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Introduktion: Sexuellt övergrepp är ett världshälsoproblem där 35 procent av världens kvinnor 
någon gång i sitt liv blivit utsatt. Kvinnor som har blivit utsatta har en ökad risk att drabbas av 
fysiska skador och psykisk ohälsa. Syfte: Att belysa sjuksköterskans bemötande och upplevelser 
av att vårda sexuellt utsatta kvinnor inom den somatiska sjukvården. Metod: I litteraturstudien 
användes Polit och Becks (2017) nio steg. Litteratursökning i databaserna Cinahl, PsycInfo och 
PubMed resulterade i totalt tio vetenskapliga artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte. 
Resultat: Sjuksköterskornas bemötande av den sexuellt utsatta kvinnan upplevdes som 
känslomässigt påfrestande. Enligt sjuksköterskorna var det betydelsefullt att bemöta kvinnorna 
genom att skapa tillit och visa respekt och empati. Sjuksköterskorna beskrev att det var 
värdefullt att ha kunskap och erfarenhet inom ämnet för att kunna ge den sexuellt utsatta 
kvinnan en god omvårdnad. Slutsats: Sjuksköterskornas känslomässiga upplevelse i bemötandet 
påverkade hur sjuksköterskan agerade i bemötandet. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om 
sexuella övergrepp för att kunna ge en kvalitetssäker omvårdnad till den utsatta kvinnan. 
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INTRODUKTION  

Våld mot kvinnor anses vara ett världshälsoproblem, det hotar kvinnans fysiska och psykiska 
hälsa. Enligt rapporter från Världshälsoorganisationen [WHO] 2013 har det uppskattats att 35 
procent av världens kvinnor har någon gång i sitt liv blivit utsatta för fysiskt våld av en 
partner i en nära relation och/eller blivit utsatta för sexuella övergrepp av någon annan person 
oberoende av relation till kvinnan (WHO 2013). 
   
I Sverige genomfördes en undersökning av Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] under 
våren 2014 inom våld och hälsa. Resultatet visade att elva procent kvinnor, av totalt 10 000 
tillfrågade, hade upplevt sexuella övergrepp efter att de hade fyllt 18 år (NCK 2014).  
 

SEXUELLA ÖVERGREPP 

Abrahams et al. (2014) redogör att frekvensen av sexuella övergrepp drabbar var 14:e kvinna 
någon gång i livet runt om i världen. Definitionen av sexuella övergrepp enligt WHO (2002) 
innebär att förövaren har på något sätt utfört eller försökt att utföra sexuella handlingar av en 
person, oberoende av relation till offret. Det kan vara sexuella handlingar där någon form av 
tvång har använts. Tvång innebär både fysiska och psykologiska metoder så som hot, våld 
eller utpressning. Sexuella övergrepp är situationer då offret inte har gett sitt samtycke till 
samlag (WHO 2002). I en studie av NCK (2014) nämns sexuella övergrepp som ett allvarligt 
problem i samhället. Sexuella övergrepp kan omfatta situation där den utsatta upplever att det 
inte finns någon möjlighet till att kunna försvara sig (NCK 2014). Till sexuella övergrepp hör 
begreppet våldtäkt, som definieras som fysiskt, sexuellt övergrepp där vagina eller anus 
penetreras av det manliga könsorganet, en annan kroppsdel eller av ett föremål (WHO 2002). 
  
Kvinnor kan drabbas av olika former av sexuella övergrepp. Vanligt förekommande vid 
sexuella övergrepp är att kvinnans hälsa kan drabbas av såväl fysisk samt psykisk ohälsa. De 
fysiska skadorna kan antingen vara akuta eller kroniska samt att offret kan bära med de 
psykiska konsekvenserna livet ut (Reis 2010a). De vanligaste psykiska konsekvenserna som 
kan uppstå hos offret efter sexuella övergrepp är alkoholmissbruk, depression, 
självmordstankar och ångest (Santaularia 2014; Deboer et al. 2013). Det är vanligt 
förekommande att kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan söka vård för 
andra orsaker än själva utsattheten (NCK 2010). De orsaker som patienten söker vård för kan 
vara mag-tarmproblem (Wong & Mellor 2014) eller gynekologiska problem som abort och 
missfall (Campbell 2002). Risken för att utveckla ett självskadebeteende är högre efter att 
blivit utsatt för sexuella övergrepp (NCK 2014). De fysiska skadorna som uppstår efter 
sexuella övergrepp är få i jämförelse med det psykiska. En av den vanligaste följden efter 
utsattheten av sexuella övergrepp är posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] (NCK u.å a). 
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FÖRFATTNINGAR OCH LAGTEXTER 

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 
bör all personal som behandlar patienter, som på något sätt blivit utsatta för våld, ha kunskap 
inom området. Kunskapen krävs av personalen för att kunna erbjuda en sådan god och säker 
vård för patienterna som möjligt.  
 
Patienter som söker vård är under Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30). Enligt 
HSL skall all vård bedrivas utifrån patientens samtycke. Det betyder att patienten alltid bör 
vara i kontroll i sin omvårdnad och kan inte bli tvingad till att utföra något som patienten inte 
ger samtycke till. Enligt HSL ska hälso- och sjukvården kunna tillgodose patienten med 
säkerhet och trygghet samt bygga på respekt för att främja patientens integritet och 
självbestämmande (SFS 2017:30).  
 
Enligt svensk lag i Brottsbalk (1962:700) finns lagstiftning om sexualbrott där alla gärningar 
som leder till sexuella handlingar mot den andra partens vilja, i form av samlag eller 
jämförliga sexuella övergrepp, brottsligt och döms för våldtäkt. 
 

OMVÅRDNAD 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga område inom hälso- och sjukvården. För att 
sjuksköterskan ska kunna tillgodose patienterna en värdefull och respektfull vård ska 
sjuksköterskan följa International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor. Den 
etiska koden behandlar områden gällande sjuksköterskan och allmänheten, yrkesutövningen, 
professionen samt medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Antalet kvinnor som 
söker sjukvård på akutmottagningar efter blivit utsatt för sexuella övergrepp ökar (Magid et 
al. 2004). När en person har blivit drabbad av sexuella övergrepp är hälso- och sjukvården 
många gånger först att träffa den utsatta. Därför ska det alltid finnas beredskap av behandling 
och bemötande inom vården av kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp (NCK u.å b). 
  
Sjukvårdspersonalen som möter den utsatta kvinnan ska vara säkra i sitt bemötande och 
kunniga i området för att kunna ta ansvar och uppträda professionellt (NCK u.å b). På grund 
av fysiska samt psykiska följder av sexuella övergrepp är det viktigt att upplysa hälso- och 
sjukvårdspersonalen om händelsen för att kunna förebygga samt behandla de eventuella 
konsekvenserna som kan ha uppstått (Reis 2010a). Callahan Long (2014) redogör att flera 
sjuksköterskor kände sig inte förberedda till att ta emot kvinnor som hade blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde utbildning om hur de skulle gå 
tillväga med att bemöta kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp (Callahan Long 
2014).  
  
LoGiudice och Douglas (2016) beskriver att det krävdes en mer avancerad omvårdnad av 
sjuksköterskor som vårdade patienter efter sexuella övergrepp. Vikten av att ha kunskap om 
patientens historia om sexuella övergrepp belystes för att bemöta patienten på ett så bra sätt 
som möjligt. För patienter som sökte vård efter sexuella övergrepp var det av stor betydelse 
hur sjukvården bemötte dem. Sjuksköterskan menade att den psykiska omvårdnaden var minst 
lika viktig som den fysiska omvårdnaden för att få patienten att känna sig trygg och säker med 
sjukvården (LoGiudice & Douglas 2016).  



 6 

När kvinnan uppsöker sjukvård efter våldtäkt bör hon ha tillgång till ett enskilt rum 
tillsammans med sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska även se till att patienten aldrig lämnas 
ensam för att skapa en trygghet till patienten. Sjuksköterskan ska alltid se till att patienten har 
kontroll över situationen och att kvinnan själv får möjlighet att bestämma vad som får eller 
inte får göras. Exempelvis får inte sjukvården eller polisen på något sätt tvinga eller pressa 
kvinnan till att gå med på någon undersökning eller utredning. Sexuella övergrepp är ett 
känsligt ämne att ta upp för kvinnan därför är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar aktivt på 
patienten för att sedan ställa frågor till kvinnan och ge henne möjlighet till att berätta om 
utsattheten. Sjuksköterskan ska hela tiden försöka stödja kvinnan så mycket som möjligt i 
situationen hon befinner sig i (NCK 2017a). 
 

ATT FRÅGA OM UTSATTHET 

Det kan uppstå olika hinder för att fråga om kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld. Det 
kan handla om tidsbrist i vården men även att flera sjuksköterskor upplever att de känner sig 
osäkra för att fråga om kvinnors utsatthet. Detta är på grund av att de inte vet hur de ska ställa 
frågan.  Genom att ställa frågan om utsattheten till kvinnan kan sjuksköterskorna framföra att 
bli utsatt för våld inte är acceptabelt (NCK 2010). Hälso- och sjukvårdspersonalen menade att 
frågan om våldsutsatthet kunde leda till att de gav kvinnan bekräftelse och kunde på så sätt 
stärka kvinnan. Det finns dock positiva erfarenheter hos sjuksköterskan av att ta upp frågan 
och det ansågs att relationen mellan vårdpersonalen och kvinnan upplevdes bättre än om 
frågan inte togs upp (Socialstyrelsen 2002). 
 

KVINNANS UPPLEVELSE AV ATT BLI TILLFRÅGAD OM SEXUELLA ÖVERGREPP 

Kvinnor som hade varit med om sexuella övergrepp upplevde att det var svårt att ta upp 
ämnet på egen hand med sjukvården efter att de blivit utsatta. De ansåg att det underlättade 
för dem att öppna upp sig och diskutera utsattheten av sexuella övergrepp om 
omvårdnadspersonalen var den som tog upp frågan om sexuella övergrepp först 
(Socialstyrelsen 2002; Wendt et al 2011). I studien av Wendt et al. (2011) upplevde kvinnor 
utsatta för sexuellt våld att de hade ett behov av att prata med någon annan än sina anhöriga 
om själva händelsen. De menade att det inte alltid var lätt att prata om sina erfarenheter av 
sexuella övergrepp med personer som stod de personligt nära. De utsatta kvinnorna menade 
att sjukvårdspersonalen kunde ge dem vägledning till vart de skulle kunna vända sig ifall de 
var i behov av ytterligare hjälp (Wendt et al. 2011). 
 

OMHÄNDERTAGANDE AV SEXUELLT UTSATTA KVINNOR I SVERIGE  

I Uppsala län och landsting grundades 1994 ett centrum för omhändertagande av 
misshandlade och våldtagna kvinnor i Sverige, även kallat Rikskvinnocentrum. Syftet med 
Rikskvinnocentrum var bland annat att utbilda olika personalgrupper samt kunna utveckla 
strategier för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Telefonrådgivning har ända sedan 
starten 1994 funnits tillgänglig för våldsutsatta kvinnor dygnet runt. År 2006 utvecklades 
Rikskvinnocentrum till Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] vid Uppsala universitet med 
uppdrag att sprida kunskap och information, i ett rikstäckande perspektiv, om mäns våld mot 
kvinnor (NCK 2017b). I Sverige har idag alla sjukhus samt de flesta vårdcentralerna den 
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grundläggande utrustningen som krävs för att kunna utföra en fullständig undersökning av 
kvinnan i samband med att hon blivit utsatta för sexuella övergrepp (NCK 2008). 
 

SEXUAL ASSAULT NURSE EXAMINER 

Sexual assault nurse examiner [SANE] är en legitimerad sjuksköterska som genomgått 
utbildning i omhändertagande av patienter utsatta för sexuella övergrepp. SANE-utbildningen 
startade under 1970-talet i USA och har idag expanderat över hela USA. Målet med SANE-
utbildningen var att se till att kvinnor som söker sjukvård efter våldtäkt eller andra sexuella 
övergrepp skulle få en så god vård som möjligt. SANE-utbildade sjuksköterskor erbjuder den 
utsatta kvinnan emotionellt stöd och ger den omvårdnad som kan behövas. SANE-utbildade 
sjuksköterskan minimerar risken för att patienten ska återuppleva trauma efter våldtäkten i 
samband med undersökningarna. I undersökning av våldtäktsoffret söker den SANE-utbildade 
sjuksköterskan bevismaterial som kan komma från gärningsmannen genom DNA-spårning i 
patientens underliv och/eller från andra delar av kroppen (Campbell et al. 2005). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Sexuellt våld mot kvinnor är idag ett världshälsoproblem och det är beräknat att över en 
tredjedel av alla kvinnor i världen någon gång blivit utsatt för någon form av sexuellt våld. 
Enligt aktuell forskning hotar sexuellt våld både kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Många 
av kvinnorna söker sig till akutmottagningar för hjälp och antalet fall ökar. Hälso- och 
sjukvården har ett stort ansvar i omhändertagandet av dessa kvinnor då sjukvården många 
gånger är de första att möta kvinnorna efter att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. 
Omvårdnaden av sexuellt utsatta kvinnor är avancerad, därför läggs en stor vikt på hur 
sjuksköterskan bemöter den sexuellt utsatta kvinnan samt vad sjuksköterskan kan uppleva av 
att bemöta patientgruppen. 
 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans bemötande och upplevelser av att 
vårda sexuellt utsatta kvinnor inom den somatiska sjukvården.  
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METOD 

Studien skrevs som en litteraturstudie där aktuell forskning inom valt område har använts som 
primärkällor. En litteraturstudie innebär att tidigare vetenskapliga artiklar har använts och 
bearbetats för att utforma ett resultat inom valt ämnesområde (Forsberg & Wengström 2016). 
I litteraturstudien har Polit och Becks (2017) nio steg används för identifiering och kritisk 
granskning av relevanta artiklar, databearbetning och framställning av resultat, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg. Fritt översatt.  
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LITTERATURSÖKNING 

I första steget av Polit och Becks (2017) nio steg, som innebar frågeformulering och 
formulering av syfte, formulerades frågeställningar som sedan användes som utgångspunkt 
för formulering av studiens syfte. I steg två har sökord identifierats från relevanta databaser 
utifrån syftet (Polit & Beck 2017). Databaser som har använts till sökning av vetenskapliga 
artiklar var Cinahl, PsycInfo och PubMed. Sökorden som identifierats som relevanta var 
sexual abuse, rape, sexual violence, sex offense, nurse attitude, sexual assault nurse 
examiners, nursing samt nursing care. I Cinahl har sexual violence sökts i fritext, övriga 
sökord i Cinahl var sökta med Headings och kombinerats med varandra, se tabell 1. I 
PsycInfo har Sexual violence och nurse attitude sökts i fritext. Resterande sökord har 
Thesaurus använts som sedan sammanställdes med varandra, se tabell 2. I databas PubMed 
har sökordet sex offense sökts med MeSH-term där sexual abuse, sexual violence och rape 
ingick, för att sedan kombineras med resterande sökord, se tabell 3. I PsycInfo och PubMed 
har en manuell sökning i vardera databaser utförts genom sökning i fritext som resulterat i 
totalt två vetenskapliga artiklar.  
 
 
Tabell 1. Databassökning av vetenskapliga artiklar i Cinahl. 
Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Sexual abuse (S1) 1 696    

Rape (S2) 803    

Sexual violence (S3) 2 351    

Nurse attitude (S4) 7 862    

Sexual assault nurse examiners (S5) 128    

(S1) AND (S4) 12 4 2 2 

(S1) AND (S5) 54 5 (1) 2 2 

(S2) AND (S4) 2 1 1 1 

(S2) AND (S5) 43 5 (1) 0 0 

(S3) AND (S4) 14 3 (3) 0 0 

(S3) AND (S5) 20 5 (2) 0 0 

TOTALT  16 5 5 

( ) = interna dubbletter som ska subtraherats från antalet artiklar i urval ett.  
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Tabell 2. Databassökning av vetenskapliga artiklar i PsycINFO 
Sökord  Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Rape (S1) 1 493    

Sexual abuse (S2) 4 329    

Sexual violence (S3) 1 977    

Nursing (S4) 8 246    

Nurse attitude (S5) 3 806    

(S1) AND (S4) 7 1 0 0 

(S1) AND (S5) 14 2 2 2 

(S2) AND (S4) 15 3 ((2)) 0 0 

(S2) AND (S5) 22 4 (1) ((2)) 0 0 

(S3) AND (S4) 34 3 ((1)) 0 0 

(S3) AND (S5) 90 3 (1) ((2)) 0 0 

Manuell sökning   1 1 

TOTALT  7 3 3 

( ) = interna dubbletter, (( )) = externa dubbletter som ska subtraherats från antalet artiklar i 
urval ett. 
 
 
Tabell 3. Databassökning av vetenskapliga artiklar i PubMed. 
Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Sex offense (S1) 1 409    

Nursing care (S2) 21 796    

Nurse attitude (S3) 17 808    

(S1) AND (S2) 71 10 ((3)) 0 0 

(S1) AND (S3) 48 6 (1) ((2)) 1 1 

Manuell sökning   1 1 

TOTALT  10 2 2 

( ) = interna dubbletter, (( )) = externa dubbletter som ska subtraherats från antal artiklar i 

urval ett.  
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INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska eller svenska. De 
vetenskapliga artiklarna skulle vara riktade mot sjuksköterskor som vårdar kvinnor som söker 
vård inom den somatiska vården efter 18 års ålder. Endast peer-review artiklar som 
publicerades mellan 2010 och 2018 inkluderades. Review-artiklar har exkluderats ur 
litteraturstudien. 
 
Samtliga sökningar i databaserna har begränsats till peer-review och litteraturstudiens 
inklusionskriterier för publicerat årtal. 
 

URVALSBESKRIVNING 

Urval 1 
I steg tre och fyra av Polit och Becks (2017) nio steg där sökningarna har genomförts för att 
identifiera användbara artiklar som sedan har bedömts utifrån relevans och lämplighet. Ett 
första urval av relevanta artiklar har gjorts genom läsning av titlar och abstrakt. De artiklar 
som inte ansågs vara relevanta för studiens syfte exkluderades i urval ett, på grund av att 
artiklarna till exempel behandlade patientens upplevelser sjuksköterskans bemötande, eller 
utgick från andra professioners perspektiv. I databas Cinahl valdes 16 artiklar ut, i PsycInfo 
identifieras sju relevanta artiklar och tio artiklar valdes ut från PubMed. 
  
Urval 2 
I steg fem och sex av Polit och Beck (2017) kontrollerades och bedömdes de vetenskapliga 
artiklarnas relevans till valt syfte genom läsning av artiklarna. Främst lästes metoden för att 
säkerställa att artiklarna besvarar litteraturstudiens syfte och kriterier. Om metoden stämde 
överens med syftet lästes resultatet för att identifiera användbart resultat till litteraturstudien. 
De artiklar som exkluderades i urval två besvarade inte studiens syfte, till exempel på grund 
av att studien inte belyste sjuksköterskans perspektiv eller handlade mer om andra 
yrkesgrupper som exempelvis sjukgymnaster eller familjeterapeuter. I Cinahl valdes fem 
artiklar, i PsycInfo valdes tre artiklar ut samt två artiklar kvarstod från PubMed. 
 
Urval 3 
I steg sju av Polit och Becks (2017) nio steg genomfördes en kritisk granskning av alla valda 
artiklar från urval två. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt “Guide to an overall 
critique of a quantitative research repost” eller “Guide to an overall critique of a qualitative 
research repost” i Polit och Beck (2017). Alla artiklar som ingick i urval två uppfyllde de 
kriterier från Polit och Becks (2017) granskningsmallar som krävdes och inkluderades 
därefter till urval tre. 
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DATABEARBETNING  

Det åttonde steget i Polit och Becks (2017) nio steg var analysering och bearbetning av data 
samt identifiering av teman. Detta steg genomfördes genom att återigen läsa resultatet från 
samtliga artiklar från urval tre för att identifiera och analysera resultat från artiklarna som 
ansågs som relevanta för litteraturstudiens syfte. Därefter jämfördes de olika resultaten för att 
identifiera likheter och skillnader från resultatet av de vetenskapliga artiklarna. Efter 
analysering av resultaten kunde sex teman identifieras utifrån likheter. Det nionde och 
avslutande steget i Polit och Becks (2017) nio steg var sammanställning av resultatet. 
 

FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) skulle alla valda artiklar till studien presenteras och 
redovisas. Litteraturstudien skrevs med hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) punkter att 
studien och det som skrevs ska vara sanning samt att plagiat från andra forskare och författare 
inte fick förekomma (Vetenskapsrådet 2017). Begreppet plagiering syftade till att idéer, 
åsikter eller resultat från andra forskare har använts utan att referera till forskarna som gett 
upphov till resultatet. Fabricering betyder att data eller resultatet i studien är påhittat och inte 
talar sanning till den faktiska datan eller resultatet. Det är även etiskt fel att på något sätt 
manipulera den insamlade datan som i sin tur påverkar resultatet och ger ett felaktigt 
slutresultat (Polit & Beck 2017). I litteraturstudien skrevs resultatet utifrån översättning med 
hjälp av lexikon från engelska till svenska för att undvika eventuella feltolkningar. 
Noggrannhet i källhänvisning har tillämpats för att tydliggöra vilken författare som sagt vad. 
De artiklar som har valts att inkluderas i studien har presenterat etiska övervägande eller blivit 
godkända av en etisk kommitté. I resultatet presenterades endast de framtagna vetenskapliga 
artiklarnas resultat från urval tre som besvarade litteraturstudiens syfte. 
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RESULTAT 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans bemötande och upplevelser av att 
vårda sexuellt utsatta kvinnor inom den somatiska sjukvården. Resultatet var baserat på tio 
vetenskapliga artiklar, varav nio artiklar använde sig av kvalitativ metod och en artikel av 
kvantitativ metod. Resultatet presenteras utifrån sex teman: Skapande av tillit i bemötandet, 
känslomässigt påfrestande i bemötandet, oro och rädsla i bemötandet, osäkerhet i 
bemötandet, bristande kunskap i bemötandet av kvinnor med annan kulturell bakgrund och 
lindrande av lidande i bemötandet. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av teman utifrån sjuksköterskans bemötande och upplevelse.  
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SKAPANDE AV TILLIT I BEMÖTANDET 

Vid möte med kvinnor utsatta för sexuella övergrepp ansåg sjuksköterskorna att det var 
betydelsefullt att skapa en god relation och ge ett bra första intryck till patienten. (Reis et al. 
2010b). Det var viktigt i bemötandet att tro på kvinnan (Campbell et al. 2010; Downing & 
Lehan Mackin 2012), vara ödmjuk samt visa respekt och empati (Campbell et al. 2010; Ross 
et al. 2010), för att på ett mjukt och försiktigt sätt ta upp ämnet (Ross et al. 2010). Det var 
betydelsefullt för sjuksköterskorna att bemöta kvinnornas känslor med förståelse och 
bekräftelse (Jancey et al. 2011; Maier 2012b). Sjuksköterskan upplevde att kvinnan många 
gånger anklagade sig själv (Maier 2012a) och kände skuld och skam när hon sökte vård 
(Campbell et al. 2010). Därför var det betydelsefullt för sjuksköterskan att förklara att 
våldtäkt aldrig var offrets fel (Campbell et al. 2010; Jancey et al. 2011; Maier 2012b). 
  
Sjuksköterskan kunde ge tillbaka kontrollen till den utsatta kvinnan genom att erbjuda olika 
behandlingsalternativ. Sjuksköterskan bemötte kvinnan genom att ge henne rätten till att 
bestämma vad som fick och inte fick göras av sjuksköterskan (Campbell et al. 2010; Ross et 
al. 2010). Kvinnan som sökte vård efter sexuella övergrepp befann sig i en utsatt situation och 
sjuksköterskan menade att återskapandet av den personliga kontrollen var en viktig del i 
bemötandet för att minska kvinnans känsla av skuld och skam (Campbell et al. 2010; 
Downing & Lehan Mackin 2012; Maier 2012a). 
  
Något som sjuksköterskan upplevde som stor vikt i omvårdnaden av patienten var att ha en 
och samma sjuksköterska som vårdade patienten (Maier 2012b). Sjuksköterskan menade även 
att det var värdefullt att finnas vid den utsatta kvinnans sida under hela sjukhusvistelsen 
(Campbell et al. 2010) och på så sätt skapa mer tid tillsammans med kvinnan och bidra till en 
ökad trygghet för henne (Ross et al. 2010). 
 

KÄNSLOMÄSSIGT PÅFRESTANDE I BEMÖTANDET 

Omvårdnaden av sexuellt utsatta kvinnor var känslomässigt påfrestande för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan menade att de många gånger fick lyssna till svåra patientfall och se patientens 
smärta och trauma när kvinnan berättade om våldtäkten i detalj. Sjuksköterskan menade att 
dessa berättelser många gånger upplevdes som fruktansvärda och svåra (Maier 2011). 
Eftersom mötet med denna patientgrupp upplevdes som emotionellt krävande för 
sjuksköterskan kunde det leda till inre personliga konflikter (Reis et al. 2010b). 
Sjuksköterskan kunde känna av en utmattning av att bemöta sexuellt utsatta kvinnor. Den 
utmattning som sjuksköterskan upplevde kunde i svåra fall leda till utbrändhet och 
sömnsvårigheter samt väcka tankar om att säga upp sig från sitt arbete med omhändertagande 
av sexuellt utsatta kvinnor (Jancey et al. 2011; Maier 2011).  
 
Likväl som mötet med den sexuellt utsatta kvinnan kunde upplevas känslomässigt påfrestande 
för sjuksköterskan, kunde mötet bli desto värre för de sjuksköterskor som hade tidigare 
personliga erfarenheter av sexuella övergrepp. Det skapade en upplevelse av svåra och 
negativa känslor för just de sjuksköterskorna (Reis et al. 2010b; Ross et al. 2010). 
 
Efter avslutad behandling upplevde sjuksköterskan svårigheter med att släppa tanken om den 
utsatta kvinnan. Sjuksköterskan upplevde det som svårhanterligt att inte ha någon kännedom 
om hur kvinnan mådde (Maier 2011; Cowley et al. 2014). Samtidigt upplevde sjuksköterskan 



 15 

en känsla av tillfredsställande när patienterna visade en tacksamhet för den omvårdnad som 
sjuksköterskan utfört. Detta ansågs som en motivation till att fortsätta med att hjälpa andra 
sexuellt utsatta kvinnor (Reis et al. 2010b). 
 

I go home thinking about what happened, about this mission accomplished, and 
the fact that she’s well. When she arrives at the hospital, she’s crying and very 
upset; when she leaves, she’s calm and relieved and so I get more relieved, too. 
(Reis et al. 2010b, s. 5). 

 
Sjuksköterskorna upplevde det som svårt att inte bli för känslomässigt påverkad när de 
vårdade kvinnor utsatta för sexuella övergrepp. Sjuksköterskorna menade att det var svårt att 
inte blanda in egna känslor i omvårdnaden, då de upplevde sympati och tyckte synd om den 
utsatta kvinnan (Downing & Lehan Mackin 2012), upplevde oro (Cowley et al. 2014) och 
delade hennes känslor (Reis et al. 2010b). Dock var det viktigt som sjuksköterska att inte bli 
för fäst vid patienten för att kunna hålla sig på en professionell nivå (Cowley et al. 2014). Det 
kunde många gånger leda till att sjuksköterskan tyckte synd om sig själv, var nära till gråt och 
kände sig frustrerad över den svåra positionen som de hade (Maier 2011). Svårare fall berörde 
sjuksköterskan mer känslomässigt och att sätta sig in i patientens situation kunde skapa en 
upplevelse av ilska och svaghet (Reis et al. 2010b). 
 

ORO OCH RÄDSLA I BEMÖTANDET 

Det uppstod en känsla av rädsla hos sjuksköterskan och det blev obekvämt för dem att möta 
den sexuellt utsatta kvinnan när sjuksköterskan inte var beredd på att möta denna patientgrupp 
(Reis et al. 2010b). Rädsla uppstod hos sjuksköterskorna då de inte visste hur de skulle kunna 
hantera eventuella frågor och svar från patienterna som blivit sexuellt utsatta (Reis et al. 
2010b; Ross et al. 2010). I en studie av Ross et al. (2010) förklarade flera sjuksköterskor hur 
rädslan uppstod i samband med att en patient berättade att hon hade blivit våldtagen. 
Sjuksköterskorna menade att rädslan som uppstod i denna situation berodde på att dem inte 
visste hur de kunde förhålla sig till kvinnan utan att skapa mer lidande till henne genom att 
säga eller uttrycka sig fel (Ross et al. 2010).  
  
Det skapade en upplevelse av oro och rädsla hos sjuksköterskan för att sexuella övergrepp 
bland familj och vänner kunde inträffa. Sjuksköterskan upplevde att det var lätt att ta med 
jobbet hem när de vårdade kvinnor som var utsatta för sexuellt våld (Reis et al. 2010b; Maier 
2011). 
 

It’s something that moves me, no matter the age, but when I see someone who 
is the same age as my children who are home, I get more worried. It’s hard. I 
have two daughters and I always think about them at home, I guide them every 
day and stress how careful they should be. (Reis et al. 2010b, s. 4) 
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OSÄKERHET I BEMÖTANDET 

Sjuksköterskan upplevde en känsla av osäkerhet för att själv ta upp ämnet vid misstanke om 
sexuella övergrepp. De utsatta patienterna kunde många gånger ge signaler och tecken till 
sjuksköterskan som antydde på att de tidigare hade blivit utsatta för sexuellt våld men aldrig 
sade detta högt. (Ross et al. 2010). Mötet med den utsatta kvinnan kunde kännas obekvämt 
och osäkert för sjuksköterskan, dock försökte sjuksköterskan ändå att alltid finns där för 
patienten och möta hennes behov och den omsorg som hon behövde (Reis et al. 2010b). Det 
påpekades av sjuksköterskorna att det fanns en del begränsningar för hantering av sexuellt 
utsatta kvinnor på sjukhusavdelningar (Reis et al. 2010b; Jancey et al. 2011). Ämnet om 
sexuella övergrepp undveks många gånger att tas upp av sjuksköterskorna. De upplevde att de 
inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta patienterna på egen hand (Bekker et 
al. 2010; Ross et al. 2010) utan hjälp från någon annan kollega med mer erfarenhet och 
kunskap (Ross et al. 2010). Brist på erfarenhet och kunskap gällande sexuella övergrepp 
upplevdes som en begränsning som kunde påverka sjuksköterskans sätt att agera på vid 
bemötande av patienterna (Reis et al. 2010b; Jancey et al. 2011). 
  
För att minska osäkerheten kring bemötandet av sexuellt utsatta kvinnor menade 
sjuksköterskorna att tydliga rutiner för omhändertagande och omvårdnad av patienterna 
underlättade i hur arbetet kunde struktureras (Jancey et al. 2011). 
 

BRISTANDE KUNSKAP I BEMÖTANDET AV KVINNOR MED ANNAN KULTURELL 
BAKGRUND 

Sjuksköterskan upplevde att bemötandet försvårades om kvinnorna hade en annan kulturell 
bakgrund vilket kunde skapa en sämre relation till patienten (Ross et al. 2010; Jancey et al. 
2011). Det kunde bero på att det upplevdes att det fanns ett större avstånd i mötet till patienter 
som kom från en annan kultur. Det kunde försvåra bemötandet till kvinnan och en mer 
negativ behandling kunde skapas (Jancey et al. 2011; Maier 2012a). Då förståelsen för andra 
kulturer saknades hos sjuksköterskorna försvann även respekten för eventuella 
kulturskillnader (Maier 2012a). Det var enligt sjuksköterskan av stor betydelse i bemötandet 
att se patienten på ett humant och individuellt sätt då ingen patient är den andra lik (Reis et al. 
2010b). Sjuksköterskan ansåg även att de borde vara medvetna om att alla patienter kunde 
reagera på sitt unika sätt (Maier 2012a). 
  
I studie av Maier (2012a) menade sjuksköterskorna som gav omvårdnad till patienter med 
olika etniciteter, att de skulle respektera och förstå de kulturella behoven som kvinnan kunde 
uppleva, för att på bästa sätt kunna individanpassa omvårdnaden. 
 
 

We really like to find out what the patient needs. What are they asking for? We 
give that person the opportunity to take control of their own body again. That 
may be very different for different cultures. We make sure we respect the 
different cultures and backgrounds by making the patients feel comfortable. 
(Maier 2012a, s. 76) 
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LINDRANDE AV LIDANDE I BEMÖTANDET 

För att ge en optimal omvårdnad till den sexuellt utsatta kvinnan och för att kunna minska 
hennes lidande menade sjuksköterskan att det var betydelsefullt som sjuksköterska att ha 
kunskap och erfarenhet om sexuella övergrepp (Reis et al. 2010b). Det ansågs därför 
betydelsefullt för sjuksköterskan att känna till kvinnans historia om sexuella övergrepp och 
hennes behov för att kunna ge en sådan god och individanpassad vård som möjligt (Ross et al. 
2010). Något som annat som sjuksköterskan ansåg som var av stor vikt i omvårdnaden var att 
tillgodose patienten med ett enskilt rum för att skapa en trygg och säker miljö (Jancey et al. 
2011). För att möta den utsatta kvinnans känslor krävdes det att sjuksköterskan kunde ta sig 
tid med patienten (Maier 2012b) då sjuksköterskan ansåg att det emotionella stödet upplevdes 
som tidskrävande (Reis et al. 2010b). 
  
För att bemötandet av den sexuellt utsatta kvinnan skulle hålla en hög kvalitet menade 
sjuksköterskan att det krävdes tillräckligt med omvårdnadspersonal för att kunna ta hand om 
kvinnorna på bästa sätt (Jancey et al. 2011). Sjuksköterskan menade att väntetider på 
akutmottagningen behövdes kortas ned för att snabbt tillgodose kvinnan med den vård som 
hon var i behov av (Maier 2012b). 
  
Sjuksköterskorna menade att en uppföljning av patienterna önskades för att säkerställa att 
kvinnorna behöll god hälsa efter avslutad behandling (Maier 2011). Sjuksköterskan kände ett 
behov av att vilja kontakta patienten för att se hur hon mådde och visa att sjuksköterskan finns 
där för kvinnan om hon behöver hjälp (Downing & Lehan Mackin 2012). 
                                                                          

We don’t have any aftercare for the victim and that concerns me. I like to have 
follow-up care with the victim. I would like for them to return to see how they’re 
doing, to see if they need any emotional support. (Maier 2011, s. 166)  
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DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans bemötande och upplevelser av att 
vårda sexuellt utsatta kvinnor inom den somatiska sjukvården. Resultatet visade på att 
sjuksköterskorna bemötte de sexuellt utsatta kvinnorna genom att försöka skapa en tillit till 
dem. Bemötandet upplevdes många gånger som känslomässigt påfrestande som påverkade 
sjuksköterskorna på olika sätt. Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet i bemötandet på grund 
av bristande kunskap. Sjuksköterskorna menade att kunskap och erfarenhet var grunden till en 
gott bemötande. 
 

RESULTATDISKUSSION  

Resultatet av skapande av tillit i bemötandet visade att sjuksköterskan upplevde att 
bemötandet av patienterna grundade sig i att skapa en mottaglighet till patienten och bemöta 
hennes känslor. Sjuksköterskorna ansåg att det var betydelsefullt att se till att kvinnan återfick 
sin kontroll efter att hon blivit utsatt för sexuellt övergrepp. Enligt NCK (2017) var det viktigt 
att se till att kvinnan alltid var i kontroll över situationen vid omvårdnaden och se till att 
kvinnan var trygg och säker var ett mål med omvårdnaden. 
  
Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att det var av en stor betydelse för den utsatta kvinnan 
att veta att sjuksköterskan trodde på henne. Sjuksköterskorna kände många gånger att 
patienten led av skuld och skam efter att ha blivit utsatt. Därför var det värdefullt för 
sjuksköterskan att visa en förståelse och bekräftelse av kvinnans känslor. För att öka kvinnans 
tillit till sjuksköterskan var det av betydelse att en och samma sjuksköterska behandlade 
kvinnan under hela sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan bemötte kvinnan på ett ödmjukt sätt 
samt visade respekt och empati och kunde därför ta upp frågor angående sexuella övergrepp 
med kvinnan på ett försiktigt sätt. I studien av Trevillion et al. (2011) förklaras vikten som 
sjuksköterska att aktivt lyssna och skapa en tillit till den våldsutsatta kvinnan. 
  
Bemötandet av den sexuellt utsatta kvinnan upplevdes som känslomässigt påfrestande i 
bemötandet. Det upplevdes som svårt att höra den utsatta kvinnan berätta om sina erfarenheter 
av sexuellt våld. I en studie av Austin et al. (2009) berättade sjuksköterskorna att de upplevde 
en känsla av trötthet i samband med sitt arbete inom sjukvården. Sjuksköterskorna menade på 
att när de såg patienternas smärta avta, försökte de att trösta sig själva då de upplevde 
patienternas berättelser om utsatthet som hemska och hjärtskärande. 
  
Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde det som svårt att inte blanda in sina 
personliga åsikter och känslor, då detta kunde påverka omvårdnaden negativt. Det var även en 
anledning till att sjuksköterskor med egna erfarenheter av sexuellt våld undvek dessa patienter 
till största möjliga mån då omvårdnaden skulle bli för personlig. Däremot visar en studie av 
Beynon et al. (2012) att sjuksköterskor som har personliga erfarenheter av övergrepp hade 
lättare att identifiera kvinnor utsatta för våld. De menade att deras förståelse för patientens 
känslor var lättare att hantera då sjuksköterskorna kunde relatera till dem på ett enklare sätt än 
sjuksköterskor som inte hade blivit utsatta för våld.  
 
Frustration var något som sjuksköterskorna kunde uppleva när de inte visste hur det vidare 
kunde hjälpa kvinnan. På samma sätt uppstod liknande känsla när kvinnan själv inte ville ta 
emot den hjälp som erbjöds. Vidare visade det att sjuksköterskorna många gånger inte kunde 
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släppa taget om kvinnornas historia. I en annan studie av Bober och Regehr (2006) visar deras 
resultat att sjuksköterskor som har omvårdnadsansvar för patienter utsatta för sexuellt våld 
löper större risk att drabbas av trauma och utbrändhet. 
  
Oro och rädsla i bemötandet var något som sjuksköterskorna upplevde när de bemötte 
sexuellt utsatta kvinnor. Dessa känslor efter mötet fick flera gånger följa med hem och 
påverkade sjuksköterskan i det privata livet. Sjuksköterskan upplevde oro och rädsla, främst 
för patienten men även för sjuksköterskans privata omgivning. I studien av Van der Wath 
(2013) beskriver även sjuksköterskorna att de upplevde oro för den våldsutsatta patienten 
både under och efter omvårdnaden. 
  
I resultatet av osäkerhet i bemötandet framkom det att sjuksköterskorna upplevde en 
osäkerhet i hur de skulle förhålla sig till bemötandet av den utsatta kvinnan. Flera oerfarna 
sjuksköterskor upplevde att de gärna ville ha ett stöd ifrån en kollega, detta krävde att det 
fanns tid som kunde användas till att reflektera. Sjuksköterskan upplevde dock många gånger 
att tiden inte fanns till reflektion. Enligt Chan et al. (2013) visade det sig att tidsbristen 
påverkade sjuksköterskornas bemötande med patienten negativt. Brist på tiden kunde även 
leda till att sjuksköterskan många gånger inte kände sig tillräcklig när de skulle vårda den 
utsatta kvinnan. Därför undvek sjuksköterskan ibland att ta upp en del frågor med patienten 
då de oroade sig ifall tiden skulle räcka till då svaren från patienterna kunde vara svåra och 
omfattande. I en studie av Reis et al. (2010a) konstateras det att sjuksköterskorna hade 
möjlighet till att skapa en bättre vård till kvinnor som söker vård efter våldtäkt på natten 
jämför med dagen. På natten hade sjuksköterskorna färre antal patienter och det fanns 
utrymme till att spendera mer tid med patienten vilket sågs som positivt för omvårdnaden. 
  
Sjuksköterskorna upplevde att det hade brist på kunskap och erfarenhet om just 
omhändertagande av sexuellt utsatta kvinnor. Det är något som stöds av Socialstyrelsens 
(2002) publikation där det framkommer att sjuksköterskor undviker att fråga som sexuellt 
våld då de inte besitter kunskap om hur ämnet kan tas upp på ett bra sätt för att stödja 
patienten. I Sundborg et al. (2012) framkommer det att sjuksköterskorna anser att de har 
bristande kunskap om våldsutsatta patienter. Därför upplevde sjuksköterskorna att det var 
svårt att veta på vilket sätt frågor om våldsutsatthet kunde ställas. 
  
Det som sjuksköterskorna ansåg som en av de stora bristerna i sjukvården var brist på tydliga 
riktlinjer och rutiner för omhändertagande av sexuellt utsatta kvinnor. Tydliga riktlinjer för 
hur sjuksköterskorna skulle bemöta sexuellt utsatta kvinnor var något som studien av 
Sundborg et al. (2012) beskrev var ett hjälpmedel för sjuksköterskorna i bemötande av 
våldsutsatta kvinnor. 
  
Bristande kunskap i bemötandet av kvinnor med annan kulturell bakgrund påverkade 
bemötandet. Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att det är viktigt att känna till patientens 
kultur och förstå dennes etnicitet. De menade på att människor reagerar känslomässigt på 
olika sätt beroende på var de kommer ifrån. Genom att förstå detta kunde det leda till att 
sjuksköterskan fick en annan bild av den utsatta kvinnan som därmed ökade förståelsen av att 
känna till hur hon mådde. Det underlättade i sin tur till att hjälpa patienten med hennes egna 
behov och önskemål. Dock visade resultatet att sjuksköterskorna hade svårt att bemöta 
kvinnor från andra kulturer och upplevde svårigheter att bilda en relation till dem ökade. 
Genom att visa respekt till kvinnorna kunde omvårdnaden individualiseras och därmed skapa 
en bättre relation till patienten. Enligt Nesvold et al. (2008) förklaras vikten av att ge 
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människor från olika minoriteter rättvis vård utifrån rätt förutsättningar för denna 
patientgrupp.    
I resultatet av lindrande av lidande i bemötandet visades det att sjuksköterskan var i behov av 
kunskap om sexuella övergrepp för att bemöta den sexuellt utsatta kvinnan på bästa sätt. I 
studien av Beynon et al. (2012) menar sjuksköterskan att de inte har tillräckligt med kunskap 
om våldsutsatta kvinnor. De önskade att få träning för att veta hur de ska kunna gå vidare 
efter att kvinnan har berättat om sin utsatthet (Beynon et al. 2012). Genom att skapa kortare 
väntetider, se till att de sexuellt utsatta kvinnorna fick ett eget rum kunde sjuksköterskan 
skapa en trygghet till kvinnan. I en studie av Campbell et al. (2006) beskrevs det hur en 
SANE-utbildad sjuksköterska bemötte sexuellt utsatta kvinnors emotionella behov och 
medicinska behov. SANE-utbildade sjuksköterskor var den första att möta kvinnorna för att 
kunna ge den omvårdnad som behövdes. Dessa sjuksköterskor var tillgängliga dygnet runt för 
att se till att sexuellt utsatta kvinnor bemöts av sjuksköterskor med kunskap och erfarenhet av 
omhändertagande av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp (Campbell et al. 2006). Därför 
kan en SANE-utbildning vara det som behövs för att bemöta sexuellt utsatta kvinnor på bästa 
sätt och för att minska lidande. 
  

METODDISKUSSION  

För att söka relevanta vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte användes tre 
databaser. Artiklar publicerade från 2010 till 2018 inkluderades i sökningarna, detta kan ses 
som både styrka och svaghet. Då tidsspannet blev som något begränsat försvårade det 
sökningar efter vetenskapliga artiklar som besvarade syftet och två manuella sökningar fick 
därför tilläggas. Dock resulterade detta i den senaste forskningen inom området, vilket var 
önskvärt. 
  
I samtliga tre databaserna har experience sökts som fritext och kombinerats med samtliga 
kombinationer. Då kombinationer med experience inte gett några nya artiklar i någon av 
sökningarna, utan endast resulterat i dubbletter har de kombinationerna valts att inte 
presenterats i tabellerna. 
  
Sökorden i databassökningarna står inte i samma ordning i alla tabeller. Detta upptäcktes 
långt efter att tabellerna var gjorda och att ändra ordning skulle skapa problem gällande 
dubbletter som skulle hamna på fel plats. Därav beslutades det att de olika ordningarna på 
sökorden i tabellerna fick kvarstå. 
 
Litteraturstudien syftade till att belysa både sjuksköterskans bemötande och upplevelse. Det 
resulterade i ett tvådelat resultat. För redovisning av sjuksköterskans bemötande i resultatet 
ingick temana skapande av tillit i bemötandet och lindrande av lidande i bemötandet. 
Redovisning från resultatet av sjuksköterskans upplevelse bestod av temana känslomässigt 
påfrestande i bemötandet, oro och rädsla i bemötandet, osäkerhet i bemötandet samt 
bristande kunskap i bemötandet av kvinnor med annan kulturell bakgrund.  
  
Bland de utvalda artiklarna i resultatet av litteraturstudien behandlar sex av totalt tio artiklar 
SANE-utbildade sjuksköterskor. Detta kan påverka resultatet av sjuksköterskans upplevelse 
av att bemöta sexuellt utsatta kvinnor då dessa sjuksköterskor har en vidareutbildning i 
forensisk medicin och bemötande av sexuellt utsatta kvinnor utöver grundutbildningen för 
sjuksköterskor. I en studie av Nielsen et al. (2014) tyder resultatet på att SANE-utbildade 
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sjuksköterskor har en mer positiv attityd gentemot kvinnor som söker sjukvård på akuten än 
vad allmänsjuksköterskor på akutmottagningar har. 
  
Forskning inom Sverige var önskvärt till litteraturstudien. Däremot var aktuell forskning inom 
ämnesområdet från Sverige begränsat utifrån sökningarna och inga artiklar som enbart 
berörde omvårdnad av sexuellt våld mot kvinnor kunde hittas. Studien inkluderade artiklar 
från andra länder i världen. Dock gav detta ett mer globalt resultat av sjuksköterskans 
upplevelser och bemötande, vilket kan ses som en styrka då sexuellt våld mot kvinnor är ett 
världsomfattande folkhälsoproblem. I resultatet ingick artiklar från Australien, Brasilien, 
Nederländerna, Storbritannien och USA. Trots att artiklarna är från olika kulturer, upplevde 
och bemötte sjuksköterskorna de utsatta kvinnorna på liknande sätt. 
  
Från den vetenskapliga artikeln av Jancey et al. (2011) som användes i resultatet belystes 
även andra professioners än sjuksköterskors perspektiv av behandling och bemötande av 
kvinnor utsatta för sexuellt våld. Dock redovisades endast det resultat som samtliga deltagare 
var överens om för att försäkra att resultatet inkluderade sjuksköterskorna perspektiv. 
 

KLINISK BETYDELSE  

Sexuella övergrepp är ett aktuellt samhällsproblem. Drygt en tredjedel av alla kvinnor i 
världen har någon gång blivit utsatta för sexuella övergrepp och chansen att en sjuksköterska 
möter på en sexuellt utsatt kvinna i vården är stor.  
 
Sjuksköterskans upplevelse i mötet med den utsatta kvinnan kan kännas osäkert och 
svårhanterligt på grund av att det många gånger handlade om otillräckligt med kunskap kring 
ämnet. För att underlätta omvårdnad behöver det undervisas och finnas mer utbildningar om 
sexuella övergrepp som kan erbjudas till sjuksköterskor. Det skulle medföra en bredare bild 
och ge en ökad kunskap om sexuella övergrepp. Sjuksköterskan har också svårt att veta hur de 
ska gå tillväga med kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. För att underlätta 
omvårdnaden ytterligare för sjuksköterskan i mötet med den sexuellt utsatta kvinnan behövs 
tydliga rutiner och riktlinjer. Detta skulle få både sjuksköterskan och patienten att känna sig 
tryggare och säkrare. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Bemötandet av sexuellt utsatta kvinnor är komplext och berör mycket känslor och 
erfarenheter hos sjuksköterskor. Sexuella övergrepp är ett aktuellt ämne i dagens samhälle 
och för att omvårdnaden ska kunna utvecklas krävs det mer forskning kring sjuksköterskans 
erfarenhet och upplevelser i bemötandet av kvinnor som söker vård efter sexuella övergrepp. 
Det skulle vara intressant med fortsatt forskning om sjuksköterskors upplevelse av 
bemötandet med sexuellt utsatta kvinnor samt mer forskning om hur sjuksköterskorna går 
vidare med utbildning och olika riktlinjer. 
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SLUTSATS  

Resultatet visade att sjuksköterskans bemötande av sexuellt utsatta kvinnor upplevdes som 
känslomässigt påfrestande. Sjuksköterskans upplevda känslor påverkade hur sjuksköterskan 
agerade i bemötandet med den sexuellt utsatta kvinnan och utanför arbetet. Vid bemötandet 
av kvinnorna ansåg sjuksköterskorna att tillit, respekt och empati var det viktigaste aspekterna 
för att kunna skapa en god omvårdnad. Däremot saknade många sjuksköterskor utbildning i 
omhändertagande av sexuellt utsatta kvinnor. Bristen på kunskap gick ut över både 
omvårdnaden och patientbemötandet. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om sexuella 
övergrepp för att kunna ge en kvalitetssäker omvårdnad till den utsatta kvinnan.   
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Bilaga 1: Artikelmatris 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Bekker, M., Van Driel, M., 
Pelger, R., Lycklama à 
Nijeholt, G. & Elzevier, H. 

2010 

Nederländerna 

Att undersöka hur nederländska 
sjuksköterskor inom urologi bemöter 
sexuell dysfunktion och sexuella 
övergrepp i daglig praxis.  

Metod: Kvantitativ metod 
 
Urval: Bekvämlighetsurval  
 
Datainsamling: Enkätundersökning.  
 
Antal deltagare: Totalt tillfrågades 190 
sjuksköterskor inom urologin att delta, var av 93 
sjuksköterskor svarade på enkätundersökningen.  
 
Bortfall: 97 (51%) 

Majoriteten av sjuksköterskorna frågar aldrig 
eller väldigt sällan sina patienter om sexuella 
övergrepp när misstanke om ämnet finns. 
Trots detta ansågs sexuella övergrepp som ett 
viktigt ämne att prata om. 
 
En anledning till att sjuksköterskorna inte tar 
upp ämnet när de möter kvinnor utsatta för 
sexuella övergrepp beror på att 
sjuksköterskorna inte har tillräckligt med 
kunskap kring ämnet för att kunna hantera 
eventuella frågor och svar från patienterna.   

 
Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Campbell, R., Greeson, M. & 
Patterson, D.  
 
2010 
 
USA 

Att undersöka hur Sexual Assault 
Nurse Eexaminers [SANE] 
definierar sitt arbete med sina 
patienter, hur de samarbetar med 
brottsbekämpning och hur de 
klarar av eventuella konflikter 
mellan dessa roller.  

Metod: Kvalitativ metod, Grounded theory. 
 
Urval: Selektivt urval. I en grupp på totalt 11 
stycken sjuksköterskor valdes de 6 mest erfarna 
sjuksköterskorna ut.  
 
Datainsamling: Semi-strukturerad intervju.   
 
Antal deltagare: Totalt deltog 6 SANE-
utbildade sjuksköterskor från ett länssjukhus.  

De erfarna sjuksköterskorna som tar hand om 
sexuellt utsatta kvinnor i vården ser sin 
främsta uppgift att ta hand om patienten och 
ge henne den vård som behövs och inte lägga 
större fokus på brottsutredning eller åtal av 
ärenden.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Cowley, R., Walsh, E. & 
Horrocks, J.  
 
2014 
 
Storbritannien 

Att utforska SANEs nuvarande 
arbetsroll i England utifrån 
sjuksköterskans erfarenhet och 
perspektiv.  

Metod: Kvalitativ, deskriptiv metod.  
 
Urval: Selektivt urval av de sjuksköterskor som 
arbetar på olika center för sexuella övergrepp i 
olika delar av England och som möter 
inklusionskriterierna.  
 
Datainsamling: Inspelade, enskilda, 
semistrukturerade intervjuer som transkriberas och 
kodas för att identifiera kategorier utifrån syftet.   
 
Antal deltagande: Totalt deltog 8 sjuksköterskor i 
studien. 
  
Bortfall: 3 (37,5%) 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna står 
i ett dilemma mellan att vara rättsmedicinsk 
sjuksköterska som bör vara neutral och inte 
visa känslor och empati som en 
sjuksköterska annars är utbildad till. Det är 
därför viktigt i deras roll att inte bli 
känslomässigt involverad.  
 
Sjuksköterskorna menar att det är jobbigt 
endast få möta patienten under ett kort 
skede och inte få reda på vidare behandling 
eller mående hos patienten.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Downing, N. & Lehan 
Mackin, M.  
 
2010 
 
USA 

Att förklara uppfattningen om 
rollkonflikt vid omvårdnad av 
kvinnor utsatta för sexuella övergrepp 
och dess inverkan på SANE 
sjuksköterskor och vården som de 
ger.  

Metod: Kvalitativ fenomenologisk metod 
semi-strukturerad intervju.  
 
Urval: Selektivt urval där endast 
sjuksköterskor som möter inklusionskriterierna 
tillfrågades om deltagande.  
 
Datainsamling: Inspelade enskilda intervjuer 
som transkriberats och sedan kodats.  
 
Antal deltagande: Totalt deltog 16 
sjuksköterskor i studien som tar emot sexuellt 
utsatta kvinnor i sjukvården.  
 
Bortfall: 2 (12,5%)  

Sjuksköterskorna uttrycker att en viktig del 
i deras arbete och hur de behandlar 
patienterna är att se till att patienterna är i 
kontroll över undersökningen och får den 
information om behandlingen som de 
behöver, samt att sjuksköterskorna är 
neutrala i sin roll. De menar även att de 
försöker ge så mycket stöd de kan till 
patienterna för att möta upp till deras 
behov.  
 
Samtidigt som sjuksköterskorna ska vara 
neutrala i sin roll är det svårt att hålla inne 
sina känslor och inte visa medkänsla för 
patienterna, speciellt yngre tjejer och svårt 
utsatta kvinnor.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Maier, SL.  
 
2011 
 
USA 

Undersöka SANE sjuksköterskors 
erfarenheter av olika trauman och 
utmattningar som ett resultat av att 
behandla våldtäktsoffer och de 
copingstrategier de använder för att 
motverka detta.  

Metod: Kvalitativ metod, grounded theory.  
 
Urval: Strategiskt urval 
 
Datainsamling: Intervjuer fördes via telefon, 
spelades in och transkriberades för att sedan 
kodas.  
 
Antal deltagande: Totalt deltog 40 SANE-
utbildade sjuksköterskor. 
 
Bortfall: 1 (2,5%) 

Resultat tyder på att majoriteten av 
sjuksköterskorna upplevde att den svåraste 
delen av deras arbete är de känslomässiga 
kraven som de utsätts för efter att ha hört 
offrens svåra berättelser.  
 
Olika trauman kunde uppstå bland 
sjuksköterskorna och de oroandet över 
kvinnan efter att hon lämnat sjukhuset. Det 
kunde resultera i utmattning som efterföljd av 
att behandla sexuellt utsatta patienterna som 
ansågs vara extra svårt.  

 
 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Jancey, J., Meuleners, L. 
& Phillips, M.  
 
2011 
 
Australien  

Att utforska vårdpersonalens 
uppfattningar om metoder för att 
behandla patienter utsatta för sexuellt 
våld samt identifiera frågor som rör 
dessa metoder i västra Australien.  

Metod: Kvalitativ metod, Delphi studie. 
 
Urval: Snöbollsurval  
 
Datainsamling: Två frågeformulär 
innehållande uppfattningar och 
problemformuleringar.  
 
Antal deltagande: 27 stycket deltagandet 
bestående av sjuksköterskor, läkare och 
kuratorer från olika akutmottagningar.  
 
 

Resultatet identifierade ett flertal 
problemområden inom omvårdnaden av 
sexuellt utsatta patienter. Bristande kunskap 
och förmåga i behandlingen, brist på tydliga 
rutiner i omvårdnaden av sexuellt utsatta. 
Vårdpersonalen hade ett sämre bemötande med 
patienter från andra kulturer på grund av 
bristande kunskap inom området. De saknade 
även rutiner angående uppföljning av 
patienterna efter att de lämnat akuten.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Maier, SL.  
 
2012a 
 
USA 

Att utforska SANEs uppfattning om 
offrets ras/etnicitet påverkar deras 
svar på sjukhus till våldtäkt och om 
det finns olika sätt att möta offrets 
behov, beroende på deras hudfärg, när 
de söker hjälp på en akutmottagning.   

Metod: Kvalitativ, deskriptiv metod.  
 
Urval: Strategiskt urval.  
 
Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor 
över telefon som spelas in och transkriberas för 
att sedan identifiera olika teman.  
 
Antal deltagande: Totalt deltog 40 SANE-
utbildade sjuksköterskor. 

Resultatet tyder på att utländska eller 
färgade kvinnor reagerar annorlunda på 
våldtäkt än vad vita kvinnor gör. En del 
sjuksköterskor menar att de är mer 
emotionella och agiterade än andra offer, 
medan andra sjuksköterskor upplever 
utländska kvinnor som mer tillbakadragen 
och tystlåtna.  
 
Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att 
ha respekt och förståelse för patienternas 
kulturer och bakgrunder för att kunna 
erbjuda bäst möjliga vård för varje individ.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Maier, SL.  
 
2012b 
 
USA 
 

Att undersöka SANE-sjuksköterskans 
uppfattning av hur polisens, 
rättssystemets och medicinska 
systemets beskyllande på 
våldtäktsoffer och hur sjuksköterskan 
gör för att förhindra detta.  
 

Metod: Kvalitativ metod, grounded theory. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: Semi-strukturerad intervju och 
en observation av SANE-utbildade 
sjuksköterskans arbete på 30 - 40 timmar 
genomfördes.    
 
Antal deltagande: Totalt deltog 40 SANE-
utbildade sjuksköterskor som jobbar på sjukhus. 
 
Bortfall: 1 (2,5%) 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att 
visa empati och förståelse gentemot 
sexuellt utsatta kvinnor. Det låg till grund 
för att patienten skulle kunna känna sig 
trygg och säker.  
 
Långa väntetider på akutmottagningarna 
skapar känslor av att våldtäktsoffret inte 
tas på allvar, menar sjuksköterskorna.  
 
Att se till att våldtäktsoffren snabbt får 
vård och skapa tid för våldtäktsoffret vid 
undersökningarna för att inte stressa offret 
ses som värdefullt för kvinnorna utsatta för 
våldtäkt enligt sjuksköterskorna.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Reis, MJ., Moraes Lopes, 
MH., Higa, R., Turato, 
ER., Chvatal, VLS. & 
Bedone, AJ. 
 
2009 
 
Brasilien 

Förstå sjuksköterskors upplevelser att 
vårda kvinnor utsatta för sexuellt 
våld. 
 

Metod: Kvalitativ metod, innehållsanalys.  
 
Urval: Strategiskt urval. 
 
Datainsamling: semi-strukturerade intervju 
med öppna frågor som spelades in och 
transkriberades för att identifiera olika teman.  
 
Antal deltagande: Totalt deltog 6 
sjuksköterskor från en medicinavdelning.  

Ett humant mottagande av patienten ansågs 
som det viktigaste punkten för att bilda en god 
relation till patienten.  
 
Trots att sjuksköterskorna upplever det 
ångestfullt och obekvämt att ta emot 
patientgruppen så ser de ändå till att ge den 
vård till patienterna som de behöver.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Ross, R., Burk Draucker, C., 
Martsolf, D., Adamle, K., 
Chiang-Hanisko, L. & 
Lewandowski, W.  
 
2009  
 
USA 
 

Beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av att vårda överlevare av sexuellt 
våld på ett brett antal 
sjukhusavdelningar innefattande 
akutsjukvård, geriatrik, medicin, 
kirurgi och kvinnohälsa.    
 

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologisk 
ansats.  
 
Urval: Selektivt urval.  
 
Datainsamling: Inspelade intervjuer med semi-
strukturerade frågor. Intervjuerna 
transkriberades för att sedan identifiera olika 
teman.  
 
Antal deltagande: Totalt 38 sjuksköterskor 
tillfrågades att delta i studien. 
 
Bortfall: 3 (7,8%)  
 

Sjuksköterskorna kände att det är viktigt 
att kunna dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskap till andra sjuksköterskor som 
vårdar kvinnor utsatta för sexuellt våld.  
Resultatet tyder på att sjuksköterskorna 
upplever att det är viktigt att skapa ett 
förtroende till patienterna och försiktigt ta 
upp ämnet. Det är även av stor betydelse 
att sjuksköterskorna har kunskap om 
tidigare sexuella övergrepp hos patienten.  
 
Något som sjuksköterskorna såg som 
utmanande med bemötandet av patienterna 
var att tidsbrist ofta uppstod, vilket kunde 
leda till ämnet undveks.  
 

 


