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Sammanfattning 

Bakgrunden visade att det finns ett stort mörkertal inom anmälningar av våldtäkter i Sverige, 

att det sker ungefär lika många våldtäkter per år som antalet hjärtinfarkter. Sjuksköterskor 

möter våldtagna kvinnor överallt i vården och sjuksköterskor ska vara professionella i sitt 

bemötande av våldtagna kvinnor. Den omvårdnadsteoretiska grunden var hämtad från Joyce 

Travelbee. Syftet var att belysa sjuksköterskan roll och omhändertagandet i samband med 

vård av våldtagna kvinnor. Metoden var en systematisk litteraturstudie baserad på åtta 

vetenskapliga artiklar. Använda databaser var PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån en modifierad version av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis granskningsmodell. Resultatet redovisas i tre kategorier, betydelsen av 

information i sjuksköterskans roll vid omhändertagandet av våldtagna kvinnor, 

sjuksköterskans bemötande av våldtagna kvinnor, forensisk undersökning av våldtagna 

kvinnor, sjuksköterskans roll med respektive subkategorier. Resultatatet presenterade att 

sjuksköterskan har en stor roll i den våldtagna kvinnans fortsatta rättsprocess och 

välbefinnande. Slutsatsen var att våldtagna kvinnor upplevde sjuksköterskans fysiska och 

psykiska närvaro samt information från sjuksköterskan som mycket betydelsefull.  
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1. Inledning 

Den stereotypiska våldtäkten när en kvinna blir överfallen av en främling utomhus i mörk 

miljö, är en minoritet av alla anmälda våldtäktsfall. Alla kan drabbas, oavsett kön, ålder och 

sexuell läggning. Sjukvården kommer ofta tidigt i kontakt med våldtagna kvinnor. 

Sjuksköterskan är länken mellan patient och rättsväsendet. Sjuksköterskan är även en resurs 

till patienten under brottsutredningen. Det är viktigt att sjuksköterskan är professionell i sitt 

bemötande. För att patienten ska bemötas med värdighet och kompetens, måste varje 

medverkande handla professionellt. Det innebär att sjuksköterskor ska veta vilken roll och 

ansvar de har. På grund av stort mörkertal av anmälda sexuella övergrepp, är det svårt att 

exakt säga antalet våldtäkter per år. Med resultat från studier kan det i Sverige ske 40 000 - 

80 000 våldtäkter per år, 110 – 220 våldtäkter per dygn. Antalet våldtäkter per år är i linje 

med antalet hjärtinfarkter per år (NCK, 2008). Med antalet våldtäkter och sjuksköterskan 

omhändertagande av våldtagna kvinnor i åtanke, kan en fördjupning av sjuksköterskans roll 

av våldtagna kvinnor vara av betydelse och intresse.  

 

2. Bakgrund 

 

Våldtäktens problematik 
Under 1200-talet var det inget brott att våldta en kvinna inom släkten. Om en kvinna 

våldtogs utanför släkten, ansågs det var mer ett brott mot kvinnans man än mot kvinnan själv 

(Eliasson, 1999). De hittills största förändringarna kring lagstiftningen av sexualbrott har 

skett de senaste trettio åren. Våldtäkt inom äktenskap ansågs innan 1984 inte vara ett brott. 

Idag innebär våldtäkt även att gälla personer som inte är i tillstånd att lämna sitt samtycke till 

samlag (NCK, 2008). Enligt World Health Organisation (2004) är våld mot kvinnor ett stort 

folkhälsoproblem och en stor kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. År 2004 

genomförde brottsförebyggande rådet (Brå) en undersökning av polisanmälda våldtäkter. 

Undersökningen visade att 96 procent av våldtäktsoffren var kvinnor och de flesta våldtäkter 

begicks i en nära relation (35 procent) eller bekantskap (40 procent). Närmare 80 procent av 
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alla våldtäkter i Sverige begicks inomhus och 60 procent begicks i kvinnan eller 

gärningsmannens bostad (NCK, 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar vid omvårdnad av våldtagna kvinnor 
Enligt svensk lag ska hälso- och sjukvården i Sverige kunna inge trygghet i vården och 

behandling av patienter. Sjukvården ska även gagna goda kontakter mellan patienter och 

sjukvården (SFS 1982:763). Statistik från Sverige visar att våldsutsatta kvinnor intar mer 

läkemedel än icke våldsutsatta kvinnor och de har sämre hälsa. Organisatoriska problem 

såsom brist på tid och långa väntetider inom hälso- och sjukvården kan göra att 

hjälpsökandet för den våldtagna kvinnan blir mer krävande än nödvändigt. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att ge ett korrekt bemötande då bemötandet har stor betydelse för kvinnornas 

fortsatta agerande. (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) Sjuksköterskan är 

skyldig att ge patienter individanpassad information om de undersökningar, behandlingar 

och vård som finns, patientens hälsotillstånd, valfriheten av vårdgivare samt vårdgarantin 

(SFS 2010:659) . En undersökning som erbjuds våldtagna kvinnor är en forensisk 

undersökning. 

 

Skador vid våldtäkt 
Våldtagna kvinnor kan få fysiska och psykiska skador orsakade av våldtäkten. Det är vanligt 

att våldtäkten leder till andra kroppsliga skador än genitala (Brande, Hedberg & Wikman, 

2001; Heimer, Björck & Hogmark, 2006). Genitala skador ses hos 20 procent av våldtagna 

kvinnor. De vanligaste skadorna är svullnad och yttre skador på slemhinnor och i perineum. 

Skador såsom blåmärken och rivmärken på armar och lår påvisas hos 50 procent av 

våldtagna kvinnor. Vissa genitala skador kan vara svåra att identifiera då de även kan 

uppkomma vid självvalt samlag (NCK, 2008). Bland våldtagna kvinnor är det psykiska 

skador dominerande, däribland Post Traumatiskt Stress Syndrom (Hedlund & Göthberg, 

2002). Sexuellt våld påverkar kvinnor olika, beroende på deras livssituation, händelseförlopp 

och omgivningens reaktioner. Sexuellt våld är särskilt skadligt då det påverkar kvinnans 

grundläggande värde som kvinna och kan leda till ett komplicerat förhållande till män i 

framtiden (Justitiedepartementet, 2004). 
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Sjuksköterskans roll vid forensisk undersökning vid våldtäkt 
Sjuksköterskan har ett viktigt uppdrag vid provtagning för DNA-spår, skadedokumentation, 

graviditet och övriga eventuella bevismaterial vid det akuta skedet efter en våldtäkt. 

Undersökningar har visat på att kompetensen vid bevisinsamling varierar på olika 

sjukvårdsinrättningar i landet. Rättsväsendet räknar med att bevismaterial tas tillvara på ett 

professionellt sätt (Heimer & Lucas, 2009). Bevis är viktigt vid brottsutredning. Om det 

finns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och rättsväsendet kan det innebära 

fördröjning av bevismaterial (NCK, 2008). En våldtagen kvinna är en brottsplats för ett 

sexualbrott, det är dock viktigt att poängtera att kvinnan även är en patient inom hälso- och 

sjukvården. Studier har visat att en noggrann forensisk undersökning ger många användbara 

bevismaterial, jämfört med en grov och ytlig undersökning som ger betydligt färre fynd 

(Cederholm, 1999; NCK, 2008). Rape kit är ett verktyg och information om hur man 

undersöker och tar tillvara på bevismaterial efter en våldtäkt. Den innehåller användbara 

redskap vid undersökning, till exempel bomullspinnar att dra under naglarna, en kam att dra 

igenom könshåret. Detta är för att leta rester och spår, till exempel fibrer, hudrester och 

hårstrå av gärningsmannen. Även saliv, sperma och blod tas tillvara för att säkra DNA spår. 

Offrets kläder sparas i speciella papperspåsar för vidare undersökning. Fysiska skador såsom 

blåmärke, rivsår och underlivsskador dokumenteras. Vid undersökningen görs även 

provtagning för HIV och andra könssjukdomar (Grände, 2007). Sjuksköterskan är länken 

mellan patient och rättsväsendet. Sjuksköterskan är även en resurs till patienten under 

brottsutredningen. Det är viktigt att sjuksköterskan och rättsväsendet är professionella i sitt 

bemötande. För att patienten ska bemötas med värdighet och kompetens, måste varje 

medverkande handla professionellt. Det innebär att sjuksköterskan ska veta vilken roll och 

ansvar den har. Inklusive kunskap om rättsprocessen och vad polis, åklagare och domstol har 

för uppgifter och vad de förväntar sig av sjuksköterskan (NCK, 2008).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad av våldtagna kvinnor 
Sjuksköterskan ska ha kunskap om omvårdnad och kunna sätta sig in i andra människors 

livssituation och se deras behov. I fokus för omvårdnadsprofessionaliteten är yrkeskunskap, 

målorientering och empati. Genom att ha yrkeskunskap har sjuksköterskan utbildning och 
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kunskap att kunna visa empati och bekräfta patienten. Målorientering betyder att 

kommunikationen styrs av proffessionens mål, att ge god omvårdnad. Att vara empatisk 

innebär att sätta sig in i någon annans känslor och kunna bekräfta dessa. (Eide & Eide, 

2009). Sjuksköterskan kan genom fysisk beröring skapa och förstärka patientens känsla av 

välbefinnande. Fysisk beröring kan också inge lugn, omsorg, kontakt och närhet (Jahren 

Kristoffersen & Breievne, 2005). Händer kan tydligt förmedla känslor. Fysisk beröring kan 

förmedla värme och medkänsla men även brist på engagemang och motvilja (Jorunn Försund 

1998). God omvårdnad sker i mötet mellan patient och sjuksköterskan. Mötet består till stor 

del av kommunikation och mellanmänskliga relationer (Kirkevold, 2000).  

 

Joyce Travelbee fokuserar på kommunikation, mellanmänskliga relationer, mening, lidande 

och människan som individ. Kommunikation är grund till att omvårdnad kan ges, hjälpa 

patienten att klara av sjukdomen och finna en mening i sitt tillstånd. Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är avgörande för att skapa en mellanmänsklig relation. En 

mellanmänsklig relation har stor betydelse vid omvårdnadsarbetet. Det är genom 

mellanmänskliga relationer omvårdnadsbehoven kan bli tillgodosedda. En mellanmänsklig 

relation bildas genom att två individer genomgår flera interaktionsfaser tillsammans; första 

mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. Detta 

för att patienten ska förstå sin sjukdom och vara en stärkande livserfarenhet. De flesta 

människor som drabbas av sjukdom behöver hjälp med att hitta mening och att använda 

sjukdomen till en livserfarenhet. Omvårdnadsteorin beskriver att lidande finns i olika grader 

och att det är sjuksköterskans uppgift att förhålla sig till patientens lidande. Lidande kan vara 

emotionell, andlig och fysisk och är en erfarenhet för patienten. Lidande uppkommer vid 

förluster, förlust av närstående och minskad egenvärdeskänsla. Lidande kan leda till 

likgiltighet. Omvårdnadsteorin ser att människor är individer och använder inte benämningar 

såsom sjuksköterskan och patienten. Varje individ är exklusiv och ovärderlig (Kirkevold, 

2000). 

 

Begreppsdefinitioner 
Nedan följer definitioner på centrala begrepp som används i litteraturstudien. 
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Våldtäkt 

Med våldtäkt avser vi sexuellt övergrepp i linje med Svensk Författnings Samling (SFS) och 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Våldtäkt är när ett samlag genomförs genom 

tvång och/eller våld. Det kan också vara när ett samlag genomförs när ena parten är berusad, 

medvetslös, drogad eller skadad. Är ena parten hjälplös i form av psykisk störning, 

kroppsskada eller sjukdom räknas det också som våldtäkt (SFS 1962: 700). Samlag innebär 

inte enbart vaginalt samlag utan även analt och oralt samlag (NCK, 2008). 

 

SANE-sjuksköterska 

Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) är en sjuksköterska som har specialistutbildning om 

vård av sexuellt våldsutsatta. SANE-program på sjukhus är upplagda genom att det finns en 

SANE tillgänglig på avdelningen när situationer med sexuellt våldsutsatta förekommer. När 

sjukvården misstänker ett en person har utsatts för en våldtäkt genomför SANE en forensisk 

undersökning med bevisinsamling. SANE har även till uppgift att informera patienten om 

rättsprocessen, akut P-piller och könssjukdomar. Emotionellt stöd till patienten och 

vittnesmål i eventuell rättegång är en viktig del i SANEs arbete. SANE ska se till att 

patienten har tillgång till samtalshjälp. SANE har även en terapeutisk utbildning inom sin 

specialistutbildning (Jennifer, 2002). I litteraturstudien används SANE-sjuksköterska som 

definition på SANE. 

 

Forensisk undersökning 

Forensisk undersökning innebär en kroppslig undersökning med bevisinsamling. 

 

3. Problemformulering  

Antalet våldtäkter per år beräknas till cirka 40 000- 80 000 (NCK 2008). Våld mot kvinnor 

är ett stort folkhälsoproblem och en stor kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter 

(World Health Organisation, 2004). Svensk hälso- och sjukvård har skyldighet att ge 

trygghet i vården och i behandlingen av patienter (SFS 1982:763). Det är sjuksköterskans 



 

 

    
 8 

 

ansvar att ge ett korrekt bemötande till våldtagna kvinnor, för deras fortsatta agerande 

(Lundgren et al, 2001). Sjuksköterskan har ansvaret att utföra en korrekt forensisk 

undersökning av den våldtagna kvinnan (Heimer & Lucas, 2009). Det är även 

sjuksköterskans roll att sätta sig in i andra människors livssituation och se deras behov (Eide 

& Eide, 2009). God omvårdnad ges i mötet mellan den våldtagna kvinnan och 

sjuksköterskan (Kirkevold 2000). Det stora antalet våldtäkter och att det är en kränkning för 

kvinnorna gör att sjuksköterskor i stor utsträckning kan möta våldtagna kvinnor, oavsett 

arbetsplats. Sjuksköterskor är skyldiga att ge våldtagna kvinnor den omvårdnad de behöver 

utifrån deras behov. Det leder till att en fördjupning inom omhändertagandet av våldtagna 

kvinnor och sjuksköterskans roll upplevs av betydelse. 

 

4. Syfte 

Belysa sjuksköterskan roll och omhändertagandet i samband med vård av våldtagna kvinnor. 

 

5. Metod 

Metoden var en systematisk litteraturstudie Det innebär att en systematisk sökning 

genomförs och sedan följs av en kritiskt granskning av litteratur och slutligen sammaställa 

litteraturen inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). Nedan följer en beskrivning av 

metoden i litteraturstudien. 

 

Inklusionskriterier 
- Peer-reviewed, artiklarna var granskade innan publicering. 

- Publicerade mellan 2002 och 2012. 

- Genomförda studier i Nordamerika eller Europa 

 

 

Exklusionskriterier 
- Artiklar skulle ses utifrån våldtagna kvinnor över 18 år, ej handla om våldtagna män 

eller barn  
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Sökningsförfarande 
Utifrån vårt syfte valdes relevant ord i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). I nästa 

steg översattes dessa ord till engelska. Dessa ord var rape, nursing, emergency nursing, 

forensic nursing och attitude of health personnel. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa databaser är inriktade på medicin och 

omvårdnad och anses vara relevanta för en systematisk litteraturstudie i omvårdnad. De 

relevanta orden testades i respektive databas ämnesordslista för att få lämpliga sökord som 

passade i de olika databaserna. I I PubMed ämnesordlista MESH gavs samma förslag som de 

valda orden. I Cinahl, användes Cinahls ämnesordlista Cinahl Headings. Cinahl Headings 

förslag till nursing, var nursing care. För att få relevanta sökord i PsycINFO användes 

PsycINFOs ämnesordlista Thesaurus. Thesaurus förslag till forensic nursing var forensic 

psychiatry. Attitudes of health personnel blev health personnel och health personnel 

attitudes. Emergency nursing blev emergency services. Sökningen gjordes på sökorden var 

för sig och i kombination med varandra (se Bilaga 1, 2 och 3).  I alla tre databaserna 

användes booleriska sökoperatören AND. Titlarna lästes när databassökningen gav 200 eller 

färre träffar. Verkade titeln relevant för att besvara vårt syfte lästes abstraktet. Om abstraktet 

motsvarade vårt syfte framtogs en fulltextversion av artikeln. Artikelsökningen gjordes 

mellan 15 januari och 15 februari. Nästa steg i artikelsökningen var att läsa de funna 

artiklarnas referenslistor, och på det sättet fann vi ytterligare en artikel. Av de  20 

resulterande artiklar visade sig tio var relevanta för att kunna besvara litteraturstudiens syfte 

och dessa gick vidare till granskning. 

 

Kvalitetsgranskning 
För att kvalitetsgranska artiklar användes protokoll för kvalitativa och kvantitativa studier 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll vid granskning av vetenskapliga 

artiklar. Vi modifierade dessa så de anpassades till vår studie. Protokollet för kvantitativa 

studier avsåg 16 frågor, varav vi använde 14 av dessa (se bilaga 4). Bedömningsprotokollet 

för kvalitativa studier avsåg 15 frågor, varav vi använde 11 frågor. Vi poängsatte frågorna så 

att de blev anpassade till vår studie. Vi använde oss även av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
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(2006) kvalitetsgradering med hjälp av procentindelning, 60-69 % = låg kvalitet, 70-79 % = 

medelkvalitet, 80-100 % = hög kvalitet. Det var tre artiklar som bedömdes ha låg kvalitet, 

två stycken artiklar som bedömdes ha medel kvalitet och fem som bedömdes ha hög kvalitet. 

Utifrån kvalitén och hur väl artikeln svarade an på vårt syfte valdes åtta ut till vår 

litteraturstudie. 

 

Dataanalys av valda artiklar 
De åtta artiklarnas som ligger till grund för denna systematiska översikt analyseradres utifrån 

metoden kvalitativ innehållsanalys som den beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008). 

 

Samtliga artiklar lästes flertalet gånger för att bilda en uppfattning av helheten. Sen läste vi 

artiklarnas resultat var för sig och färgmarkerade de stycken som besvarade vårt syfte. Vi 

diskuterade sedan våra färgmarkeringar och jämförde dessa. Färgmarkeringarna bildade 

meningsenheter med relevans till litteraturstudiens syfte. Meningsenheterna kondenserades, 

det vill säga förkortades ned med oförändrad innebörd. Efter kondenseringen kodades 

meningsenheternar. En kod liknar en etikett. Koderna med liknande innehåll organiserades i 

tre kategorier. Två av kategorierna bildades genom att först bilda subkategorier. Vi valde att 

stanna processen vid kategorier. Vissa kategorier fick dock subkategorier. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) beskrev en analysprocess som leder till fram till temanivå. På 

grund av de konkreta karaktärerna av analysunderlaget valde vi dock att stanna 

analysprocessen vid kategorinivå. 

 

Etiska övervägande  
Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras. Det är viktigt att välja 

studier som har blivit godkända av en etisk kommitté eller att noggranna etiska övervägande 

har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Fem av de valda artiklarna redogjorde för att 

deltagarna hade givit sitt medgivande till deltagandet. Sex av artiklarna garanterade 

anonymitet genom inspelningar, kodade svar och intervju av annan person än forskaren. Vi 

anser att alla artiklarna i litteraturstudien redogör för etiska resonemang på ett trovärdigt sätt.  
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Forskares förförståelse kan påverka studier och forskaren kan ej helt bortse från sina 

förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har inte uteslutit någon 

information i artiklarna på grund av att det inte passade till våra förväntningar eller 

hypoteser. Vi har även försökt förbli medvetna om våra egna förutfattade meningar.  

 

6. Resultat 

Resultatet som presenteras besvarar vårt syfte utifrån sjuksköterskans och våldtagna 

kvinnors perspektiv. Åtta stycken artiklars handlade om sjuksköterskans perspektiv, en 

artikel från patienters perspektiv samt en artikel från både sjuksköterskan och patientens 

perspektiv.  

 

Subkategori  Kategori 

Information till våldtagna kvinnor, 

sjuksköterskans roll 

Information till rättsväsendet, 

sjuksköterskans roll 

 

Betydelsen av information i sjuksköterskans 

roll vid omhändertagandet av våldtagna 

kvinnor. 

 

Bemötande som stödjande handling 

Bemötande som bekräftande handling 

Bemötande som beröring  

Sjuksköterskans bemötande av våldtagna 

kvinnor. 

 Forensisk undersökning av våldtagna 

kvinnor, sjuksköterskans roll 
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Betydelsen av information i sjuksköterskans roll vid omhändertagandet av 

våldtagna kvinnor 
 

Information till våldtagna kvinnor, sjuksköterskans roll  

Patientvård innebar att ge information om andra hjälpinstanser till exempel advokat och 

samtalshjälp (Campbell, Townsend, Long, Kinnison, Pulley, Bibiana Adems & Wasco, 

2006; Campbell, Greeson & Patterson, 2011). När sjuksköterskan gav information om 

vårdprocessen upplevde de våldtagna kvinnorna lugn. Både sjuksköterskor och våldtagna 

kvinnor påpekade att information skulle ges upprepade gånger och helst både muntligt och 

skriftligt. (Ericksen, Dudley, McIntosh, Ritch, Shumay & Simpson, 2002). Information om 

hjälpinsatser kunde leda till att den våldtagna kvinnan inte kände sig ensam och utsatt vid 

åtalet. Sjuksköterskan hade till uppgift att ge information om de olika stegen i rättsprocessen 

till den våldtagna kvinnan. Information om rättsprocessen avsåg att hjälpa patienten att ta 

beslut gällande eventuell polisanmälan. Information i kombination med empati och respekt 

visade sig ge den våldtagna kvinnan känsla av hopp vid rättsprocessen. Det var ovanligt med 

fysiska skador efter en våldtäkt, för att normalisera saknaden av fysiska skador, informerade 

sjuksköterskan den våldtagna kvinnan om den kvinnliga anatomin och varför skador ej lätt 

uppstod vid våldtäkten (Campbell, Greeson & Patterson, 2011). Vid kontakt med våldtagna 

kvinnor gavs information om sexuellt överförbara sjukdomar, risken för graviditet och akut 

p-piller. Sjuksköterskor uppgav att de ibland undvek att informera om eventuell graviditet 

efter våldtäkt. Då de ansåg att den våldtagna kvinnan inte var mottaglig för sådan 

information i en redan sårbar situation (Campbell et al, 2006).   

 

Information till rättsväsendet, sjuksköterskans roll 

Vid misstanke om våldtäkt, var det SANE-sjuksköterskans uppgift att ta kontakt med 

kriscentrum och rättsväsendet. Ifall rättsväsendet var underrättat var det SANE-

sjuksköterskans uppgift att ta kontakt med kriscentrum (Logan, Cole & Capillo, 2006). 

SANE-sjuksköterskor hade noterat att rättsväsendet ofta hade bristande kunskaper om 

våldtäkter och varför skador efter våldtäkt var ovanliga. Det bidrog till att ett SANE-

sjuksköterskeprogram utvecklade en ettårig utbildning för rättsväsendet. SANE- programmet 
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ville utveckla kunskapen om kvinnlig anatomi och psykologiska påfrestningar vid 

misstroende av rättsväsendet (Campbell, Greeson & Patterson, 2011). Sjuksköterskor på 

kriscentrum upplevde att befolkningen inte visste vilken hjälp det fanns att tillgå för 

våldtagna kvinnor. Samhället borde förstått allvaret av sexuellt våld och vikten av att hjälpen 

var lättillgänglig (Kelleher & McGilloway, 2009). 

 

Sjuksköterskans bemötande av våldtagna kvinnor 
 

Bemötande som stödjande handling 

SANE-sjuksköterskor framhävde att vid samtal med våldtagna kvinnor var det betydande att 

använda mjuk samtalston, undvika medicinskt vokabulär samt att ge ett lugnt intryck. Även 

att tala om för patienten att denne befann sig i säkerhet (Campbell et al, 2006) var 

betydelsefullt. Våldtagna kvinnor antydde att de även blev hjälpta av ett uppföljningssamtal 

48 till 76 timmar efter att de lämnat akutvårdsavdelning. Det var inte samtalet i sig utan 

vetskapen om att någon brydde sig, som var betydelsefullt. Om sjuksköterskan hade ett 

aktivt lyssnande och pratade med inlevelse och lugn, uppfattade våldtagna kvinnor detta 

betydelsefullt i mötet med vården (Ericksen et al, 2002). SANE-sjuksköterskor påpekade 

dock vikten av att vara neutral i sitt möte med våldtagna kvinnor samt att ge valmöjligheter. 

Det medförde att den våldtagna kvinnan fick tillbaka känslan av att ha kontroll (Campbell, 

Greeson & Patterson, 2011).  

 

Bemötande som bekräftande handling 

Sjuksköterskor på kriscentrum ansåg att det var avgörande att miljön där vården gavs ingav 

en känsla av trygghet och säkerhet för kvinnorna (Kelleher & McGilloway, 2009). 

Upplevelsen av holistisk syn hos sjuksköterskan av patienterna var till följd av att 

sjuksköterskan såg till de mänskliga behoven, såsom mat, värme och trivsel (Ericksen et al, 

2002). En liten men fortfarande betydande minoritet av akutvårdsavdelningarna erbjöd inte 

offren möjlighet till dusch eller nya kläder (Plictha, Burdin-Vandecar, Odor, Reams & 

Zhang,  2006).  
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Bemötande som beröring 

Det var vanligt att våldtagna kvinnor kände skam och skuld (Kelleher & McGilloway, 2009). 

Genom att sjuksköterskor bekräftade våldtagna kvinnors känslor av skam och skuld ledde 

det till att våldtagna kvinnor i större grad medverkade i rättsprocessen (Campbell, Greeson & 

Patterson, 2011). Dessa känslor resulterade i en tydlig barriär vid kontakt med rättsväsendet 

och stödjande enheter. Om inte känslor av skam och skuld blev bekräftade kunde det leda till 

att den våldtagna kvinnan i framtiden blev känslomässigt avtrubbad. (Kelleher & 

McGilloway, 2009).). Vetskapen om att sjuksköterskan litade på de våldtagna kvinnorna och 

deras historia gav en känsla av trygghet för de våldtagna kvinnorna. Även att sjuksköterskor 

visade kunskap och erfarenhet av att omhänderta våldtagna kvinnor ingav trygghet. 

Våldtagna kvinnor upplevde att sjuksköterskan hade en holistisk syn på de våldtagna 

kvinnorna och respekterade dem. Känslan av att vara omhändertagen var utmärkande 

(Ericksen et al, 2002). Våldtagna kvinnor uttryckte trygghet av att bli fysiskt berörda. De 

kände sig omhändertagna av sjuksköterskan genom beröring. Att hålla en hand vid en 

vaginal undersökning upplevdes positivt. Våldtagna kvinnor beskrev specifika 

sjuksköterskebeteende som ögonkontakt och att sitta på en stol bredvid patienten 

betydelsefullt i mötet med vården (Ericksen et al, 2002).  

 

Forensisk undersökning av våldtagna kvinnor, sjuksköterskans roll 
 

Vid cirka hälften av alla forensiska undersökningar tog sjuksköterskor fotografier. Fyra 

femtedelar av de forensiska undersökningarna innebar att sjuksköterskan utförde vaginal 

undersökning och annan bevisinsamling (Logan, Cole & Capillo, 2006). Icke SANE-

sjuksköterskor såg insamlingen av eventuell sperma/ utlösning mer betydelsefull än vad 

SANE-sjuksköterskor gjorde (Du Mont och Parnis, 2003). SANE-sjuksköterskeprogram som 

varit aktiva i fem år eller mindre, ansåg att den forensiska undersökningen var det viktigaste. 

I jämförelse med SANE-sjuksköterskeprogram som varit aktiva mer än fem år, ansåg att det 

viktigaste var att patienten var kapabel att prata om händelsen (Campbell, Townsend, Long, 

Kinnison, Pulley, Bibiana Adames & Wasco, 2005). Merparten av de tillfrågade 

sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningarna ansåg att det var viktigt att ha utbildning i vård 
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av våldtagna kvinnor (Plictha et al, 2006). Drygt en femtedel av de tillfrågade 

sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningarna uppgav att sjuksköterskor inte använde sig av 

frågor som tagits fram av avdelningen för dessa situationer, utan använde improviserade 

frågor och dokumenterade sedan svaren. Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningarna upplevde 

att de saknade kunskap om krishantering av anhöriga till våldtagna kvinnor (Plictha et al, 

2006).  Sjuksköterskor som arbetade med våldtagna kvinnor upplevde att brist på personal 

vid genomförandet av undersökningar av våldtagna kvinnor var ett stort problem. 

Personalbristen innebar att våldtagna kvinnor led i onödan (Kelleher & McGilloway, 2009).  

Sjuksköterskor antog att ifall den våldtagna kvinnan hade någon könssjukdom, kunde detta 

användas mot den våldtagna kvinnan i en framtida rättsprocess. Därav var regelbunden 

testning av könssjukdomar ej frekvent (Campbell et al, 2006). SANE-sjuksköterskor var mer 

försiktiga att ställa frågor och göra eventuella undersökningar på den våldtagna kvinnan, till 

skillnad från icke SANE-sjuksköterskor. Därför att SANE-sjuksköterskor trodde att det 

skulle kunna användas mot den våldtagna kvinnan i kommande rättegång, (Du Mont & 

Parnis, 2003). 

 

7. Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans roll och omhändertagande i samband 

med vård av våldtagna kvinnor. De huvudsakliga fynden som framkom i studien var att både 

sjuksköterskor och patienter ansåg att sjuksköterskans roll i omhändertagandet var att inge 

lugn och trygghet i sitt möte med de våldtagna kvinnorna. Faktorer som ingav lugn och 

trygghet visade sig vara att sjuksköterskan tillhandahöll information, gav beprövad och 

evidensbaserad vård och utförde bekräftande handlingar, till exempel fysisk beröring 

gentemot de våldtagna kvinnorna. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att information hade stor betydelse i sjuksköterskans roll 

vid omhändertagandet av våldtagna kvinnor. Enligt svensk lagstiftning är sjuksköterskor 

skyldiga att ge individuell information till patienter (SFS 2010:659 samt att sjukvården har 

ansvaret att främja god kommunikation mellan sjukvården och patienter (SFS 1982:763). 
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Utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori är kommunikation avgörande för att kunna ge god 

omvårdnad och hjälpa patienten igenom sin sjukdom (Kirkevold, 2000). Informationen som 

ges av sjuksköterskan till de våldtagna kvinnorna innefattar bland annat information som kan 

upplevas som känsliga ämnen efter en våldtäkt, till exempel information om eventuell 

graviditet, könssjukdomar och den fortsatta processen. Resultatet visade att både skriftlig och 

muntlig information spelade stor roll för de våldtagna kvinnorna. Sättet sjuksköterskan ger 

information till de våldtagna kvinnorna kan inge lugn och trygghet. Till exempel genom att 

föra ett samtal med den våldtagna kvinnan och att vara neutral, använda mjuk samtalston 

samt ge kvinnan valmöjligheter att ta egna beslut. Detta kan i en kombination av 

information, empati och respekt visa sig inge hopp hos den våldtagna kvinnan (Campbell, 

Greeson och Patterson, 2011). I flertalet omvårdnadsteorier lyfts empati fram som en del av 

omvårdnadsprofessionaliteten hos en sjuksköterska (Eide och Eide, 2009). Empati ses också 

som en av huvuddelarna i en utveckling av en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 2000). 

Resultat för tankarna kring vilken specifik information som ska ges och i vilket skede den 

ska ges.  

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor ibland undvek att informera om eventuell 

graviditet efter våldtäkt. Då de ansåg att den våldtagna kvinnan inte var mottaglig för sådan 

information i en redan sårbar situation (Campbell et al, 2006). Patientdatalagen (2010:659) 

som till stor del reglerar sjuksköterskans skyldigheter av omhändertagandet av våldtagna 

kvinnor, beskriver att all information om den våldtagna kvinnans tillstånd, undersökningar 

och behandlingar ska ges till den våldtagna kvinnan (Rönnberg, 2011). Resultatet tyder på att 

de skyldigheter som en svensk sjuksköterska har i att ge våldtagna kvinnor information om 

känsliga ämnen kan skapa problematiska dilemman för sjuksköterskan. 

 

I omhändertagandet av våldtagna kvinnor var det sjuksköterskan som var den huvudsakliga 

kontakten mellan den våldtagna kvinnan och rättsväsendet. Sjuksköterskor upplevde att 

bristen av kunskap hos rättsväsendet och samhället påverkade deras roll i omhändertagandet 

av den våldtagna kvinnan. Då deras roll blev att öka den våldtagna kvinnans förtroende inför 
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rättsväsendet samt öka rättsväsendets kunskap om våldtäkter. Detta innebar att 

sjuksköterskan behövde kunskap om rättsväsendets processer och aktörer, vilket var i linje 

med vad NCK (2008) lyfter fram. Frågan är att om sjuksköterskor har den kunskap eller 

vidareutbildning som krävs för att ge våldtagna kvinnor den informationen. I en nyligen 

publicerad artikel av Rahmqvist Linnarsson, Benzein, Årestedt och Erlingsson (2012) tolkas 

resultatet att svenska sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap i att ta hand om patienter 

som har blivit utsatta för våld och att det kan leda till brister i vården. 

 

Det framkom i resultatet hur viktigt det var att sjuksköterskan hade en holistisk syn i sitt 

omhändertagande av den våldtagna kvinnan, och att sjuksköterskan tillgodosåg den 

våldtagna kvinnans mänskliga behov. Det innebar även att sjuksköterskan till exempel var 

medveten om att miljön där vården gavs, var viktig för upplevelsen av trygghet hos de 

våldtagna kvinnorna. Det var sjuksköterskans uppgift att förhålla sig till den våldtagna 

kvinnans lidande (Kirkevold, 2000).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att en stor del av sjuksköterskans roll i 

omhändertagandet av våldtagna kvinnor var att bekräfta deras känslor av skam och skuld. 

Bekräftelsen ledde till positiva effekter av de våldtagna kvinnornas fortsatta process. 

Våldtagna kvinnor upplevde att sjuksköterskans uppgift var att visa tro och vilja till deras 

historier. Sjuksköterskans omhändertagande skulle även utgå från kunskap och erfarenhet, 

vilket ingav trygghet hos de våldtagna kvinnorna. Då majoriteten av sjuksköterskor enbart 

har en grundutbildning samt att antalet våldtagna kvinnor är många förs tankarna kring 

grundutbildningen. Har grundutbildade sjuksköterskor den kunskap som kanske krävs för att 

omhänderta våldtagna kvinnor och andra patientgrupper som har varit med om traumatiska 

övergrepp? 

 

Fysisk kontakt och närhet var även en stor del av sjuksköterskans roll i omhändrtagandet av 

den våldtagna kvinnan. Detta är i linje med Jahren, Kristoffersen och Breievne (2005) som 

hävdar att sjuksköterskan med hjälp av fysisk beröring kan förmedla känslorna värme, 
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medkänsla och välbefinnande. Viss litteratur hävdar även att fysisk beröring kan ge känsla 

av oengagemang och motvilja beroende på hur beröringen sker (Jorunn Försund 1998).  

Belyst av att våldtagna kvinnor uppskattade fysisk beröring efter en våldtäkt blir intressant. 

Detta eftersom en våldtäkt kan ses som ett traumatisk och fysiskt kränkande övergrepp. Och 

till vilken gräns uppskattades fysisk beröring? Vilka skillnader fanns om det var en manlig 

eller kvinnlig sjuksköterska? 

 

Sjuksköterskans roll vid omhändertagandet av våldtagna kvinnor var till stor del att utföra en 

grundlig och korrekt forensisk undersökning av den våldtagna kvinnan. Grände (2007) lyfter 

fram att fysiska skador efter en våldtäkt ska dokumenteras. Rättsväsendet har en uppfattning 

om att sjuksköterskan genomför bevisinsamlingen på ett korrekt sätt (Heimer och Lucas, 

2009).  I resultatet framkom det att det fanns skillnader mellan sjuksköterskors uppfattningar 

om vikten av bevisinsamlingen. Utmärkande i resultatet var att sjuksköterskor med längre 

erfarenhet av omhändertagandet av våldtagna kvinnor upplevde att det var mer betydelsefullt 

att den våldtagna kvinnan kunde prata om händelsen än att utföra bevisinsamling (Campbell 

et al, 2005). Det framkom också i resultatet att viss bevisinsamling ibland inte genomfördes 

eller dokumenterades. Till exempel graviditetstest eller prover för könssjukdomar. På grund 

av att sjuksköterskan var ovilliga att ytterliggare traumatisera den våldtagna kvinnan. Det 

som från sjuksköterskan syn anses vad en snäll handling kan i det långa loppet ge den 

våldtagna kvinnan negativa konsekvenser, till exempel vid en framtida rättegång. 

 

Joyce Travelbee omvårdnadsteori belyser att det är sjuksköterskans ansvar att 

uppmärksamma och hindra den våldtagna kvinnans lidande (Kirkevold, 2000). Använder 

inte sjuksköterskan de verktyg som är framtagna för bemötandet av en våldtagen kvinna, 

kanske det kan innebära ett onödigt lidande för den våldtagna kvinnan. Sjuksköterskor som 

arbetade med våldtagna kvinnor upplevde att brist på personal vid genomförandet av 

undersökningar av våldtagna kvinnor var ett stort problem. Personalbristen innebar att 

våldtagna kvinnor led i onödan (Kelleher & McGilloway, 2009). Joyce Travelbee menar att 

det är sjuksköterskans uppgift att förhindra lidande om det är möjligt (Kirkevold, 2000). 
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Leder personalbristen till att bevisinsamlingen är otillräcklig kan det leda till att det fattas 

bevis. Det kan i sin tur leda till att den våldtagna kvinnans trovärdighet ifrågasätts vid 

eventuell rättegång. 

 

8. Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie används för att redovisa aktuell forskning. Redovisar flertalet 

studier samma resultat ökas litteraturstudiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Då vår litteraturstudie har ett resultat som har en tydlig gemensam linje anser vi att det 

styrker trovärdigheten i vår litteraturstudie. Till exempel lyfts vikten av information och 

fysisk beröring upp i flertalet av artiklarnas resultat. 

 

De databaser vi har valt att använda oss av rekommenderas av Forsberg och Wengström 

(2008) vid fördjupning inom omvårdnad. Då litteraturstudien ska ge en fördjupad kunskap i 

omvårdnad upplever vi att valet av databaser är relevanta för att uppnå vår litteraturstudies 

huvudsakliga mål. För att öka effektiviteten av sökningen tog vi hjälp ifrån en bibliotikarie, 

detta i linje med Forsberg och Wengström (2008). Bibliotikarien har större kunskap och 

erfarenhet av databassökning, och vi anser att det stärker vårt val av sökord och 

sökningsresultatet. Genom att använda booleska operatoren AND, kunde vi specificera 

sökningarna och få fram ett smalare resultat. Detta gjorde att vi kunde sammanföra två 

sökord och att sökningen blev mer specifikt för vårt syfte. För att öka trovärdigheten i vårt 

arbete har vi valt att enbart arbeta med artiklar granskade innan publicering, peer-reviewed. 

Forskning är en färskvara (Forsberg & Wengström, 2008) och vi har satt en tidsbegränsning 

på när artiklarna är publicerade, mellan 2002 och 2012 för att få aktuell forskning. Det kan 

göra att resultatet är överförbart till dagens sjukvård. 

 

Litteraturstudien är genomförd som en kurs, med medföljande tidsbegränsing på grund av 

kursschemat vilket innebär att om vi hade haft en längre tidsperiod att söka artiklar på hade 

vi kunnat utöka sökorden och kunnat konstatera om det fanns fler artiklar som besvarade 

artiklar. Vi anser dock att det resultat vi nått är trovärdigt och överförbart. Då manuell 
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sökning genomfördes i funna artiklar och det inte fanns fler artiklar, stärks valet av våra 

sökord.  

 

Vi hade ambitionen att vårat resultat kunde överföras till svensk sjukvårdskontext. Därför 

valde vi att inkludera studier gjorda i Europa och Nordamerika. Vår uppfattning är att 

sjukvård i dessa världsdelar mest liknar svenska sjukvårdssystem. Det kan ha medfört att 

viss forskning kan ha uteslutits. Forskning i omvårdnad innefattar både kvalitativ och 

kvantitativ metoder, metoder som belyser olika aspekter av vårdvetenskapliga fenomen. Det 

innebär att en systematiskt litteraturstudie bör innehålla både kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Forsberg & Wengström, 2008). Därför har vi inte uteslutit en artikel på grund av att 

den var kvalitativ eller kvantitativ i vår litteraturstudie. Detta för att vi vill inkludera 

forskning inom omvårdnad som var relevant för vårt syfte, för att förstärka trovärdigheten av 

vår litteraturstudie. 

 

I en litteraturstudie är det viktigt att de analyserade studierna inkluderar etiska övervägande, 

till exempel att att det framgår att allt resultat har presenterats, oavsett om det stödjer eller 

inte stödjer litteraturstudiens syfte (Forsberg &Wengström, 2008). I vår litteraturstudie har vi 

ansett det viktigt att presentera hur de olika studier redovisar sina etiska överväganden. Och 

vi har inte själva undanhållit studiers resultat, (jfr. Forsberg och Wengström, 2008).  

 

Vi modifierade granskningsmallarna så att de passade vårt syfte i linje med Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006). I den kvalitativa granskningsmallen exkluderade vi frågorna om 

datamättnad och analysmättnad därför att ingen av artiklar var grounded theory. I den 

kvantitativa granskningsmallen valde vi att poängsätta frågan om forskningsmetoden var 

beskriven eller inte. Vi omformulerade frågorna om randomiseringsförfarandet samt blinding 

av vårdare och patienter till en fråga om deltagarna var anonyma. Vi anser att den 

omformulerade granskningen passar vår studie bättre än orginalet, det anser vi styrker 

trovärdigheten. 
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En av studierna höll enligt kvalitetsgranskningen låg kvalitet. Vi valde dock att ta med den i 

vår litteraturstudie då den passade väl med vårt syfte samt att den låg precis under gränsen 

till att bli klassificerade som medel och bidrog med ett intressant resultat. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) ska en artikel vars resultat belyser det som avses beskrivas i 

en litteraturstudie tas med i studien då det höjer studiens giltighet. Trots att vi har läst in oss 

på ämnet forskningsmetoder är vår kunskap begränsad inom detta ämne. Vi har dock använt 

oss av litteratur och handledning för utveckla vår kunskap inom forskningsmetoder så 

mycket så möjligt. 

 

Om forskaren förblir omedveten om sin förförståelse kan det påverka analys och resultat och 

forskaren kan ej helt bortse från sina förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2008). 

En litteraturstudie kan styrkas genom tillförlitlighet. Tillförlitlighet betyder att forskarna 

noggrant har diskuterat sinsemellan under hela arbetsprocessen. Den kunskap och erfarenhet 

vi besitter, kan ha påverkat vår litteraturstudies tolkning och analys. Vi försökte vara 

medvetna om detta, och försökte på bästa sätt hålla våra förutfattade meningar i åtanke till 

exempel genom att arbetet genomlysts av att vi har diskuterat och reflekterat med varandra. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) gör diskussionerna forskarna emellan att 

litteraturstudiens resultat blir trovärdigt. För att öka litteraturstudiens reliabilitet har vi tydligt 

beskrivit de olika delarna i arbetet för att studien ska kunna upprepas och få samma resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008).  Vi kan dock ha påverkat varandra så att viss information 

har missats.  

 

9. Slutsats 

Enligt svenska lag är sjuksköterskor skyldiga att ge information till patienter. Våldtagna 

kvinnor upplevde att information från sjuksköterskan ingav lugn och trygghet. Detta kan 

dock upplevas som ett problematiskt dilemma, då vissa sjuksköterskor ansåg att den 

våldtagna kvinnan inte var mottaglig för all information i den utsatta situationen efter en 

våldtäkt. Sjuksköterskan kan påverka den våldtagna kvinnan positivt genom att samtala i 

mjuk samtalston och ge kvinnan möjligheter att ta egna beslut. Både skriftlig och muntlig 
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information var betydelsefullt för den våldtagna kvinnan. Vår litteraturstudie belyser att 

sjuksköterskan ska ha kunskap och utbildning om rättsväsendet. Detta för att kunna ge 

information till den våldtagna kvinnan. Frågan är om svenska sjuksköterskor har den 

utbildningen som krävs för att ge den informationen. 

 

Något som var överraskande i litteraturstudien var att de våldtagna kvinnorna uppskattade 

fysisk beröring från sjuksköterskan. Det är dock även viktigt att påpeka att fysisk beröring 

också kan upplevas negativt. Sjuksköterskan hade till uppgift att bekräfta de våldtagna 

kvinnornas känslor, och att detta gjordes med grund i kunskap och erfarenhet. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan har ett stort ansvar vid den forensiska 

undersökningen. Sjuksköterska ska genomföra bevisinsamling för eventuell framtida 

rättegång. Det fanns olika uppfattningar bland sjuksköterskor om vikten av bevisinsamling, 

vissa ansåg att det var viktigare att den våldtagna kvinnan kunde prata om händelsen efteråt 

än att utförlig bevisinsamling gjordes. Även att vissa sjuksköterskor var orolig att ytterligare 

traumatisera den våldtagna kvinnan genom undersökning. Det visade sig att framtagna 

verktyg för omhändertagandet av våldtagna kvinnor inte alltid användes. Även bristen på 

personal kunde leda till att tillräcklig bevisinsamling inte kunde utföras. Personalbrist gjorde 

att de våldtagna kvinnorna led i onödan. 

 

Det framkom tydligt i vårt resultat att de våldtagna kvinnorna upplevde fysisk kontakt från 

sjuksköterskan som viktigt, trots att de precis genomgått ett trauma med mycket fysisk 

kontakt. Detta tyckte vi var intresseväckande och hade tyckt det varit intressant att göra en 

vidare fördjupning inom detta ämne.   
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Bilaga 1. Sökningsresultat i PubMed 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Rape 792 0 0 0 0 

Attitude of 

health 

personnel 

13905 0 0 0 0 

Nursing 12375 0 0 0 0 

Emergency 

nursing 

402 0 0 0 0 

Forensic 

nursing 

55 55 11 8 (Nr. 1, 5, 

8, 23) 

4 (Nr. 3, 7, 8, 

23) 

Rape AND 

attitude of 

health 

personnel 

30 30 7 5 (Nr. 1, 5, 

8) 

2 (Nr. 8, 15) 

Rape AND 

nursing 

43 43 5 5 (Nr. 1, 5, 

23) 

2 (Nr. 23, 24) 

Rape AND 

emergency 

nursing 

10 10 3 3 (Nr. 23) 2 (Nr. 23, 24) 

Rape AND 

forensic 

nursing 

23 23 3 3 (Nr. 1, 5, 

23) 

1 (Nr. 23) 

Nr: artikelnummer i atrikelmatris (se bilaga 6)



 

 

  

   
 

Bilaga 2.  Sökningsresultat i Cinahl  

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Rape 401 0 0 0 0 

Nursing 

(nursing 

care) 

9025 0 0 0 0 

Emergency 

nursing 

465 0 0 0 0 

Forensic 

nursing 

60 60 1 1 1 (Nr 2) 

Attitude of 

health 

personnel 

6027 0 0 0 0 

Rape AND 

(nursing 

care) 

25 25 1 1  1 (Nr 23) 

Rape AND 

emergency 

nursing 

1 1 0 0 0 

Rape AND 

Forensic 

nursing 

15 15 2 1 1 (Nr 2) 

Rape AND 

attitude of 

health 

personnel 

4 1 1 1 1 (Nr 2) 

Nr: Artikelnummer i artikelmatris (se bilaga 6)



 

 

  

   
 

Bilaga 3. Sökningsresultat i PsycINFO 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Rape 1665 0 0 0 0 

Nursing 2131 0 0 0 0 

Emergency 

nursing 

(Emergency 

services) 

888 

 

0 0 0 0 

Forensic nursing 

(forensic 

psychiatry) 

218 0 0 0 0 

Attitude of health 

personnel (Health 

personnel 

attitudes)?! 

4816 0 0 0 0 

Attitude of health 

personnel (Health 

personnel) 

1955 0 0 0 0 

Rape AND 

nursing 

28 28 4 3 1 (Nr 28) 

Rape AND 

Attitude of health 

personnel (Health 

personnel) 

5 5 1 1 0 

Rape AND 

Attitude of health 

personnel (Health 

personnel 

attitudes) 

4 4 
1 

0 0 

Rape AND 

Forensic nursing 

(forensic 

psychiatry) 

4 4 2 0 0 

Rape+ Emergen 

nursing 

(emergency 

services) 

4 4 4 2 0 

Nr: Artikelnummer i artikelmatris (se bilaga 6) 



 

 

  

   
 

 

Bilaga 4 Protokoll för kvalitetsbedömning  

 

Kvalitativ metod 

1. Tydlig avgränsning/ problemformulering  ja = 1 p, nej = 0 p. 

2. Är kontexten presenterad?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

3. Etiskt resonemang?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

4. Är urvalet relevant?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

5. Är urvalet strategiskt?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

6. Är metoden för urvalsförfarandet tydligt beskrivet?   ja = 1 p, nej = 0 p. 

7. Är metoden för datainsamlingen tydligt beskrivet?                       ja = 1 p, nej = 0 p. 

8. Är metoden för analysen tydligt beskriven?  ja = 1 p, nej = 0 p. 

9. Är resultatet logiskt?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

10. Redovisas resultatet klart och tydligt?  ja = 1 p, nej = 0 p. 

11. Sammanfattande bedömning  Bra = 2 p, Medel = 1p, Dålig= 0 p. 

 

 

 

Kvantitativ metod 

1. Är forskningsmetoden beskriven?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

2. Adekvata exklusioner?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

3. Är urvalsförfarandet beskrivet?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

4. Representativt urval?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

5. Blindning av deltagare?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

6. Blindning av forskare?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

7. Är bortfallsanalys beskriven?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

8. Är bortfallsstorleken beskriven?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

9. Adekvat statistisk metod?   ja = 1 p, nej = 0 p. 

10. Etiskt resonemang?     ja = 1 p, nej = 0 p. 

11. Är instrumenten valida?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

12. Är instrumenten reliabla?   ja = 1 p, nej = 0 p. 

13. Är resultatet generaliserbart?    ja = 1 p, nej = 0 p. 

14. Sammanfattande bedömning av kvalitet?  Bra = 2 p, Medel = 1p, Dålig= 0 p. 

 



  

  

   
 

Bilaga 5. Artikelmatris 

Nr Författare, År, Land Tidskrift, Titel  Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

8 Campbell et al (2005), USA Organizational characteristics of sexual 

assault nurse examiner programs: 

Results from the national survey 

Project. 

Journal of Forensic Nursing. 

Skillnader mellan 110 

program som har varit 

aktiva mer än 5 år och 

mindre än 5 år.  

Kvantitativ studie. 

Telefon intervjuer 

med sjuksköterskor. 

Öppna frågor. 

Kodade teman 

De flesta tyckte att den 

medicinska vården till sexuellt 

utnyttjade behövde bli bättre. 

Alla tyckte att relationen till 

övriga instanser i samhället 

behövdes förbättras. 

Hög 

3 Campbell, Greeson & 

Patterson, (2011). USA 

Defining the boundaries: How sexual 

assault nurse examiners (SANEs) 

balance patient care and law 

enforcement collaboration. 

Journal of Forensic Nursing. 

Undersöka de olika 

roller som en SANE 

sjuksköterska  kan ha 

och relationer mellan 

dessa roller. 

Kvaltitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med sex 

SANE 

sjuksköterskor. 

En SANE sjuksköterskas 

huvudfokus är att ge god 

akutvård och förbättra offrens 

mående. Hjälpa offren att få 

kontroll över sitt liv och känna 

sig trygga. 

Låg 

24 Campbell et al (2006), USA Responding to sexual assault victims’ 

medical and emotional needs: A 

national study of the Services provided 

by SANE programs. 

Research in Nursing and Health, 

Undersöka vilken typ 

av vård som en SANE 

sjuksköterska erbjuder 

våldtagna kvinnor och 

hur den utformas i 110 

olika SANE program. 

Kvalitativ studie. 

Telefonintervjuer 

med den mest erfarne 

sjuksköterskan på 

respektive SANE  

program. Intervjuerna 

utformades efter ett 

speciellt 

frågeformulär, svaren 

analyserades och 

kodades sedan.  

SANE program erbjuder god 

medicinsk och emotionell vård 

till våldsutsatta kvinnor. Av 17 

rutinåtgärder som jämförts, 

rapporterade 70 % av alla 

SANE sjuksköterskor att alla 

dessa åtgärder vidtogs vid varje 

vårdmöte med en våldtagen 

kvinna.  

SANE program visar på 

utvecklande omvårdnad och 

medicinsk vård av våldtagna 

kvinnor, det finns fortfarande 

utrymme för fortsatt forskning 

och vissa brister att utveckla. 

 

Hög 



 

 

    
  

Nr Författare, År, Land Tidskrift, Titel  Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

2 Du Mont and Parnis, (2003), 

Canada 

Forensic Nursing in the context of 

sexual assault: Comparing the opinions 

and practices of nurses examiners and 

nurses. 

Applied Nursing Research. 

Skillnader mellan 

”vanlig” sjuksköterska 

och SANE 

sjuksköterska. Socialt 

och erfarenhetsmässigt 

samt om 

bevismaterialens 

betydelse. 

 

Kvantitativ studie 

med 148 stycken 

SANE sjuksköterskor 

och 169 icke SANE 

sjuksköterskor. Enkät 

med 48 öppna och 10 

stängda frågor.  

De flesta SANE sjuksköterskor 

hade universitetsstudier. SANE 

sjuksköterskor  hade längre och 

större arbetserfarenhet. SANE 

sjuksköterskor  tyckte i större 

utsträckning att fysiska skador 

ej var av lika till stor betydelse. 

Medel 

29 Ericksen, Dudley, McIntosh, 

Ritch, Shumay and Simpson, 

(2002), Canada 

Clients´Experiences with a Specialized 

Sexual Assult Service. Journal of 

emergency Nursing. 

Utforska kvinnors 

uppfattningar av deras 

erfarenheter från 

specialiserad vård av 

sexual brott vid en 

akutmottagning. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer med åtta 

stycken våldsutsatta 

kvinnor. 

Resultatet visade att 

erfarenheterna var fyra 

huvudteman; vikten av att se 

hela patienten, sjuksköterskans 

närvarande, vikten av fysisk 

kontakt och behovet av effektiv, 

känslosam och organiserad 

kontakt från polisen och 

samhällstjänster. 

Hög 

15 Kelleher & McGilloway, 

(2009), Ireland 

Nobody ever chooses this…: a 

qualitative study of service providers 

working in the sexual violence sector. 

Key issues and challenges. Health and 

Social Care in the Community. 

Beskriva sjukvården 

som sexuellt 

våldsutsatta får.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer av 18 

sjuksköterskor som 

arbetar med sexuellt 

våld. 

Resultatet påvisar att det finns 

brister i kunskapen om 

omvårdnadsbehov efter 

våldtäkt. Samhällets syn på 

våldtäkt speglar sig i kvinnans 

syn på våldtäkt, vilket ofta 

resulterar i känslor som skuld 

och skam. 

Hög 



 

 

    
  

Nr Författare, År, Land Tidskrift, Titel  Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

23 Logan, Cole, & Capillo, 

(2006), USA 

Program and sexual assault survivor 

characteristics for one SANE program.  

Journal of forensic nursing. 

Att undersöka ett 

SANE programs 

utveckling och arbete. 

Beskriva patienter och 

händelser inom SANE 

programmen, och deras 

undersöknings 

egenskaper. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer med 

programansvarig och 

från patienter över en 

5års period (2001-

2005), 444 stycken. 

Både stängda och 

öppna frågor 

användes i 

intervjuerna.  

Resultatet förklarar hur 

logistiken kring ett SANE 

program är uppbyggt . SANE 

program är utvecklade för att 

god medicinsk omvårdnad och 

hög kvalité vid forensisk 

undersökning bedrivs. 25% av 

alla våldtagna kvinnor söker 

medicinsk hjälp, uppsökandet 

grundar sig i skador och trauma 

efter våldtäkten. Viktigt att alla 

kvinnor som söker hjälp får 

visad medkänsla och kompetent 

och skicklig vård. 

Hög 

7 Plictha , Vandecar- Burdin , 

Odor, Reams & Zhang. 

(2006), USA 

The emergency department and victims 

of sexual violence: An assessment of 

prepardness to help. 

Journal of Health & Human Services 

Administration Human. 

Undersöka 

akutavdelningars 

resurser till att hjälpa 

sexualbrottsoffer. 

Kvantitativ studie. 

Enkät till 

sjuksköterskor på 

akutavdelningar. 

Självbedömning eller 

telefonintervju. 

De flesta akutavdelningar anser 

att speciell utbildning för 

omvårdnad av sexualbrottsoffer 

är viktig men endast 60% hade 

specialutbildade sjuksköterskor. 

De uppgav att de saknade 

kompetens för 

omhändertagande av anhöriga 

till offret.  

 

Medel 



  

  

   
 

 


