligt att den drabbade utvecklar en 

tillfällig minnesförlust vilket gör att information som ges av exempelvis sjukvårdspersonal, 

glöms bort. Dessa försvarsmekanismer har syftet att skydda det egna jaget från det 

smärtsamma som personen just upplevt. Det kan vara viktigt för den som möter en 

krisdrabbad person i denna fas att känna till hur försvarsmekanismer fungerar och att ta 

hänsyn till dessa (Cullberg, 2006).   

 

2.11 Utbildning och kunskapsbrist 

SOU (1994) samt Gallop, McCay, Austin, Bayer och Peterneij-Taylor (1998) menar att 

kunskapen kring vilka behov som finns hos våldtagna kvinnor är bristfällig hos 

sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal visar ofta en stor osäkerhet om hur våldtagna kvinnor 

bör vårdas och vilka insatser som krävs i den akuta situationen (SOU, 1994). Även om det 

finns en vilja hos sjukvården att förbättra sitt arbete med denna utsatta grupp, saknas resurser 

som krävs både inom utbildningen och i det kliniska arbetet. SOU (1994) konstaterar att 

specifik utbildning och träning för varje profession inom sjukvården krävs för att säkerställa 

kvaliteten på den omvårdnad som måste finnas. Ökade kunskaper och rutiner är något som 

måste säkerställas för att sjukvården ska kunna ge adekvat omvårdnad till de drabbade 

kvinnorna.   
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Gallop et al. (1998) har i en studie undersökt vad sjuksköterskor anser om att arbeta med 

patienter som har blivit utsatta för våldtäkt. Resultatet av undersökningen visar att 

sjuksköterskorna själva ville ha och behövde mer undervisning, kunskap och kompetens än 

vad skolan givit dem under utbildningen. Kunskapen om hur man som sjuksköterska bemöter 

en patient som har blivit våldtagen ansåg de bör vara en självklar del av sjuksköterskans 

utbildning. 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

 

En kvinna som utsatts för våldtäkt kan uppleva känslor av skam, ångest och förnedring 

(Wennstam, 2005). Kvinnan befinner sig ofta i en akut krissituation, något som kan yttra sig 

genom hon använder psykologiska försvarsmekanismer för att skydda sig själv (Cullberg, 

2006). Mötet med den drabbade ställer krav på sjuksköterskans förmåga att möta dessa 

kvinnor och deras omvårdnadsbehov. Forskning visar att sjuksköterskor upplever sig ha en 

bristfällig kunskap om vilka behov en våldtagen kvinna kan ha. Denna okunskap innebär en 

osäkerhet för sjuksköterskor som möter dessa patienter och kan innebära konsekvenser för 

omvårdnadens kvalitet. Detta belyser vikten av att klargöra vilka omvårdnadsbehov en 

våldtagen person kan ha, i syfte att underlätta och förbättra sjuksköterskors arbete och på så 

sätt ge kvinnorna den goda omvårdnad de behöver.   

 

4. SYFTE 

 

Syftet är att utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsbehov hos 

kvinnor som utsatts för våldtäkt. 
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5. METOD 

 

Forsberg och Wengström (2008) har samlat flera olika tolkningar av vad det innebär att göra 

en systematisk litteraturstudie och diskuterar olika metoder för att göra det på bästa sätt. Att 

göra en litteraturstudie innebär att utifrån en systematisk sökning av relevant forskning, 

kritiskt granska och sammanfoga resultatet i en rapport. Ett gemensamt krav för att göra en 

systematisk litteraturstudie är att alla moment i genomförandet är så tydligt beskrivna att 

studien kan upprepas av någon annan om så önskas. Målet för en systematisk litteraturstudie 

bör vara att identifiera all tillgänglig forskning kring det ämne man valt att studera. För att 

detta ska uppnås ställs stora krav på en korrekt sökstrategi och granskning av relevant 

forskningslitteratur. Nedan följer en redovisning av föreliggande studies 

inklusions/exklusionskriterier, sökningsförfarande, kvalitetsgranskning och analys.     

 

5.1 Inklusionkriterier   

Ett inklutionskriterie i vår studie var att artiklarna skulle redovisa etiska överväganden, t.ex. 

genom att vara godkända av en etisk kommitté. För att stärka trovärdigheten i vår uppsats 

användes endast vetenskapliga studier som var peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Vi ville nå aktuell forskning, därför beslöt vi oss för att endast använda artiklar 

som är gjorda de från 1999 till 2009. En avgränsning på grund av våra språkkunskaper blev 

också att endast använda artiklar skrivna på engelska.  

 

5.2 Exklusionskriterier 

Efter att ha påbörjat vår sökning utifrån ovan beskrivna kriterier, fann vi att flera artiklar 

beskrev våldtagna kvinnors situation i krigsdrabbade länder. Detta stämde inte överens med 

vad vi ville utforska då vi ville fokusera på länder med förutsättningar för att ge omvårdnad 

liknande Sverige, och därför valdes dessa bort. Vi ville belysa våldtagna kvinnors 

omvårdnadsbehov. Detta innebar att artiklar som berörde män och barn under 18 år 

exkluderades.  

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en sökning bli mer effektiv om man tar hjälp från 

en bibliotekarie som är insatt i hur de olika databaserna fungerar. Vi har deltagit vid två 

möten med en erfaren bibliotekarie och fått hjälp med att söka i tre olika databaser som 
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rekommenderas inom omvårdnadsforskning: Cinahl, PubMed och PsycINFO. För att 

sökandet av artiklar ska klassas som systematiskt krävs att samma sökord används i samtliga 

databaser (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden som användes var: rape, expectations, 

needs, life experience, emergency nursing, help seeking behaviour och forensic nursing. 

Orden användes var och ett för sig samt i kombination med varandra. Vi har begränsat alla 

sökningar till att endast visa artiklar som är vetenskapligt granskade, det vill säga peer 

reviewed. 

 

Vi har också gjort två fritextsökningar. En på orden experience of sexual assault och en på 

författaren Rebecca Campbell, som vi upptäckte skrivit många artiklar inom ämnet. 

 

I sökningar med 220 eller färre träffar lästes samtliga titlar och en bedömning utifrån titlarnas 

relevans för vårt syfte fick avgöra huruvida abstraktet lästes. Om abstraktet bedömdes 

relevant sparades artikeln för vidare granskning. Sammanlagt 25 artiklar har lästs i fulltext, 

men endast nio artiklar motsvarade vårt syfte och valdes ut för kvalitetsgransking. 

Artikelsökningen redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

 

5.3.1 Sökning i PsycINFO 

För att ta reda på vilka sökord som används i PsycINFO använde vi funktionen ”thesaurus”, 

där våra egna förslag omvandlas till databasens rekommendationer. I de andra databaserna har 

vi använt sökordet forensic nursing, men här rekommenderades istället forensic- evaluation, 

psychiatry och psychology. Thesaurusförslaget till ordet expectations var i PsychINFO life 

experience och användes därför. Vårt sökande i PsycINFO resulterade i fyra valda artiklar 

(artikelnummer 1,2,3 och 4, se artikelsökning, bilaga 1, och artikelmatris, bilaga 2). 

 

5.3.2 Sökning i Cinahl 

Funktionen som i Cinahl motsvarar PsycINFO:s Thesaurus heter Cinahl Headings och 

användes för att hitta relevanta sökord. Ordet needs resulterade genom Cinahl Headings i 

orden health service needs and demands samt human needs och needs assessment. Ur 

databasen Cinahl valdes ytterligare två artiklar ut för att inkluderas (artikelnummer 6 och 8, se 

artikelsökning bilaga 1). 
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5.3.3 Sökning i PubMed  

Motsvarigheten till PsycINFO:s Thesaurus och Cinahl Headings heter i PubMed MeSh. I 

MeSh används life change events istället för expectations och experience. Needs ersattes 

genom MeSh av Health Service Needs and Demands och Needs Assessments. Sökningarna i 

PubMed gav oss tre artiklar (artikelnummer 5, 7 och 9, se artikelsökning bilaga 1). 

 

5.4 Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

Efter att ha valt ut nio artiklar som ansågs vara relevanta för vårt syfte, granskades dessa 

utifrån Willmans och Stoltz (2006) protokoll för kvalitetsgranskning av vetenskapliga studier 

(se bilagorna 3 och 4). Protokollen ser olika ut beroende på vilken typ av studie som ska 

granskas, d.v.s. om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Vid granskningen besvaras ett visst 

antal frågor som anses ha avgörande betydelse för studiens totala kvalitet med JA och NEJ. 

För att kunna jämföra resultaten från våra olika artiklar, bestämde vi att varje positivt svar gav 

ett poäng och varje negativt eller tveksamt svar gav noll poäng. Vi använde oss av Willmans 

och Stoltz (2006) bedömningsskala 60-69 % = dålig kvalitet, 70-79 % = medel kvalitet, 80-

100 % = bra kvalitet. Vi valde att använda begreppen låg, medel och hög som motsvarighet 

till dessa på grund av att dessa känns mer beskrivande för oss. Sex av de granskade artiklarna 

bedömdes vara av hög kvalitet och tre bedömdes vara av medelkvalitet. Ingen av de 

granskade artiklarna bedömdes vara av låg kvalitet. De granskade artiklarna grundas i både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Samtliga artiklar har granskats av oss båda för att 

säkerställa enighet i uppfattningen om varje artikeln kvalitet.  

 

5.5 Analys 

I arbetet med att analysera resultaten i våra artiklar användes Granskärs och Höglund-

Nielsens (2008) direktiv för hur en analys kan gå till. Författarna beskriver att målet för 

analysen bör vara att skapa en begriplig helhet som presenteras för läsaren i resultatet. Det 

handlar om att bryta ner den gamla helheten för att konstruera en egen ny. En ny helhet kan 

bildas genom att hitta gemensamma teman i de artiklar som lästs och under dessa teman 

använda underrubriker där mindre teman beskrivs. Vår analysprocess började med att vi läste 

artiklarna noga ett flertal gånger och sammanfattade innehåll och resultat i en artikelmatris (se 

bilaga 2). En första indelning gjordes av artiklar som beskrev omvårdnadsbehov utifrån 

patientens (sex artiklar), respektive sjuksköterskans (tre artiklar) perspektiv. Tillsammans 

reflekterade vi över innehållet i de olika artiklarna och plockade ut delar som vi ansåg ha 
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relevans för vårt syfte. Under arbetets gång upptäckte vi fler och fler likheter i de olika 

resultaten och samband mellan sjuksköterskans och patientens perspektiv. Likheterna 

markerades med hjälp av färgpennor och de samlades sedan i ämnen och slutligen teman. De 

olika resultaten prövades i teman, för att hamna i lämpligt tema eller undertema.  
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6. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet under rubriker som motsvarar de teman och underteman, 

som identifierats i analysarbetet. Dessa teman presenteras i följande tabell. 

 

Tabell 1. Teman och underteman i resultatet. 

Tema Undertema 

6.1 Bemötande  6.1.1 Empati  

6.1.2 Fysisk beröring  

6.2 Stöd  6.2.1 Känslomässigt stöd 

6.2.2 Redskap 

6.2.3 Bekräftelse 

6.3 Information   

6.4 Forensisk undersökning och 

medicinska insatser  

 

6.5 Faktorer av betydelse för 

god omvårdnad av våldtagna 

kvinnor 

6.5.1 Sjuksköterskans syn på den 

våldtagna kvinnan 

6.5.2 Samhällets syn på våldtäkt 

6.5.3 Kvinnans känslor av skam 

och skuld  

6.5.4 Utbildning och kunskap 

 

 

6.1 Bemötande 

Tema Bemötande har två underteman: empati och fysisk beröring. Att få ett gott bemötande 

från sjuksköterskan har av patienter beskrivits som ett viktigt behov i flera av de artiklar vi 

har tagit del av (Ahrens, Campbell, Ternier-Thames, Wasco & Sefl, 2007; Burke-Draucker, 

1999; Campbell, Townsend, Long, Kinnison, Pulley, Adames & Wasco, 2006; Ericksen, 

Dudley, McIntosh, Ritch, Shumay & Simpson, 2002; Monroe, Kinney, Weist, Spriggs 

Dafeamekpor, Dantzler & Reynolds, 2005; Du Mont & Parnis, 2003; Du Mont, White & 

McGregor, 2008).  
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6.1.1 Empati 

Ett av de viktigaste elementen i sjuksköterskans bemötande som vi funnit i samtliga artiklar, 

handlar om sjuksköterskans empatiska förmåga i mötet med patienten. Empati beskrivs av 

Ahrens et al. (2007) som sjuksköterskans förståelse för kvinnans situation och kapacitet att 

dela upplevelsen. Patienten ville bli bemött av en närvarande sjuksköterska som både 

bekräftade och reagerade på det som hade inträffat (Ahrens et al., 2007; Burke-Draucker, 

1999; Ericksen et al., 2002; Du Mont et al., 2008). Kvinnorna uttryckte en önskan om att bli 

respekterade och sedda av en medmänsklig sjuksköterska. De ville bli behandlade som unika 

individer och de ville att sjuksköterskan skulle se dem som en hel person. Empati kan också 

innebära att sjuksköterskan tror på det kvinnan berättar, samt att hon/han aldrig dömer eller 

ifrågasätter berättelsen (Ahren et al., 2007; Burke-Draucker, 1999; Ericksen et al., 2002; 

Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). Även ur sjuksköterskans perspektiv diskuterades 

vikten av att ge ett ickedömande bemötande som grundas i en tro på det kvinnan berättar (Du 

Mont & Parnis 2003; Campbell et al., 2006). Du Mont och Parnis (2003), anser att 

sjuksköterskor som arbetar med sexuellt utsatta kvinnor måste utmana den stereotypa bilden 

av någon som utsatts för våldtäkt, samt bilden av gärningsmannen för att kunna ge ett neutralt 

bemötande. Det beskrevs också som viktigt att använda en feministisk ideologi i bemötandet 

av kvinnan. 

 

6.1.2 Fysisk beröring 

En annan viktig del i sjuksköterskans bemötande som beskrevs av patienten var fysisk 

beröring (Ericksen et al., 2002; Ahrens et al., 2007). För kvinnorna kändes det viktigt att 

sjuksköterskan vågade ta i dem på ett vördnadsfullt sätt, t.ex. genom att hålla dem i handen 

eller ha en arm över deras axlar. Kvinnorna beskrev denna beröring som en positiv kontrast 

till övergreppet, som kunde hjälpa i bearbetandet av händelsen. Ericksen et al. (2002) 

uppmärksammade även vikten av sjuksköterskans ickeverbala kommunikation i mötet. 

Ickeverbal kommunikation inbegriper fysisk beröring, men dessutom aktivt lyssnande och 

ögonkontakt. Även Campbell et al. (2006), tar upp vikten av kroppskontakt och fysisk 

närvaro, men här betonas sjuksköterskans förmåga att ge ett lugnt bemötande som innefattas 

av ett mjukt, förstående röstläge. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde det också 

angeläget att undvika en medicinsk jargong, då detta kunde skapa en distans till patienten.  
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6.2 Stöd 

Det andra temat vi identifierat i flertalet artiklar handlar om behovet av stöd (Ahrens et al., 

2007; Burke-Draucker, 1999; Campbell et al., 2006; Ericksen et al. 2002; Monroe et al., 2005; 

Du Mont et al., 2008). Detta tema kunde delas upp i tre underteman: känslomässigt stöd, 

redskap samt bekräftelse.  

 

6.2.1 Känslomässigt stöd 

Ett behov som framkommer i flera artiklar var känslomässigt stöd som hjälp för att hantera 

situationen (Ahrens et al., 2007; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 

2008). Det känslomässiga stödet beskrevs av kvinnorna som ett behov av att öppna sig för 

någon som lyssnade, samt dela med sig av händelsen. Många uttryckte ett behov av 

känslomässigt stöd för att känna trygghet och säkerhet efter det som hänt. I studien av 

Ericksen et al. (2002) berättade kvinnorna om att en känsla av trygghet kunde infinna sig 

speciellt då sjuksköterskan visade sin professionalitet och kunskap. Samma patienter beskrev 

att just det faktum att vården utfördes av kvinnliga sjuksköterskor skapade stor trygghet och 

säkerhet. I studien gjord av Campbell et al. (2006) diskuterades sjuksköterskans roll som 

känslomässigt stöd. Sjuksköterskan bör sträva efter att förstå patientens känslomässiga behov. 

Viktigt var att förhålla sig ödmjuk gentemot kvinnans känslomässiga tillstånd. Detta kunde 

göras genom att bygga upp en relation till patienten i syfte att skapa trygghet och säkerhet. 

 

6.2.2 Redskap 

Ett annat sorts stöd som vi uppmärksammat är behovet av redskap att hantera händelsen 

(Ahrens et al., 2007; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). Dessa 

redskap kan bestå av praktiskt hjälp såsom skjuts till sjukhuset eller telefonnummer till 

terapeut (Ahrens et al., 2007). Det kan också vara enkla saker som mat, dusch och rena kläder 

efter den forensiska undersökningen (Ericksen et al., 2002). Råd och tips om hur kvinnan ska 

ta sig igenom det svåra som hänt, kan vara en annan typ av redskap som kan underlätta för 

henne (Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). Behovet av redskap beskrivs på liknande 

sätt ur sjuksköterskans perspektiv. I studien av Campbell et al. (2006) handlar det om att 

erbjuda patienten kontakt med terapeut eller annan vårdande instans. De tar även upp det 

nödvändiga i enkla hjälpmedel efter den forensiska undersökningen såsom dusch, 

tandborstning och rena kläder.     
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6.2.3 Bekräftelse 

Behov av stöd innefattade också ett behov av att bli stärkt som person. Kvinnorna beskrev en 

försvagad självkänsla efter våldtäkten och uttryckte därför behov av bekräftelse och 

upprättelse från sjukvården (Ahrens et al., 2007; Burke-Draucker 1999; Ericksen et al., 2002; 

Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). Den dåliga självkänslan bottnade i kvinnans skam 

och skuld över det som inträffat (Ahrens et al., 2007; Burke-Draucker 1999; Monroe et al., 

2005). Dessa känslor var något som kvinnorna ville ha hjälp med att hantera för att kunna 

stärka sitt självförtroende. En viktig del i sjuksköterskans arbete med att stärka kvinnan, 

utifrån patientens perspektiv, var att ge henne kontroll över situationen (Eriksen et al., 2002; 

Du Mont et al., 2008). Kvinnorna ville inte bli sedda som offer och heller inte dirigerade, 

styrda eller kontrollerade. De uttryckte ett behov av att själva bestämma över 

händelseförloppet på sjukhuset. Campbell et al. (2006) lyfter fram hur sjuksköterskan kan 

stärka patienten genom att diskutera möjligheter och val. Genom att ge kontroll till kvinnan 

kan hennes självbild stärkas.  

 

6.3 Information 

I vår analys framkom ett stort behov hos den våldtagna kvinnan av information från 

sjuksköterskan (Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl & Barnes, 2001; Ericksen et al., 2002; Du 

Mont et al., 2008). Enligt Campbell et al. (2001) var det viktigt för kvinnorna att erhålla 

information om sexuellt överförbara sjukdomar (STI), HIV, dagen-efter-piller och graviditet. 

Vårdsituationer där informationen uteblev, skapade större lidande och psykiska besvär hos 

kvinnorna. Enligt samma undersökning visade det sig att endast 50 % av kvinnorna fick den 

information som de eftersökte.  

 

Kvinnorna som deltog i studien av Ericksen et al. (2002), uttryckte ett obehag inför att få för 

mycket information på en gång. Speciellt upplevdes statistisk information som svår att förstå 

och ta till sig. Skriftlig information var istället att föredra. Kvinnorna beskrev ett behov av att 

få tid till att ta till sig den information som gavs, samt att det underlättade om sjuksköterskan 

upprepade och förtydligade informationen.  

 

Den konkreta informationen om själva sjukhusbesöket visade sig vara central för hur 

kvinnorna upplevde vårdtillfället (Ericksen et al., 2002; Du Mont et al., 2008). Kvinnorna 

upplevde en känsla av ökad kontroll då de visste vad som skulle ske på sjukhuset. De 
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uppskattade då sjuksköterskan berättade om vad läkaren eller gynekologen gjorde och varför, 

samt vad nästa steg i behandlingen skulle bli.  

 

I de studier som handlar om sjuksköterskans syn på den våldtagna kvinnans behov, framgick 

också vikten av att informera patienten (Campbell et al., 2006). Information skulle beröra 

själva sjukhusbesöket och speciellt den forensiska undersökningens olika delar. Även vikten 

av att informera om STI, HIV, graviditet, dagen-efter-piller och behandling av skador 

uppkomna vid våldtäkten, belystes. Ur sjuksköterskans perspektiv gavs denna information i 

större utsträckning än vad som skildrats av patienter i andra studier. Resultatet i Campbell et 

al. (2006) visar att information gavs i 73 - 96 % av fallen.  

 

6.4 Forensisk undersökning och medicinska insatser 

Flera av de kvinnor som deltagit i de studierna som vi tagit del av beskrev ett behov av en 

forensisk undersökning (Campbell et al., 2001; Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). 

Motivet till detta behov varierade bland kvinnorna. I studien av Du Mont et al. (2008) 

handlade det om att samla bevis inför kommande rättegång och samtidigt kunna bevisa 

våldtäkten för sig själv, vänner och familj. Samma kvinnor upplevde även en önskan om att 

förövaren anhölls i syfte att skydda andra kvinnor från att skadas.  

 

Behovet av den forensiska undersökningen innefattade också behovet att undersökas och 

behandlas för STI, HIV och graviditet (Campbell et al., 2001; Monroe et al., 2005; Du Mont 

et al., 2008). I studien av Monroe et al. (2005) framgick det att endast 50 % av de kvinnor 

som sökte hjälp testades för STI och HIV samt att endast 50 % erbjöds dagen-efter-piller.  

 

Att få genomgå en forensisk undersökning var ett viktigt behov hos kvinnorna även ur 

sjuksköterskornas perspektiv (Campbell et al., 2006). Ambitionen var att rutinmässigt testa 

kvinnorna för HIV, STI och graviditet, samt att erbjuda behandling i form HIV-profylax, 

antibiotika och dagen-efter-piller. I studien visade det sig dock att endast 11 % testades för 

HIV, 38 % för STI och 71 % för graviditet. 

 

6.5 Faktorer av betydelse för god omvårdnad av våldtagna kvinnor 

I analysen framkom ett antal faktorer av betydelse för att möjliggöra god omvårdnad av 

våldtagna kvinnor (Campbell et al., 2006; Kelleher & McGilloway 2009).  Dessa faktorer fick 
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bilda ett eget tema med följande underteman: sjuksköterskans syn på den våldtagna kvinnan, 

samhällets syn på våldtäkt, kvinnans känsla av skam och skuld och utbildning och kunskap. 

 

6.5.1 Sjuksköterskans syn på den våldtagna kvinnan 

Campbell et al. (2006) beskriver hur sjuksköterskans syn på patienten kan vara en 

begränsning i arbetet att ge våldtagna kvinnor god omvårdnad. T.ex. berättade några av 

sjuksköterskorna i studien hur de ibland undvek att testa kvinnorna för STI och HIV, eftersom 

att de ansåg att ett positivt resultat skulle minska kvinnans trovärdighet i rätten. En stark 

katolsk tro hos sjuksköterskan kunde också bli en begränsning i att möta kvinnans behov. 

Detta syntes i en ovilja att diskutera graviditet och andra eventuella konsekvenser av 

våldtäkten (Campbell et al., 2006). 

 

6.5.2 Samhällets syn på våldtäkt 

Kelleher och McGilloway (2009) beskriver en annan faktor som påverkar sjuksköterskans 

möjlighet att ge god omvårdnad, nämligen samhällets syn på någon som utsatts för våldtäkt. 

De menar att det finns en stereotyp syn i samhället på både offer och gärningsman. Denna syn 

kan hos kvinnan skapa en rädsla och oro för att inte bli trodd. Konsekvenserna av detta blir en 

begränsning för sjuksköterskan, då kvinnan hämmas att berätta om händelsen, om hon ens 

söker vård efter våldtäkten. 

 

6.5.3 Kvinnans känslor av skam och skuld 

En faktor som hindrade sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad beskrivs av Kelleher 

och McGilloway (2009). Detta var kvinnans skam- och skuldkänsla över det som hänt, vilket 

hindrade henne från att berätta för sjuksköterskan om våldtäkten. Känslan av skam och skuld 

visade sig vara ett av de största hindren för kvinnan att få tillräckligt stöd efter händelsen. De 

kvinnor som klandrade sig själva hade svårare att berätta om våldtäkten då de sökte vård. Hur 

mycket de klandrade sig själva grundades i flera fall i hur mycket motstånd de gjort mot 

gärningsmannen, men också i hur familj och vänner reagerat på det som hänt. Kvinnornas 

skuldkänsla begränsade också deras förmåga att sätta ord på våldtäkten. Kellehers och 

McGilloways (2009) studie visade att kvinnorna ofta undvek ordet våldtäkt och att detta 

skapade problem för hur sjuksköterskorna skulle benämna övergreppet.       
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6.5.4 Utbildning och kunskap 

Kelleher och McGilloway (2009) poängterar ännu en faktor som begränsar sjuksköterskans 

förmåga att ge god omvårdnad, nämligen kunskapsbrist. De menar att det saknas 

gemensamma riktlinjer i behandlingen av de våldtagna, samt att det finns brister i förståelsen 

för vad kvinnan går igenom efter en våldtäkt. Studien visade ett behov hos sjuksköterskan av 

bättre förberedelse inför mötet med kvinnan. Sjuksköterskorna efterlyste också tydligare 

direktiv angående vilka behov de våldtagna kvinnorna har.  

 

En faktor som berörde hur god omvårdnad patienterna erhöll, var tillgången till de 

specialiserade våldtäktsklinikerna och kvinnorna upplevde att dessa var för få i antal 

(Kelleher & McGilloway 2009). Kvinnorna tvingades därför att söka sig till vårdcentraler 

eller akutmottagningar utan specialiserad vårdpersonal för att få hjälp efter våldtäkten. 

 

I studien av Du Mont och Parnis (2003) jämförs specialistsjuksköterskors arbetsinsats med 

allmänsjuksköterskors i arbetet med våldtagna kvinnor. Med specialistsjuksköterskor menas 

sådana sjuksköterskor som genomgått en utbildning som ger dem titeln ”sexual assault nurse 

examinor”. Studien visade att de sjuksköterskor som genomgått utbildningen hade större 

förståelse för rättsväsendet och detta gjorde dem mer effektiva och säkra i bevisinsamlingen 

vid den forensiska undersökningen. Specialistsjuksköterskorna använde det så kallade ”rape 

kittet”, i undersökningen på ett bättre sätt, och hade större förmåga att anpassa kittet efter 

kvinnans behov. Detta visade sig t.ex. genom att sjuksköterskorna omformulerade frågor för 

att gynna kvinnan och undvek att ställa frågor som kunde skada henne i kommande 

rättsprocess.    

 

Specialistsjuksköterskorna hade i sitt arbete ett mer kritiskt och reflekterande tänkande kring 

sin egen roll som vårdgivare kombinerat med forensisk undersökare (Du Mont & Parnis 

2003). Dessa sjuksköterskor funderade kring svårigheten att fungera som ett känslomässigt 

stöd, samtidigt som de hela tiden hade den kommande rättsprocessen i åtanke.   
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Vår resultatdiskussion kommer att följa vårt syfte, det vill säga att beskriva omvårdnadsbehov 

hos våldtagna kvinnor utifrån både patientens och sjuksköterskans perspektiv. Ett långsiktigt 

mål med vår uppsats var att belysa dessa behov för att underlätta och förbättra sjuksköterskors 

arbete. Vi anser därför att vårt viktigaste resultat handlar om just detta. Vi har identifierat och 

definierat fyra teman för omvårdnadsbehov och genom detta hoppas vi ge ökad kunskap som 

kan underlätta och förbättra sjuksköterskors omvårdnad av våldtagna kvinnor. Vi känner oss 

med bakgrund i dessa resultat säkrare i vår blivande roll som sjuksköterskor inför mötet med 

en våldtagen kvinna genom att vi har fått en fördjupad förståelse för både omvårdnads- och 

kristeori.  

 

I kommande avsnitt kommer vi att lyfta fram och diskutera valda delar från teman och 

underteman samt relatera dem till de valda teoretiska utgångspunkterna.  

    

7.1.1 Stöd 

Behovet av stöd från sjuksköterskan är något som vi funnit i samtliga studier vi tagit del av. 

Begreppet stöd är för oss mångtydligt, definitionen av ordet varierar ofta beroende på vilken 

omvårdnadsteori som används. I vår bakgrund presenterar vi Hendersons (1982) 

omvårdnadsteori som grund för vårt arbete. Precis som de flesta andra omvårdnadsteoretiker 

använder Henderson begreppet stöd.  Vi ser en likhet i Hendersons syn på omvårdnadens mål 

och det behov av stöd som vi identifierat hos kvinnorna. Enligt Henderson syftar omvårdnad 

till att återge patienten hälsa och självständighet genom att tillgodose de grundläggande behov 

som patienten normalt hade tillgodosett själv. I resultatet beskriver vi ett omvårdnadsbehov 

hos de våldtagna kvinnorna som stämmer väl överens med Hendersons omvårdnadsmål, 

nämligen behov av stöd som bland annat ses som en vilja att stärkas som person (Ahrens et 

al., 2007; Burke-Draucker 1999; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 

2008). Kvinnorna ville återfå kontroll över situationen och poängterade att de inte ville bli 

sedda som offer. Hendersons definition av omvårdnadens mål berör just detta behov som 

kvinnorna beskriver, nämligen att bli tillräckligt starka för att kunna tillfredställa sina 

grundläggande behov.  
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Efter att ha tagit del av vad de våldtagna kvinnorna anser vara stöd, har vår uppfattning av 

begreppet vidgats. Stöd beskrivs ofta som att trösta och stötta patienten. Mattson-Lidsle och 

Lindström (2001) menar att stöd och tröst ska ge en känsla av lugn, glädje och lättnad. 

Resultatet visar dock att stöd också kan ha en stärkande och bekräftande funktion. Med 

vetskap om den stärkande effekten av stöd, kan sjuksköterskans arbete fokuseras på att precis 

som Henderson (1982) poängterar, återge kvinnan den självständighet och kontroll som hon 

är i behov av för att återfå hälsa.  

 

Synen på stöd som en stärkande funktion återkommer även i Cullbergs (2006) resonemang 

kring kristeori. Han använder uttrycket ”vikarierande hopp” när han beskriver vårdarens roll 

och uppgift. Vikarierande hopp kan innebära att sjuksköterskan fungerar som ett tillfälligt 

stöd för en patient som inte klarar att hantera situationen på egen hand. Cullberg tar även upp 

vikten av att fokusera på patientens egna läkningsresurser och att sjuksköterskans uppgift är 

att stödja, inte bota. Även om kvinnorna inte använder begreppet ”vikarierande hopp”, har vi 

tolkat innebörden i detta som ett behov av att bli bekräftade och uppmuntrade. Kvinnorna 

belyser ett behov av att bli bemötta med respekt och tagna på allvar (Ahren et al., 2007; 

Burke-Draucker, 1999; Ericksen et al., 2002; Du Mont et al., 2008). Att bekräfta och tro på 

kvinnans berättelse, tolkar vi som vara en form av vikarierande hopp. När kvinnan blivit 

kränkt och tappat tron på sig själv kan sjuksköterskans vikarierande hopp stärka henne.  

 

En annan likhet som vi funnit mellan kvinnornas behov av stöd och Hendersons (1982) 

omvårdnadsteori handlar om att tillgodose patientens mer praktiska grundläggande behov 

såsom kläder, mat och husrum. Detta stämmer överens med behovet av redskap t.ex. mat, 

dusch, rena kläder och telefonnummer till hjälpande instanser, som vi beskriver som ett 

undertema till behovet av stöd hos kvinnorna (Ahrens et al., 2007; Ericksen et al., 2002; 

Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). En sjuksköterska som är medveten om dessa 

redskap kan på lättare sätt hjälpa kvinnorna att tillgodose de grundläggande behoven och på 

så sätt återge och främja hälsa. 

 

7.1.2 Information 

Cullberg (2006) resonerar kring specifika behov och reaktioner i en akut krissituation. Han 

beskriver att en vanlig reaktion i chockfasen är försvarsmekanismer i form av bortträngning 

eller förnekelse. Dessa försvarsmekanismer kan resultera i att kvinnan utvecklar en tillfällig 

minnesförlust till följd av en allt för stark bortträngning av händelsen. Cullberg (2006) menar 
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att minnesförlusten kan leda till att information från sjukvårdspersonal i det akuta skedet, kan 

glömmas bort. Behovet av information har redovisats i vårt resultat (Campbell et al., 2001; 

Ericksen et al., 2002; Du Mont et al., 2008). Kvinnorna beskrev ett behov av tydlig och klar 

information både om vad som väntade i behandlingen på sjukhuset och om hur den fortsatta 

behandlingen skulle se ut. En försvarsmekanism i form av minnesförlust skapar ett problem 

för sjuksköterskan. En lösning kan vara att skicka med kvinnorna skriftlig information hem 

från sjukhuset eller att låta en anhörig, med kvinnans tillåtelse, vara med under 

sjukhusbesöket. Vi tror att sjuksköterskan ofta antar sig ha tillgodosett patientens behov av 

information, trots att det inte alltid är så. Detta syns också i de skillnader som framkommit i 

studier gjorda ur sjuksköterskans respektive patientens perspektiv. Ur sjuksköterskans 

perspektiv ansågs information ha getts i 73 – 96 % av fallen (Campbell et al., 2006) men ur 

patientens perspektiv hade information endast getts i 50 % av fallen (Campbell et al., 2001). 

En anledning till denna skillnad kan vara att kvinnorna fått information men inte varit i 

tillstånd att ta den till sig, pga. av krissituationens försvarsmekanismer det vill säga en 

tillfällig minnesförlust. Vi tror att kunskap om krisreaktioner kan öka sjuksköterskans 

förståelse för kvinnan och underlätta i arbetet med att möta hennes behov.  

 

7.1.3 Faktorer av betydelse för god omvårdnad av våldtagna kvinnor 

I vårt resultat berättar vi om en faktor som påverkar sjuksköterskans förmåga att nå patienten 

och få denne att sätta ord på händelsen (Kelleher & McGilloway, 2009), nämligen kvinnans 

känslor av skuld och skam. Detta kan vara ett ytterligare exempel på hur våldtagna kvinnor 

använder försvarsmekanismer i form av förnekelse och förträngning. Förnekelse kan innebära 

en ovilja att prata om det som hänt och då samtidigt bli ett hinder i omvårdnaden eftersom att 

sjuksköterskan inte når fram till kvinnan. Vi ser ett problem med detta som grundas i det 

känslomässiga stöd som kvinnorna uttryckt som ett behov. Detta på grund av att det 

känslomässiga stödet innebar ett behov av att öppna sig för någon och berätta om våldtäkten 

(Ahrens et al., 2007; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 2005; Du Mont et al., 2008). Detta 

är återigen ett bevis på att kunskap om krisreaktioner och särskilt försvarsmekanismer, kan 

underlätta förståelsen för den våldtagna kvinnans beteende. Det är viktigt att känna till att 

många har behov av att öppna sig men att den akuta krisen kan vara ett hinder för detta.  

 

7.1.4 Samhällets syn på våldtäkt 

Enligt Du Mont och Parnis (2003) finns stereotypa bilder av både en våldtagen kvinna och en 

gärningsman. De menar att denna bild påverkar sjuksköterskans bemötande av kvinnan och 
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begränsar sjuksköterskans arbete. Den stereotypa bilden skapar skuldkänslor hos den 

våldtagna och detta kan enligt Kelleher och McGilloway (2009) minska chansen att kvinnan 

berättar om händelsen och söker hjälp. Detta bekräftas av Wennstam (2005) som diskuterar 

hur samhällets syn på den våldtagna kvinnan skapar skuldkänslor för övergreppet hos henne. 

Vi tror det fortfarande finns en stereotyp bild av en våldtagen kvinna som vi tror påverkar de 

känslor av skam och skuld som har visat sig finnas hos många våldtagna.  

 

Vi tror att sjuksköterskans syn på den våldtagna kvinnan påverkas av samhällets syn och att 

detta kan speglas i sjuksköterskans bemötande av patienten. Resultatet av detta återspeglas i 

kvinnornas behov av att möta en ickedömande sjusköterska som tror på vad den våldtagna har 

att berätta (Ahren et al., 2007; Burke-Draucker, 1999; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 

2005; Du Mont et al., 2008). Med tanke på detta bör sjuksköterskan utmana sin bild av hur en 

kvinna som våldtagits är och försöka bemöta varje kvinna fri från fördomar och 

föreställningar.  

 

I en studie framhölls att det finns för får kliniker för våldtagna (Kelleher & McGilloway, 

2009). Detta problem finns även i Sverige, då den enda specialiserade kliniken finns på 

Södersjukhuset i Stockholm. Resultatet av Kellehers och McGilloways (2009) studie visade 

att sjuksköterskorna var mer effektiva och säkra i bevisinsamlingen på de specialiserade 

klinikerna. Detta resultat tyder på ett behov av flera kliniker med speciellt utbildad personal 

för att bästa möjliga vård ska kunna erbjudas till alla som utsatts för våldtäkt.  

 

7.1.5 Utbildning och kunskap 

I vårt resultat framkom flera faktorer som begränsar sjuksköterskans arbete med den 

våldtagna kvinnan. En av dessa var bristen på kunskap om vilka behov kvinnan har. 

Sjuksköterskorna beskrev ett behov gemensamma riktlinjer och direktiv i omvårdnaden 

(Kelleher & McGilloway, 2009). Vi tror att detta är viktigt då undervisning om ämnet 

våldtäkt är något vi saknat i vår egen utbildning. Gemensamma riktlinjerna bör bygga på de 

behov kvinnorna har och innegripa en kristeori, eftersom en våldtäkt försätter en person i en 

krissituation.   

 

I vårt resultat framgick vilka positiva effekter en specialistutbildning för sjuksköterskor kan 

innebära (Du Mont & Parnis, 2003). De sjuksköterskor som hade vidareutbildning 

reflekterade mer kring sitt eget arbete och sin roll som sjuksköterska. Vi uppfattade att de 
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sjuksköterskor som genomgått utbildning hade en större självkännedom än andra 

sjuksköterskor och att detta gav dem en större förmåga till kritiskt tänkande. Enligt Cullberg 

(2006) är en av de viktigaste egenskaperna hos vårdgivaren just självkännedom. Vi tolkar 

självkännedom som en förmåga att kunna förutse och hantera sin egen reaktion och sitt 

handlande. Självkännedom anser vi vara speciellt viktigt i bemötandet av en våldtagen 

kvinna. Det har i resultatet framkommit att kvinnorna är i behov av ett gott bemötande från 

sjuksköterskan (Ahrens et al., 2007; Burke-Draucker, 1999; Campbell et al., 2006; Ericksen et 

al., 2002; Monroe et al., 2005; Du Mont & Parnis, 2003; Du Mont et al., 2008). Eftersom ett 

så stort och tydligt behov hos kvinnorna handlar om ett gott bemötande från sjuksköterskan, 

anser vi att detta är något som bör belysas ytterligare i arbetet med våldtagna kvinnor. 

Sjuksköterskor bör genom ökad utbildning reflektera kring sina tankar kring ämnet våldtäkt i 

syfte att utveckla självkännedom som kan hjälpa till att ge den våldtagna ett gott bemötande.  

 

Enligt Hulter (2004) kan vårdgivaren omedvetet anta ett känslokallt förhållningssätt gentemot 

patienten om det som patienten berättar är för hemskt för att ta till sig. Vi tror att detta 

känslokalla förhållningssätt kan uppfattas som ett dömande bemötande från sjuksköterskan. 

Om sjuksköterskan inte har tillräckligt stor självkännedom och vetskap om sina reaktioner på 

det kvinnan varit med om, har hon inte heller förmågan att ge ett gott bemötande. Rädslan och 

obehaget inför kvinnans upplevelse får på så sätt konsekvenser i hur väl sjuksköterskan kan 

bemöta kvinnans behov. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Friberg (2006) menar att en metoddiskussion syftar till att värdera den egna insatsen och 

studiens tillvägagångssätt. Viktigt är att värdera den valda teorimodellen, passade modellen 

studiens syfte och resultat. Kunde en annan modell ha valts och hade resultatet av studien då 

blivit annorlunda? Vi anser att våra två valda teorier (omvårdnadsteori och kristeori), har god 

relevans för vårt syfte. Vi ser fördelar med att inkludera två skilda teorier, eftersom 

kvinnornas behov beskrivs i en omvårdnadssituation då de befinner sig i en kris. Vi har i 

arbetet upplevt att våra två teorier haft en vägledande funktion. Teorierna har varit en hjälp i 

struktureringen och upplägget av vårt resultat och vår diskussion, samt gett oss en grund att 

bygga på. Vi är själva förvånade över hur väl dessa teorier stämt överens med vilka 

omvårdnadsbehov kvinnorna har. Likheterna mellan teorierna och kvinnornas behov har gett 

oss en större respekt för användandet av teorianknuten omvårdnad.  
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Andra teoretiska utgångspunkter hade antagligen gett vårt arbete en annan vinkling vilket 

också varit intressant att utforska. En variant hade kunnat vara att använda en genusteori som 

grund. Vi tror att en genusbaserad uppsats hade gjort att fokus hamnat mer på kvinnans roll i 

samhället och hur våldtäkt kan ses som ett av patriarkatets förtryckande instrument. Vår 

uppsats fokuserar på omvårdnad, men vi ser ett behov av fortsatt forskning med fokus på hur 

kvinnans underlägsna roll i samhället påverkar hennes omvårdnadsbehov. Kan detta hänga 

ihop med kvinnans ovilja att ses som ett offer och hennes behov av att bli stärkt av 

sjuksköterskan? 

 

Från början hade vi en tanke om att beskriva omvårdnadsbehov hos både våldtagna kvinnor 

och män. Detta ändrades dock efter att vi gjort några inledande artikelsökningar då vi insåg att 

omfattningen och tidsramen för vårt arbete begränsade oss. Vi valde att endast beskriva 

kvinnors omvårdnadsbehov, men vi ser ett behov av fortsatt forskning där en jämförelse 

mellan mäns och kvinnors behov beskrivs.  

 

Vårt syfte inbegriper två perspektiv - sjuksköterskans och patientens. Anledningen till detta 

var ett intresse av att jämföra hur sjuksköterskans syn stämde överens med kvinnornas egen 

upplevelse av sina omvårdnadsbehov. Eftersom att vi i bakgrunden redogjorde för en 

kunskapsbrist hos sjuksköterskan, ansåg vi att det var relevant att ta reda på vilken kunskap 

som sjuksköterskorna faktiskt har. Detta för att undersöka var själva kunskapsbristen finns.  

 

Samtliga artiklar som vi använt handlar om studier gjorda i industriländer (USA, Irland och 

Kanada). Vi hittade flera studier gjorda i krigsdrabbade länder, men med tanke på att dessa 

länders förutsättningar för att ge omvårdnad antagligen skiljer sig markant från Sverige, så 

valdes dessa bort. Detta var således ett medvetet val, då vi ville att resultatet skulle kunna 

överföras till svenskt vårdkontext och vi ville ha användning av vårt resultat i vårt kommande 

arbete. Enligt Forsberg och Wengström (2008) avgörs en studies externa validitet av hur väl 

resultatet går att generalisera till andra grupper än den som studien berört. Vi är medvetna om 

att denna begränsning minskar arbetets generaliserbarhet då den omvårdnad som vi beskriver 

endast fungerar i en modern värld där sjukvården är väl utvecklad. Vi tror att de behov som 

kvinnorna har i t.ex. Sverige är liknande de behov som en kvinna i ett krigsdrabbat land har, 

men att sjuksköterskans möjlighet att tillgodose dessa behov antagligen skiljer sig åt.  
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I bakgrunden beskriver vi den forensiska undersökningen som utförs på Södersjukhuset i 

Stockholm. Vi ville även ta upp hur den forensiska undersökningen går till i Kalmar län. Vi 

ringde till akutmottagningen i Kalmar, men de hade inte tid att svara på några frågor. Vi 

mailade till gyn-avdelningen i Västervik, men fick inget svar. Vi letade även efter PM på 

sjukhusets internsida (Navet), utan att finna några. Efter att inte ha fått svar på våra frågor om 

hur en forensisk undersökning går till i Kalmar län lämnade vi den frågan där hän p.g.a. 

tidsbrist. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär reliabiliteten graden av överensstämmelse 

mellan mätningar då samma mätinstrument används vid olika tillfällen. Vi anser att vårt 

arbete har hög reliabilitet då vi i metodavsnittet noggrant redovisade hur våra sökningar av 

artiklar gick till. Vi redogjorde även för vilka sökord och databaser vi använde, hur många 

träffar vi fick, hur många abstrakt och artiklar vi läste samt redovisade i vilken databas vi 

fann de olika artiklarna.  

 

7.3 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden i en systematisk 

litteraturstudie beröra urval och presentation av resultat. Det är viktigt att de studier som 

inkluderas har granskats av en etisk kommitté, samt att forskarna presenterar sina egna etiska 

resonemang i texten. Alla använda artiklar och alla resultat måste redovisas i studien, även de 

som inte stärker den egna hypotesen. Vi har tagit hänsyn till Forsbergs och Wengströms 

(2008) principer för etiska överväganden i arbetet med vår litteraturstudie. Vi har 

kvalitetsgranskat samtliga artiklar som använts i uppsatsen och fastställt att alla dessa 

innehåller etiska överväganden. Artiklarna har granskats både enskilt och tillsammans, vilket 

vi tror är en säkerhet i granskningen då vi undviker att påverkas av varandra i åsikten kring 

artikelns kvalitet. Alla artiklar är redovisade och vi anser att vi har presenterat ett så rättvist 

resultat som möjligt, som inte är vinklat till vår fördel utan att vi gett en faktisk beskrivning 

av studiernas innehåll. Forsberg och Wengström (2008) menar att studiens interna validitet 

avgörs av trovärdigheten i det resultat som redovisas. Trovärdigheten ökar om författarna är 

medvetna om sina egna föreställningar. Vår studies trovärdighet hade med bakgrund i detta 

minskat om vi vinklat resultatet till vår fördel, t.ex. genom att endast lyfta fram likheter i våra 

artiklar och medvetet valt behov som stämmer överens med våra valda teorier. Vi vill återge 

en ärlig bild av vad vi funnit i artiklarna. Dock har vi förståelse för att våra egna 
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föreställningar kan ha färgat resultat. Enligt Wright, Watson och Bell (2006) kan en 

föreställning liknas vid en persons individuella sanning. En föreställning kan vara hindrande 

eller underlättande och det är upp till observatören att avgöra hur föreställningen påverkar 

sammanhanget. Med bakgrund i detta har vi försökt att tillsammans utmana våra 

föreställningar om vilka omvårdnadsbehov en våldtagen kvinna kan ha. Detta för att öppna 

för en ny bild som grundas i de studier vi tagit del av.   

 

7.4 Slutsats  

Sjuksköterskor behöver mer utbildning angående vilka behov en våldtagen kvinna har. 

Utbildning bör beröra de behov som vi lyft fram hos kvinnorna. Stor vikt bör läggas vid 

krisreaktioner och speciellt psykologiska försvarsmekanismer. Sjuksköterskans bemötande 

måste anpassas efter vilket tillstånd kvinnan befinner sig i. Då kvinnan befinner sig i 

chockfasen måste sjuksköterskan kunna ge ett lugnt och tryggt bemötande. Bemötandet är 

beroende av att sjuksköterskan tror på det kvinnan berättar och aldrig skuldbelägger henne för 

våldtäkten. Kvinnorna har visat ett behov av att öppna sig och berätta om våldtäkten. Detta 

ställer krav på sjuksköterskans självkännedom om sin egen reaktion på det hemska som 

kvinnan berättar. Kvinnans önskan om att öppna sig och berätta om våldtäkten kan påverkas 

av den chock hon befinner sig i då hon använder försvarsmekanismer och förnekar det som 

hänt. Detta är något som sjuksköterskan måste vara medveten om för att kunna förstå 

kvinnans beteende. Genom att ge kvinnan stöd i form av känslomässigt stöd, redskap och 

bekräftelse kan sjuksköterskan hjälpa kvinnan att våga berätta om våldtäkten.   

 

Kvinnorna har ett behov av att bli stärkta av sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan stärka 

kvinnan genom att ge henne kontroll över sjukhussituationen och låta henne ta egna beslut om 

omvårdnaden. Sjuksköterskan bör undvika att se kvinnan som ett offer. Istället bör 

sjuksköterskan fokusera på kvinnans egna resurser för att ge henne styrkan att själv kunna 

hantera situationen. Omvårdnaden måste bygga på en diskussion med kvinnan där hon själv 

känner sig delaktig och därmed kontrollerar situationen.     

 

Sammanfattningsvis är sjuksköterskans goda bemötande och förmåga att ge stöd avgörande 

för hur väl kvinnans behov kan tillgodoses. Kunskap hos sjuksköterskan om vad ett gott 

bemötande innebär och vilket sorts stöd hon är i behov kan säkerställa högre kvalitet i den 

omvårdnad som ges.   
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Det finns ett behov av fortsatt forskning i ämnet omvårdnad och våldtäkt. Av intresse vore en 

jämförelse mellan våldtagna mäns och våldtagna kvinnors behov samt en studie med större 

fokus på hur samhället påverkar en våldtagen kvinnas omvårdnadsbehov.     
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sjuksköterskor som genomgått special utbildning 

jämfört med de som inte genomgått vidare 

utbildning. Den grupp som genomgått utbildning 

var mer insatta i hur rättsväsendet fungerar och 

hur man i det akuta vårdandet tar till vara på bevis 

som kan styrka våldtäkten. Denna grupp var 

också mer vana vid att använda det speciellt 

utvecklade ”rape kit” instrumentet som finns på 

akutmottagningar. Denna grupp ansåg sig ha ett 

större ansvar för patienten och de hade reflekterat 

över konflikten mellan att vara ett terapeutiskt 

stöd och samtidigt samla in bevis, mer än den 

andra gruppen. 

 

 

 

 

 

 

MEDEL 

 

 

 

 

 

 

6 

Du Mont, J., 

White, D., & 

McGreger, M. 

(2009). Kanada. 

 

Social Science and 

Medicine 

Investigating the 

medical forensic 

examination from 

the perspectives of 

sexually assaulted 

women 

Att beskriva 

upplevelsen av 

den 

gynekologiska 

undersökningen 

och insamling av 

bevismaterial vid 

besök på 

sjukhuset efter en 

våldtäkt, ur 

patientens 

perspektiv. 

Metod; Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer hölls 

med kvinnor kort efter att de 

vårdats akut efter en våldtäkt. 

Urval; 19 kvinnor deltog i 

intervjuer. 

Analys; Intervjuerna 

transkriberades och analyserades 

genom innehållsanalys och två 

teman med tillhörande 

underteman identifierades. 

Två huvudteman hittades; Förväntningar och 

Upplevelser. Under temat Förväntningar 

uppmärksammades kvinnornas önskan om att 

undersökningen skulle hjälpa till att bevisa 

övergreppet, hitta gärningsmannen och öka 

känslan av säkerhet. Under temat Upplevelser, 

uppmärksammades kvinnornas upplevelse av 

sjuksköterskans roll vid den rättsmedicinska 

undersökningen; sjuksköterskan ansågs i 

majoriteten av fallen vara mycket förstående och 

avgörande för den positiva upplevelsen av 

vårdbesöket. Resultatet visar på skillnader i vad 

som förväntas och vad som upplevs i 

verkligheten. 
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NR FÖRFATTARE 

ÅR 

LAND 

TIDSKRIFT 

TITEL 

SYFTE METOD RESUTAT KVALITET 

 

 

 

 

 

7 

Ericksen, J., 

Dudley, C., 

Mclntosh, G., 

Ritch, L., 

Shumay, S., & 

Simpson, M., 

(2002) 

Kanada 

 

Journal of 

emergency 

nursing 

Clients´ 

Experiences 

with a 

Specialized 

Sexual Assault 

Service 
 

1. Att förstå kvinnors 

upplevelse av att bli utsatt för 

sexuella övergrepp och att 

vårdas på akutmottagning av 

specialiserad 

sjukvårdspersonal 2. Upptäcka 

mönster i kvinnornas 

upplevelse 3. Använda dessa 

mönster för att förbättra 

sjukvården för kvinnor som 

utsatts för sexuella övergrepp. 

Metod; Kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor  

Urval; 8 kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp och vårdats på specialiserade 

vårdkliniker blev intervjuade 2 månader 

efter händelsen.  

Analys; Genom innehållsanalys 

identifierades teman. 
 

Genom analys av intervjuerna 

hittades 9 olika teman som var 

gemensamma för kvinnornas 

upplevelse av vårdmötet; bli 

respekterad som en hel person, 

sjuksköterskans närvaro, bli 

fysiskt berörd, att ha kontroll över 

situationen, bli lugnad och 

uppmuntrad, sjuksköterskan 

expertis och kunskap, bli försedd 

med information och uppföljning 

efter sjukhusbesöket. 

 

 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

 

 

 

8 

Kelleher, C., & 

McGilloway, S. 

(2008), Irland. 

Health and 

Social Care in 

the Community 

Nobody ever 

chooses this…’: 

a qualitative 

study of service 

providers 

working in the 

sexual violence 

sector – key 

issues and 

challenges 

1. Att identifiera vilka 

organisationer som har en 

nyckelroll i den service som 

erbjuds personer som utsatts 

för sexuellt våld. 2. Att 

inhämta detaljerad information 

om vilken omfattning och med 

vilka metoder denna service 

utförs. 3. Att uppmärksamma 

vilka problem och utmaningar 

som finns i arbetet med 

sexuellt våldsdrabbade 

personer. 

Metod; En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval; Efter att ha identifierat 24 

nyckelorganisationer, valdes 18 personer 

ut för att delta i intervjuer. 

Analys; Intervjuerna transkriberades och 

lästes flera gånger. Koder skapades och 

delades in i teman och underteman med 

hjälp av en ”temaguide”. 

Två huvudteman med tre 

underteman skapades;  

1. Hinder för omhändertagande.   

1:1; Offrets skam och skuld 

1:2; Sätta namn på händelsen 

1:3; Samhällets syn på våldtäkt 

2. Luckor i det nuvarande 

omhändertagandet 

2:1; Utbildning och kunskap 

2:2; Rättsväsendets inverkan 

2:3; Tillgång till speciella kliniker 

för sexuella övergrepp.   

 

 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

 

9 

Monroe, L., 

Kinney, L., 

Weist, M., 

Spriggs - 

Dafeamekpor, 

D., Dantzler, J., 

& Reynolds, M. 

(2005), USA. 

Journal of 

Interpersonal 

Violence 

The Experience 

of Sexual 

Assault; 

Findings from a 

state-wide 

Victim Needs 

Assessment 

Att undersöka behoven av 

omvårdnad hos personer som 

utsatts för sexuella övergrepp, 

samt att undersöka kvaliteten 

på den service som erbjuds 

drabbade efter övergreppen. 

Metod; En kvantitativ studie med ett 

speciellt utformat intervjuinstrument 

användes. Urval; 125 utsatta personer i 

10 olika center för sexuella övergrepp.  

Analys; Intervjuerna analyserades med 

hjälp av kvantitativ metod. Koder och 

teman skapades för att överblicka 

resultatet. 

Visar på karakteristiska likheter i 

övergreppen och relationen till 

gärningsmannen, samt hur detta 

påverkar den drabbades villighet 

att söka vård.  Författarna 

poängterar vikten av att lyfta fram 

sexuella övergrepp som ett 

problem i samhället i syfte att 

minska det stigma som finns kring 

ämnet. 

 

 

 

 

HÖG 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning, kvalitativ metod 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □Ja     □Nej     □Vet ej 

Patientkarakeristika    Antal ................................ 

              Ålder ................................ 

                                  Man/Kvinna ..................... 

Är kontexten presenterad?    □Ja     □Nej     □Vet ej 

Etiskt resonemang?    □Ja     □Nej     □Vet ej 

Urval 

- Relevant?    □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Strategiskt?    □Ja     □Nej     □Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Datainsamlinge tydligt beskriven?  □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?   □Ja     □Nej     □Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Råder datamättnad?   □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Råder analysmättnad?   □Ja     □Nej     □Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □Ja     □Nej     □Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande  □Ja     □Nej     □Vet ej 

till en teoretisk referensram? 

Genereras teori?    □Ja     □Nej     □Vet ej 
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Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□Bra    □Medel    □Dålig 

Kommentar....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Granskare (sign)..................................................................................... 
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Bilaga 4 Kvalitetsbedömning, kvantitativ metod 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

    □ multicenter, antal center .................. 

    □ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika   Antal .................................................... 

    Ålder .................................................... 

    Man/Kvinna ......................................... 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner   □ Ja □ Nej 

Intervention .................................................................................................................................. 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s.. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej 

Representativt urval?   □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Bortfall 
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Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?   □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  □ Ja □ Nej 

Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla?   □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dålig 

Kommentar 

....................................................................................................................................................... 

 

Granskare sign: ................................................................... 

 


