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Abstrakt 

Bakgrund: Sexuella övergrepp har definierats som ett försök till sexuell handling med tvång, 

detta beskrevs som ett folkhälsoproblem världen över. Det redovisades att denna typ av 

ofredande är straffbart och personer som har blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp och 

därmed sökt vård för att få behandling och stöd. Sjuksköterskorna har spelat en stor roll i 

denna typ av vård då de tagit hand om dessa patienter, detta möte upplevdes från patientens 

perspektiv som påfrestande. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Metod: Genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsyfINFO inkluderades 11 

originalartiklar av kvantitativ, kvalitativ och mixad metod. Resultat: Detta visade att 

sjuksköterskorna ansåg att bra kommunikation mellan patient och sjuksköterska var 

grundläggande för att uppnå en god vård. I denna typ av vård var det för sjuksköterskorna 

svårt att hålla en neutral roll och inte visa känslor, detta gjorde att sjuksköterskorna 

påverkades psykiskt och upplevde en ständig oro. Att som sjuksköterska besitta en bra 

kompetens var av betydelse för att kunna ge vård av hög kvalitet. Diskussion: Diskussionen 

bekräftade vikten av kompetens samt hur ett bra bemötande kunde utforma en grund i 

samspelet mellan patient och sjuksköterska. Slutsats: Många komponenter spelade in för att 

mötet mellan patient och sjuksköterska skulle upplevas positivt samt att kunskap och 

kompetens var essentiellt. 

 

Nyckelord: Bemötande, Litteraturöversikt, Sexuella övergrepp, Sjuksköterskors roll, Sjuksköterskors 

upplevelser 
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Bakgrund 

Sexuella övergrepp är ett folkhälsoproblem 

World Health Organization (WHO, 2017) definierar sexuella övergrepp som en sexuell 

handling, försök till sexuell handling eller annan handling med tvång som riktas mot någon 

persons sexualitet, detta oavsett relation till offret. Här inkluderas även våldtäkt där man 

fysiskt tvingar sig på en annan person genom penetration av kön med en kroppsdel eller 

annat objekt. WHO (2017) uppskattar att 35 procent av kvinnorna i världen blir sexuellt 

utnyttjade av sin partner eller av en utomstående.  

 

Majoriteten av dem som utsätts för sexuella övergrepp är kvinnor i ung ålder som i regel 

angrips av en man (Du Mont, White, & McGregor, 2009; Du Mont et al., 2014). Offret känner 

vanligtvis personen som utför övergreppet och flertalet övergrepp resulterar i fysiska 

och/eller psykiska skador (Du Mont et al., 2009; Fehler-Cabral, Campbell & Pattersson, 2011). 

Många som utsätts kan inte minnas efteråt vilka sexuella handlingar som utförts under 

övergreppet (Du Mont et al., 2014). Kalmakis (2010) redogör för att kvinnor som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp ofta efteråt känner sig märkta för livet samt att de inte efter händelsen 

känner att de kan säga nej till någon som vill utföra en sexuell handling. Kvinnorna känner 

många gånger skam och skuldbelägger sig själva för vad som hände.  

 

Enligt en enkätundersökning gjord av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2008) uppger 

endast 4 procent (n=1800) av männen i Sverige som deltog i undersökningen att de blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Det redovisas även att det finns lite forskning inom området 

gällande män och enkätundersökningen visar att ett stort mörkertal finns där få män 

polisanmäler och söker vård för händelsen. Detta beror oftast på den sociala 

stigmatiseringen för män och misstron att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp som man. 

 

Sexuella övergrepp är ett brott 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) omfattar sexualbrott ett brett spektrum, från 

blottning till fullbordad våldtäkt. I Sverige är det vid denna typen av brott vanligt med 
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upprepad utsatthet. Mer än hälften (n=654000) av dem drabbade har blivit utsatta minst två 

gånger. BRÅ beskriver också att nära en tredjedel (n=654000) av alla sexualbrott är så pass 

allvarliga att det förekommit försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. BRÅ 

visar i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) att 2.4 procent av den svenska 

befolkningen utsattes för sexualbrott under 2016. Detta markerar en relativt stor ökning från 

tidigare år, mellan 2005 – 2012 var siffran cirka 1 procent (Brottsförebyggande rådet, 2017). 

 

I Sverige enligt 1 §, kap. 6, i SFS 1962:700 kan en brottslig gärning utförd med våld eller hot 

som tvingar en person till samlag eller annan sexuell handling och är jämförlig med samlag 

dömas till våldtäkt och därmed fängelse i minst två år eller max sex år. Detta gäller även om 

en person genomför samlag eller sexuell handling genom att utnyttja personen på grund av 

att denne är medvetslös, sovande, har allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller befinner sig i annan utsatt situation. Om 

brottet anses vara grovt kan gärningsmannen dömas för grov våldtäkt till fängelse i minst 

fyra år eller max tio år.  

 

De brottsutsattas möte med vården 

Av de personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp väljer de flesta att vända sig till en 

gynekologisk mottagning eller akutmottagning och där blir inskrivna som patienter för att 

kunna få den vård och hjälp de behöver (NCK, 2008). Patienterna som söker denna typ av 

vård söker främst för att de vill prata med någon och få hjälp att bearbeta det som hänt, 

många av dem återupplever händelsen och kan drabbas av mardrömmar. Några av de som 

söker vård gör det för att de vill utreda eventuell könssjukdom och graviditet (Du Mont et 

al., 2009). Eftersom den brottsutsatta kan söka vård var som helst är det av stor vikt att alla 

som arbetar inom vården kan agera rätt för att möta patientens medicinska, emotionella och 

rättsliga behov (NCK, 2008). I de flesta fall möter patienten sjuksköterskan först, därför har 

de en viktig roll i patientens vård. Om patienten känner att denne får en bra stöttning under 

vårdtiden så finns det en större chans för bättre återhämtning och ett bättre välmående 

(Padden, 2008).  
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Undersökningen av patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp innefattar prover för 

att kontrollera om patienten smittats av överförbara infektioner eller blivit gravid. Även spår 

från förövaren säkras i en rättsmedicinsk undersökning och det dokumenteras även om det 

finns någon form av drogpåverkan (NCK, 2008). Ett bevisinsamlingskit används där bland 

annat en kroppslig undersökning, bedömning och dokumentation av fysiska skador görs. 

Sedan utförs medicinsk behandling och krishantering (Du Mont et al., 2014). De största 

skadorna är oftast inte fysiskt genitala utan de skador som kan uppstå är oftast skrapsår och 

rivmärken på armar, ben och skinkor (NCK, 2008). Patienterna erbjuds även förebyggande 

behandling mot könssjukdomar och graviditet samt rådgivning (Du Mont et al., 2014). Det är 

viktigt som sjuksköterska att vara kompetent och ge ett korrekt omhändertagande då den 

brottsutsatta många gånger drabbas av ångest, rädsla och otrygghet (NCK, 2008). 

 

Sjuksköterskan är en av de professioner som deltar i undersökningen och behandlingen av 

de brottsutsatta och det är därför av stor vikt att sjuksköterskan tar sitt ansvar, utför 

undersökningen och bevisinsamlingen med noggrannhet samtidigt som ett bra bemötande 

och en trygghet inges till patienten. Det är även viktigt att patienten blir hänvisad till 

psykosocialt stöd efter det akuta omhändertagandet, patienten blir även återkallad för en 

fysisk kontroll en tid efter händelsen (NCK, 2008).  

 

Patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan 

Reaktionen hos patienten som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan ofta innefatta 

ångest, känslor av skuld och skam, rädsla, hjärtklappning, illamående, maktlöshet och 

sömnsvårigheter. Patienten kan under det sexuella övergreppet bli paralyserad och kan 

därför inte göra motstånd, det är därför vanligt att dessa känslor och reaktioner kommer i 

efterhand (NCK, 2008). Den brottsutsatta anser att det är oerhört påfrestande att göra en 

kroppslig undersökning och samla bevis så kort inpå efter övergreppet. Ibland upplever 

patienterna undersökningen som ett andra övergrepp men patienterna anser att detta kan 

lindras vid bra stöd av sjuksköterskan (Fehler-Cabral et al., 2011).  

 

Vissa patienter känner att de blev noga tillfrågade av sjuksköterskan och fick göra ett eget 

val om de ville genomföra undersökningen eller inte. Majoriteten av patienterna som blivit 
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utsatta upplever att sjuksköterskorna har bemött dem omtänksamt, med medlidande, inte 

varit dömande samt tagit deras behov och oro på allvar (Campbell, Patterson, Adams, Diegel 

& Coats, 2008). Patienterna uppskattar när sjuksköterskan försäkrade om att det inte är den 

brottsutsattes fel och att patienten inte bör skuldbelägga sig själv. En positiv upplevelse 

under vårdtiden för många patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp är hur 

sjuksköterskorna noga förklarar hur den fysiska undersökningen och bevisinsamlingen 

kommer att gå till. För en del patienter är det viktigt att sjuksköterskan talar om ifall det 

finns några synbara skador eftersom patienten då känner att det finns bevis till den rättsliga 

undersökningen (Fehler-Cabral et al., 2011). 

 

Ett fåtal patienter känner att sjuksköterskan varit känslokall och stressad i bemötandet (Du 

Mont et al., 2014; Fehler-Cabral et al., 2011). Patienterna känner att det sjuksköterskan gjorde 

gick på rutin och inte var anpassat till individen. Sjuksköterskan gav otillräcklig information 

om hur undersökningen och bevisinsamlingen skulle gå till vilket gjorde att patienten kände 

sig utsatt. Dessa sjuksköterskor berättade inte heller vad som hittats under undersökningen 

vilket gjorde att patienterna kände sig utelämnade och förvirrade (Fehler-Cabral et al., 2011). 

Vissa patienter känner att de inte hade något val i om de ville genomföra undersökningen 

utan blev tillsagd av polis eller sjuksköterska att göra det. Det har framkommit att patienter 

vid ett antal tillfällen tror att de genomför undersökningen till bevisinsamlingen just för att 

utesluta att de drabbats av någon sjukdom och/eller graviditet, och inte är medvetna om att 

det är för att samla bevis till en rättslig undersökning (Du Mont et al., 2009).  

 

Teoretisk anknytning  

Halldórsdóttir (1996, s. 31-32) hävdar att det är av vikt att patienten och sjuksköterskan 

knyter an till varandra och upprättar en bra kommunikation. De två metaforerna som 

används för att beskriva teorin är metaforen om en bro och metaforen om en vägg. Bron i 

detta fall symboliserar en bra kommunikation mellan patient och sjuksköterska där mötet 

sker på bron när patient och sjuksköterska båda har visat en öppenhet och samhörighet för 

varandra och därefter kunnat kliva på bron och mötas på mitten. Väggen symboliserar 

negativiteten och om ingen kommunikation finns. Då hamnar sjuksköterska och patient på 

varsin sida om en vägg och kan då inte kommunicera med öppenhet.  
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Några av huvudbegreppen som presenteras är kompetens i professionen där sjuksköterskan 

ska använda sin kunskap till att uppmuntra patienten och bygga en relation samtidigt som 

patienten informeras. Denna kompetens innefattar även att göra en klinisk bedömning och 

utföra uppgifterna som kommer med detta när man arbetar med människor. Att bry sig om 

på ett professionellt sätt innebär att som sjuksköterska vara öppen och att vara genuint 

intresserad av patienten, både som person och patient. Detta innefattar även att vara 

ansvarsfull, vara där för patienten och samtidigt ha modet att utföra sin professionella roll 

som sjuksköterska. En annan viktig egenskap är att kunna erkänna sin sårbarhet utifrån den 

livserfarenhet man tidigare upplevt (Halldórsdóttir, 1996, s. 31-32).  

 

Problemformulering 

Personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp söker vård för både den fysiska och 

psykiska hälsan. Sjuksköterskan är en av de professioner som kan möta denna patientgrupp 

på de olika vårdinstanserna. Det är sedan tidigare känt att patienterna önskar bli bemötta 

med förståelse för att därmed våga öppna sig för sjuksköterskan och då kunnat berätta vad 

som skett. Sammanställd forskning i bakgrunden visar att sjuksköterskor anser att det är 

svårt att bemöta patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp då det är psykiskt 

påfrestande. Har inte patienten förtroende för sjuksköterskan i deras möte kan det resultera i 

en dålig kommunikation. Det är därför viktigt att undersöka sjuksköterskors upplevelser 

inom detta område för att kunna skapa ett bra möte med patienten samt ge vård av hög 

kvalitet. Om inte sjuksköterskor får kunskap i hur de ska vårda och bemöta patienter som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp kan detta resultera i negativa konsekvenser där risk 

finns att patienter får en dålig vård.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser i mötet med 

patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp.  
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Metod 

Design 

Denna litteraturöversikt utgick från redan existerande forskning för att få fram relevant fakta 

inom valt område. Enligt Polit & Beck (2017, s. 87-88) är en litteraturöversikt ett sammanställt 

resultat för att få fram relevant information till det valda syftet. Det är viktigt att kontrollera 

att materialet som används i en litteraturöversikt är från artiklar där författarna själva utfört 

studien, det vill säga originalartiklar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vid urval av vetenskapliga originalartiklar i denna litteraturöversikt användes inklusions-

och exklusionskriterier för att få fram relevant fakta. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara max tio år gamla. Artiklarna skulle 

endast inkludera tonåringar 13-17 år samt vuxna 18+ år som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp och då blivit vårdad i det akuta skedet för detta. Alla valda artiklar som användes 

i resultatet var utifrån sjuksköterskans perspektiv. Artiklarna som inkluderades skulle vara 

av kvantitativ, kvalitativ och mixad design och samt innehålla ett etiskt resonemang. Enbart 

de artiklar som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet efter kvalitetsgranskning med 

mallen i Friberg (2017, s. 147) inkluderades. De artiklar som exkluderades var de som 

innefattade barn upp till 12 år. Även de delar i valda artiklar där andra professioner 

exempelvis polis, läkare och psykolog deltagit har deras perspektiv exkluderats. Likaså om 

patientens perspektiv belystes i artiklarna har dessa delar uteslutits från resultatet. 

 

Litteratursökning 

I litteratursökningen användes databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO där Cinahl 

heading, Mesh och Thesaurus nyttjades. I sökningen av artiklar användes 

informationsbärande begrepp och synonymer till dessa utifrån syftet. De begrepp som 

tillämpades utifrån syftet och den valda problemformuleringen var: sexuella övergrepp, 

sjuksköterskors upplevelser och mötet med patienter, se Tabell 1. De sökavgränsningar 

gällande ålder som tillämpades i databaserna Cinahl och PubMed var tonåringar: 13-18 år 
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samt vuxna: 19+. I PsycINFO var sökavgränsningarna gällande ålder tonåringar: 13-17 år 

samt alla vuxna: 18+. 

 

Tabell 1. 

Översikt av informationsbärande begrepp. 

Informationsbärande begrepp Sökord 

Sexuella övergrepp PubMed: “Sex Offenses”,” Rape” 

Cinahl: “Sexual Abuse” 

PsycINFO: “Sexual Abuse” 

Sjuksköterskors upplevelser  PubMed: “Nurses”, “Attitude” 

Fritextsökning i Pubmed: “experienc*” 

Cinahl: “Nurse Attitudes” 

Mötet med patienter PubMed: “Nursing” 

Cinahl: “Nurse-Patient Relations” 

PsycINFO: “Nursing” 

 

Dessa informationsbärande begrepp användes i olika kombinationer i de olika databaserna. 

Ytterligare sökningar gjordes manuellt för att finna fler relevanta artiklar. Sökningarna som 

gjordes med de valda begreppen visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. 
Översikt av artikelsökningar. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal  

träffar 

Urval Författare 

(Årtal) 

PsycINFO 

180131 

MAINSUBJECT.EXACT("Nursing") 

AND MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Abuse") 

Svenska 

Engelska 

080101-

171231 

Adolescent 

13-17 

Adult 18 yrs 

& older 

13 *7 

**2 

***1 

****1(2) 

 

Downing & Mackin. 

(2012) 

PubMed 

180129 

("Sex Offenses"[MeSH]) AND 

"Nursing"[MeSH] AND experienc*  

Svenska 

Engelska 

10 years 

Adolescent: 

13-18 years 

Adult: 19+ 

years 

39 *14 

**6 

***4 

****3(0) 

 

Maier. (2011) 

 

Cowley, Walsh & 

Horrocks. (2014) 

 

Ross, Draucker, 

Martsolf, Adamle, 

Chiang-Hanisko & 

Lewandowski. (2010) 
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PubMed 

180122 

("Attitude"[MeSH]) AND ("Sex 

Offenses"[MeSH]) AND 

"Nurses"[MeSH]  

Svenska 

Engelska 

10 years 

Adolescent: 

13-18 years 

Adult: 19+ 

years 

6 *4 

**2 

***1 

****1(1) 

 

José dos Reis, Lopes, 

Higa, Turato, Chvatal 

& Bedone. (2010) 

PubMed 

180125 

("Sex Offenses"[MeSH]) AND 

("Rape"[MeSH]) AND "Nurses"[MeSH]  

Svenska 

Engelska 

10 years 

Adolescent: 

13-18 years 

Adult: 19+ 

years 

5 *2 

**2 

***2 

****1(0) 

 

Maier. (2012a) 

Cinahl  

180125 

(MH "Sexual Abuse") AND (MH 

"Nurse-Patient Relations")  

Engelska 

20080101-

20171231 

Adolescent: 

13-18 

All adult 

10 *7 

**1 

***1 

****1(1) 

 

Campbell, Greeson & 

Patterson. (2011) 

Cinahl 

180125 

(MH "Sexual Abuse") AND (MH 

"Nurse Attitudes") 

Engelska 

20080101-

20171231 

All adult 

7 *5 

**3 

***2 

****1(1) 

 

Giacomo, Cavallo, 

Bagnasco, Artini & 

Sasso. (2016) 

Manuell 

sökning 

   ****3 Correa,Labronici & 

Trigueiro. (2009) 

 

Jancey, Meuleners & 

Phillips. (2011) 

 

Townsend & 

Campbell. (2009) 

*Antal valda artiklar efter läst titel, **antal valda artiklar efter läst abstrakt, ***antal valda artiklar efter 

läst artikel, ****antal valda inkluderade artiklar efter kvalitetsgranskning (dubbletter) 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt utfördes i flera steg. Vid 

sökningarna lästes först alla artiklarnas titel för att bedöma om artikeln var relevant. Om den 

bedömdes vara relevant lästes därefter artikelns abstrakt. Om abstraktet ansågs svara mot 

syftet lästes hela artikeln översiktligt för att sedan kontrollera att artikelns huvudresultat 

svarade mot syftet samt mot valda inklusionskriterier. Artiklarna granskades slutligen 

utifrån granskningsmallen av kvalitativa och kvantitativa studier i Friberg (2017, s. 147). Den 

kvalitativa mallen som användes innehåller 14 punkter, dessa har bedömts på en tregradig 
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skala från 0-2 där artiklarna granskades manuellt och då bedömts via ett poängsystem som 

utformades av litteraturöversiktsförfattarna. Om 0 poäng givits har det inte funnits underlag 

för den aktuella bedömningspunkten i artikeln. 1 poäng har givits om den aktuella 

bedömningspunkten nämnts i artikeln och 2 poäng har givits om den aktuella 

bedömningspunkten varit utförligt beskriven i artikeln. Vid sammanlagt 0-14 poäng har 

artikeln bedömts ha låg kvalitet och då uteslutits ur resultatet. 15-21 poäng har artikeln 

bedömts ha medelhög kvalitet, 22-28 poäng har artikeln bedömts ha hög kvalitet. De 

kvantitativa artiklarna har bedömts utifrån samma poängsystem där den sammanlagda 

poängen från 0-12 poäng bedömts som låg kvalitet, 13-19 poäng som medelhög kvalitet och 

20-26 som hög kvalitet. Vid mixad studie har en sammanslagning och justering gjorts av den 

kvalitativa och den kvantitativa granskningsmallen där 28 var maxpoäng. Samma beräkning 

av poäng har gjorts i mixad studie som vid kvalitativ studie. Därefter upprättades en 

översiktstabell där valda artiklar redovisades med författare, årtal, land, studiens syfte, 

studiedesign, antal deltagare, datainsamling, analys, huvudresultat samt vilken kvalitet 

författarna bedömt artikeln till. Se Bilaga 1. De artiklar som inkluderades i resultatet var av 

medelhög och hög kvalitet.  

 

Analys 

Analys av artiklarna utgick från modellen av analysprocessen i Friberg (2017, s. 148-150). 

Första steget i denna process innefattade att de inkluderade artiklarnas resultat lästes igenom 

flertalet gånger för att få en bra överblick och förståelse av innehåll och upplägg. Därefter 

valdes bärande textstycken ut ur artiklarnas innehåll som var relevanta och svarade mot 

syftet, sedan kopplades dessa ihop med bärande begrepp ur den teoretiska anknytningen 

som tillsammans utformade fyra huvudrubriker till resultatet; Vikten av kunskap och 

kompetens, Att skapa en relation genom kommunikation, Sjuksköterskans empatiska 

förhållningssätt samt Att påverkas personligen. De utvalda bärande textstyckena ur 

artiklarna färgkodades utifrån likheter och skillnader och sorterades därefter under 

respektive huvudrubrik. Färgstyckena blev sedan tilldelade ett nummer för att utgöra en 

kronologisk ordning som slutligen sammanställdes och refererades under lämpliga rubriker 

som utformade resultatet i denna litteraturöversikt.  
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Etiska överväganden 

För att de vetenskapliga artiklarna skulle inkluderas i denna studie togs etiska aspekter 

hänsyn till. Artiklarna översattes med noggrannhet för att inte resultatet skulle förvrängas. 

Litteraturöversiktsförfattarnas egna erfarenheter och kunskaper åsidosattes i största möjliga 

mån under arbetsgången i strävan att uppnå ett objektivt synsätt och på så vis inte påverka 

resultatet. Använda citat framfördes på originalspråk med målet att inte förvränga 

innebörden. Litteraturöversiktsförfattarna kontrollerade att artiklarna var etiskt godkända, 

alternativt att tidskriften som den var publicerad i var etiskt godkänd enligt Ulrichsweb 

(2018). Enligt Polit och Beck (2017, s. 142-145) är det grundläggande att de som deltar i 

artiklarnas undersökningar ska delta frivilligt samt vara informerade om hur studien 

kommer att gå till. Även detta beaktades i valet av artiklar till denna litteraturöversikt. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på sammanlagt 11 artiklar varav sju artiklar av 

kvalitativ design, två artiklar av kvantitativ design samt två artiklar av mixad design som 

enligt litteraturöversiktens syfte belyser sjuksköterskornas upplevelser i mötet med patienter 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Studierna som används i denna litteraturöversikt 

är genomförda i Australien, Brasilien, England, Italien och USA. Resultatet ur valda artiklar 

presenteras under fyra huvudrubriker; Vikten av kunskap och kompetens, Att skapa en 

relation genom kommunikation, Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt samt Att 

påverkas personligen.  

 

Vikten av kunskap och kompetens 

Samtliga sjuksköterskor (n=27) anser att det finns begränsat antal personer som utför 

undersökningarna på patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp, detta gör att 

sjuksköterskorna sällan känner sig lediga då de ofta har jour på grund av denna 

personalbrist (Jancey, Meuleners & Phillips, 2011). För att kunna vårda patienter som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp anser 55,6 procent av sjuksköterskorna (n=15) att tydliga 

riktlinjer behövs för hur behandling, bevisinsamling och bemötande ska ske (Jancey et al., 

2011). För att sjuksköterskorna ska få mer kunskap om dessa riktlinjer krävs en förbättrad 

och pågående fortbildning för vårdpersonalen så att undersökningen av den brottsutsatta 



11 

 

kan förbättras löpande vilket då gör att patienterna får det stöd de behöver (Jancey et al., 

2011; José dos Reis et al., 2010). En undersökning gjord av Giacomo, Cavallo, Bagnasco, 

Sartini & Sasso (2016) visar att ca en femtedel av sjuksköterskorna (n=81) inte har den 

adekvata kompetensen som krävs för att möta dessa patienter och utföra denna typ av 

undersökning. De anser att sjuksköterskorna behöver gå speciella utbildningar för att lära sig 

rätt beteende mot patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

 

Målet med fortbildning är att ge sjuksköterskorna kunskap och kompetens så att patienten 

får vård av hög kvalitet. Fortbildning syftar till förbättrad bevisinsamling för ett hållbart 

rättsfall men samtidigt se till att patientens emotionella behov blir tillfredsställda och att 

denne ska känna sig säker och ha kontroll över sitt liv (Campbell, Greeson & Patterson, 2011; 

Townsend & Campbell, 2009). Sjuksköterskorna uttrycker själva att de vill ha möten 

tillsammans med sina kollegor för att dela med sig av erfarenheter och upplevelser, vilket 

upplevs skulle öka deras kunskap. De upplever även att det är svårt att tillgodose patientens 

fysiska och psykiska behov trots att de har kompetens i detta. De får lära sig att vara 

närvarande i mötet med patienten och anser att de får en tillfredsställelse av att utföra ett bra 

jobb och då känner tacksamhet från dessa patienter (José dos Reis et al., 2010).  

 

Efter att en fortbildning i att vårda patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

tillkommit upplever sjuksköterskorna att vården för dessa patienter har förbättrats. Det är 

kortare väntetider inför undersökning, patienten blir endast undersökt av en person, 

behandlingen har förbättrats och insamling av bevismaterial genomförs grundligare (Maier, 

2012a). Detta gör att patienterna kan vara mer självbestämmande och ta kontroll över 

situationen. Sjuksköterskorna anser även att informera patienterna både medicinskt och om 

hur bevisinsamlingen kommer att gå till är viktigt så att de kan gå vidare i sitt rättsfall 

(Campbell et al., 2011; Maier, 2012a). I denna typ av undersökning menar sjuksköterskorna 

att de främst bör fokusera på patienten och dennes välmående, de anser att bevisinsamlingen 

är mindre viktig och därför kommer det i andra hand trots att de vet vilka bevis de behöver 

och hur dessa samlas in (Cowley, Walsh & Horrocks, 2014). 
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Att skapa en relation genom kommunikation 

Sjuksköterskorna anser att första mötet med patienter som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp är av stor vikt då ett band behöver skapas i den första kontakten (José dos Reis et 

al., 2010). En av utmaningarna sjuksköterskorna upplever är att möta dessa patienter då de 

behöver reflektera, lyssna och ge extra stöd till patienterna för att kunna ge en god vård 

(Giacomo et al., 2016). För att uppnå detta uppger de att det är viktigt att knyta an med 

patienten och visa solidaritet med deras smärta och lidande så att en god kommunikation 

uppnås (José dos Reis et al., 2010). 

 

Innan ett samtal om sexuella övergrepp kan föras med patienten upplever sjuksköterskorna 

att en relation och ett förtroende behöver utvecklas (Ross et al., 2010). De upplever att det är 

viktigt att låta patientens känslor nå sjuksköterskan och vice versa för att patienten ska förstå 

att det finns en mottaglighet för dennes smärta. Sjuksköterskan upplever att detta ger en 

fysisk men också emotionell säkerhet som utgör en viktig faktor i behandlingen då patienten 

får känna sig trygg och säker (José dos Reis et al., 2010). Sjuksköterskorna beskriver att 

patienten och sjuksköterskan står på varsin sida om en bro där de först inte har en 

anknytning till varandra. För att sedan kunna mötas på bron kan sjuksköterskan visa en 

känsla eller framföra en hypotes av att någonting inte känns rätt till patienten så denne 

känner trygghet i att våga kliva upp på bron och komma närmre sjuksköterskan för att där 

skapa ett band (Ross et al., 2010). När detta band har skapats och de fått förtroende för 

varandra kan en öppen kommunikation påbörjas där patienten får berätta om händelsen 

(Campbell et al., 2011; Ross et al., 2010). Tillsammans kan sjuksköterska och patient gå över 

bron till tryggheten på fast mark (Ross et al., 2010).  

 

Sjuksköterskorna upplever i vissa fall att patienten kan vara motvillig att prata om händelsen 

och för att undvika att upprätta en kommunikation kan då patienten sätta upp en “vägg”. 

Sjuksköterskorna tror att detta kan bero på att patienten känner skuld och skam samt är rädd 

för att bli beskylld av att ljuga och därmed tror patienten att sjuksköterskan ska avvisa 

denne. Detta kan resultera i att sjuksköterskorna upplever att de inte får en kontakt med 

patienten och därmed uppstår en dålig kommunikation som gör att sexuella övergrepp inte 

kommer på tal (Ross et al., 2010). I första mötet är det därför viktigt att som sjuksköterska 
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inte begå misstag som kan leda till att mötet och kommunikationen inte sker med öppenhet 

(José dos Reis et al., 2010).  

 

Andra faktorer som kan få patienten till oviljan att kommunicera enligt sjuksköterskan är 

hur andra professioner som exempelvis polis, bemöter patienten med press vilket kan få 

denne till att återuppleva händelsen. Även långa väntetider kan ge patienten obehag i detta 

möte då de inte får ett bra första intryck (Maier, 2012a). Vid vissa tillfällen kan även 

sjuksköterskorna undvika att ta upp ämnet om sexuella övergrepp på grund av tidsbrist, det 

kan även vara smärtsamt för sjuksköterskorna att föra denna konversation då de känner att 

de inte är förberedda till att hantera patientens historia om det sexuella övergreppet (Ross et 

al., 2010).  

 

Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt 

Sjuksköterskorna hjälper patienterna så att de inte känner sig skyldiga till vad som utmynnat 

till det sexuella övergreppet. De upplever att patienterna tycker att det är påfrestande att 

söka vård, därför försöker sjuksköterskorna hjälpa dem till att genomföra undersökningen 

och behandlingen (Campbell et al., 2011). Att inta en neutral roll anser sjuksköterskorna är 

viktigt i mötet med patienterna, trots detta upplever de att det är svårt att inte visa känslor 

när patienten kommer in och berättar att de nyss blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp 

(Downing & Mackin, 2012; Campbell et al., 2011).  

 

I undersökningssituationen är patienten i en utsatt position och sjuksköterskan anser därför 

att det är viktigt att sträva efter att göra en snabb men samtidigt grundlig medicinsk 

undersökning. Offret ska även tillåtas att ta en paus när denne själv vill samt godkänna alla 

undersökningar själv, vilket kan underlätta till att offret inte känner sig utsatt igen (Maier, 

2012a). Sjuksköterskorna anser att det primära i undersökningen är att patienten får utöva 

självbestämmande och det sekundära är att samla bevis till ett rättsärende (Downing & 

Mackin, 2012; Campbell et al., 2011). Stor vikt läggs vid att förklara att patienten inte gjort 

något fel och att som sjuksköterska hjälpa till att stötta och därmed inte döma patienten 

(Maier, 2012a).  

 



14 

 

Efter att patienten lämnat sjukhuset visar sjuksköterskorna en fortsatt empati genom att de 

fortfarande känner en oro och ovisshet då de inte vet om uppföljning kommer att ske och 

hur patientens mående utvecklas (Cowley et al., 2014; Maier, 2011). I arbetet med patienter 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp använder sig en del av sjuksköterskorna de 

protokoll som finns för hur dessa patienter ska behandlas. Sjuksköterskorna anser att dessa 

protokoll inte tar hänsyn till problemen som involverar patientens sociala liv (Correa, 

Labronicci & Trigueiro, 2009). Sjuksköterskorna vet heller inte om patienterna återigen blir 

utsatta för sexuella övergrepp i de fall där det har skett i en nära relation, därför skulle de 

själva vilja handha återbesöken för att veta hur patienten mår (Maier, 2011).  

 

Att påverkas personligen 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp ser det 

som sitt egna professionella projekt och därmed sitt “kall” att ta hand om dessa patienter och 

deras kroppar (Correa et al., 2009). De anser att dessa patienter är svåra att ta emot då det är 

påfrestande att lyssna på deras detaljerade historier från övergreppet som skett (Maier, 

2011). Sjuksköterskorna känner ingen tillfredsställelse av att ta emot dessa patienter då det är 

psykist påfrestande. Även om sjuksköterskorna inte har en bra dag får det inte reflekteras i 

arbetet (José dos Reis et al., 2010). De måste kunna öppna sig och visa sin sårbarhet, ömhet 

och kunna ha sina egna personliga begränsningar samt alltid ta hand om sin personliga 

ångest i synen på sina begränsningar. Dessa begränsningar är något sjuksköterskan lär sig 

under tiden man deltar och arbetar i vårdprocessen. Det kan vara svårt att veta var gränsen 

går i sin yrkesroll (Correa et al., 2009).  

 

När sexuella övergrepp sker i nära relation ligger det utanför sjuksköterskans 

ansvarsområde och kapacitet att handha hela situationen (Correa et al., 2009; Maier, 2011). 

Detta kan ge en känsla av att de inte hjälper patienten tillräckligt, det kan kännas som en 

liten insats av sjuksköterskan och samtidigt förvärra patientens svårigheter i det dagliga livet 

nära familjen. Sjuksköterskorna kan då många gånger känna ångest, sorg och hjälplöshet 

(Correa et al., 2009). När dessa patienter omhändertas upplever sjuksköterskorna 

emotionella spänningar som kan leda till personliga inre konflikter, trots detta behöver de 
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fortsätta att lyssna på detaljer i vad patienten berättar om det sexuella övergreppet samtidigt 

som de utför undersökningen (José dos Reis et al., 2010).  

 

Ungefär 40 procent av sjuksköterskorna från de program som undersökts i studien (n=110) 

har någon gång under sin karriär drabbats av utmattningssyndrom i någon form (Townsend 

& Campbell, 2009). Några av symtomen som sjuksköterskorna upplever vid 

utmattningssyndrom är känsla av hjälplöshet, frustration, sömnsvårigheter, att de tycker 

synd om sig själva och vill sluta med att arbeta med patienter som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. De kan få en känsla av att de upplever världen annorlunda samt känner en rädsla 

utanför arbetet då de har en insikt i att sexuella övergrepp sker och hur, sjuksköterskorna får 

heller inte alltid det stöd de behöver utanför arbetstid (Maier, 2011). Även José dos Reis 

(2010) redovisar för rädslan sjuksköterskorna kan uppleva i privatlivet relaterat till att de vet 

vilket våld som finns runt dem i deras dagliga liv. Townsend & Campbell (2009) beskriver 

att en fjärdedel av sjuksköterskorna från programmen som undersökts i studien (n=110) har 

upplevt traumatiska symtom, åtminstone några gånger efter att de utfört dessa 

undersökningar.  

 

Many times there is that feeling of powerlessness, that you’re doing nothing, you 

know! I can’t give you an aspirin to alleviate pain, there isn’t a remedy you can give 

and say it’ll go away. You can’t put a serum, give an injection and everything is gone. 

It’s different, it won’t pass, it won’t. It’s a life mystery. It’s like the pain of loss, pain of 

death, of passion. But I think this pain is worse (Correa et al., 2009).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

De sökorden som användes vid sökningarna i Cinahl, PubMed och PsycINFO var 

informationsbärande begrepp ur det valda syftet för litteraturöversikten. Vid sökning i 

databasen Cinahl fanns inte alla avgränsningar att tillgå vid varje sökning, avgränsningarna 

fanns inte som tillval då de specifika sökningar som gjordes inte innehöll något av dessa 

sökord. Avgränsningarna som inte alltid fanns att välja var gällande ålder och språk, därav 

är inte dessa avgränsningar redovisade i Tabell 2. I sökningarna av artiklar uppstod 

svårigheter i att hitta sökord på grund av att sökorden inom detta område var begränsade 
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gällande sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. Sökordet “upplevelse” fanns inte att 

tillgå i PSYCinfo i den inriktningen vi valt att använda oss av, därav är inte detta sökord 

redovisat för PSYCinfo i Tabell 1. Detta gav ett mindre utbud av artiklar i sökningarna och 

ses därför som en svaghet, trots detta användes tillräckligt många artiklar av relevans anser 

litteraturöversiktsförfattarna. Fler sökningar gjordes i samtliga databaser med olika sökord 

och sökkombinationer än vad som redovisats i Tabell 1, dessa gav inga relevanta artiklar 

som kunde användas till litteraturöversikten, därav är inte dessa sökningar presenterade.  

 

I denna litteraturöversikt har språken svenska och engelska inkluderats eftersom det var 

dessa språk som behärskades av litteraturöversiktsförfattarna. En sökavgränsning på 10 år 

användes i sökningarna av artiklar, detta för att få fram den senaste forskningen då det 

kommit nya metoder i både undersökning och bemötande av denna patientgrupp som är av 

betydelse för litteraturöversiktens resultat.  Barn under 12 år exkluderades, detta då det 

handlar om ett annat bemötande och en annan undersökning vid våldtäkt på yngre barn.  

 

Originalartiklar användes av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Dessa tre designer 

inkluderades eftersom syftet var att få ett brett spektrum av de olika upplevelserna. Då för 

att få med både det individuella perspektivet samt perspektivet från en större 

undersökningsgrupp. I de valda artiklarna har endast sjuksköterskans perspektiv och 

erfarenhet utforskats och inkluderats. Även artiklar som inkluderar andra professioner, 

exempelvis barnmorskor, polis och psykologer som arbetar med patienter som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp tillsammans med sjuksköterskor nyttjades, dessa professioners 

perspektiv exkluderades. Detta kan ses som en svaghet i litteraturöversikten då enbart ett 

perspektiv undersöktes vilket kan ge en subjektiv aspekt. Artiklar som inkluderar 

sjuksköterskor som genomgått en fortbildning inom detta område valdes att inkluderas i 

denna litteraturöversikt då det är av intresse även för allmänsjuksköterskan.  

 

Artiklarna som redovisades i resultatet skulle alla innehålla ett etiskt resonemang och även 

vara publicerad i en godkänd tidskrift och därmed vara vetenskapligt granskade, detta 

kontrollerades via Ulrichsweb (2018). Artikeln skriven av Ross et al., (2010) var inte från en 

godkänd tidskrift enligt Ulrichweb (2018), vid granskning av artikeln ansågs den trots detta 
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vara en originalartikel och samtidigt vara av relevans för denna litteraturöversikt. För att 

ytterligare kontrollera studiens vetenskaplighet skickades ett mail till en av artikelförfattarna 

som svarade och bekräftade att artikeln var vetenskapligt granskad. Därefter gjordes en 

ytterligare kontroll av artikeln för att kontrollera tidskriften, det visade sig att denne bytt 

namn och därför var den inte godkänd vid första sökningen. När rätt namn på tidskriften 

hittats och kontrollerats visades även då att artikeln av Ross et al. (2010) var ur en godkänd 

tidskrift. Detta anses som en styrka i litteraturöversikten då det visar att gjord granskning 

utfördes noggrant av litteraturöversiktsförfattarna. Fem av de inkluderade artiklarna i 

resultatet var publicerade av samma tidskrift. Detta kan ses som en svaghet då det kan 

påverka resultatets trovärdighet. 

 

Vid granskning av de utvalda artiklarna användes som tidigare nämnt granskningsmallen 

utifrån Friberg (2017, s. 147) för de kvalitativa respektive kvantitativa artiklarna. 

Poängsystemet som användes utformades i en tregradig skala utifrån att den aktuella 

bedömningspunkten i vissa artiklar endast nämnts och inte varit utförligt beskriven, därför 

ansågs det att en skala på endast noll eller ett poäng inte var tillräcklig. Denna skala gav en 

större tillförlitlighet till artiklarnas trovärdighet och ses därför som en styrka. De artiklar som 

valdes ut var 6 artiklar av medelhög kvalitet och 5 artiklar av hög kvalitet. De artiklar med 

låg kvalitet valdes bort då de inte höll samma standard i innehållet, detta anses som en 

styrka då det ger en hög trovärdighet för litteraturöversiktens innehåll. De bärande 

begreppen vi valde ur den teoretiska anknytningen och jämförde med de bärande 

textstyckena var de som svarade bäst mot syftet och som utgick utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Att de bärande textstyckena som valts ut från de vetenskapliga artiklarna har ett 

samband med de bärande begreppen ur den teoretiska anknytningen är en styrka då detta 

ger en stark trovärdighet genomgående i litteraturöversikten. De bärande begreppen utifrån 

den teoretiska anknytningen som togs upp gällande patientens perspektiv valdes bort och de 

begrepp som kunde appliceras till sjuksköterskans perspektiv och upplevelse valdes att 

användas.  

Resultatdiskussion 

Huvudfynden som framkom var hur viktigt ett bra första möte med patienter som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp är, hur sjuksköterskan psykiskt påverkas negativt med att 
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arbeta med dessa patienter samt hur viktigt det är att inneha kompetens vid denna typ av 

vård.  

 

Resultatet visade hur viktigt det första mötet mellan sjuksköterska och patient är då det 

lägger grunden för kommunikationen under vårdtiden. Även Halldórsdóttir (1996) anser att 

detta är en viktig komponent och är ett återkommande tema i hennes omvårdnadsteori. Ett 

citat ur Halldórsdóttir (1996) anser litteraturöversiktförfattarna beskriver hur denna 

kommunikation gynnar den gemensamma dialogen; “Build a bridge of trust and caring of 

openness and sharing. Listen to the words listen to the silence listen to the story of the other. 

Join in the dance of a dialogue” (s. 58). Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan 

(2012) bekräftar att sjuksköterskorna kan genom att ställa frågor av relevans till patienten 

upprätthålla en god kommunikation som resulterar i ett bra möte. Halldórsdóttir (1996) 

använder sig av metaforerna som presenteras i föreliggande studie, även andra forskare har i 

ingående studier i resultatet använt sig av benämningarna bron och väggen. Dessa handlar 

om hur ett bra bemötande kan göras respektive hur en dålig kommunikation kan uppstå. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser också att detta är en bra jämförelse i hur en 

kommunikation kan te sig. Som sjuksköterska kan det vara bra att ha metaforen om en bro i 

åtanke vid första mötet där man möts halvvägs och tillsammans tar sig till den trygga sidan.  

 

Trots att sjuksköterskorna gör det de kan för att uppnå ett bra första möte beskrevs det i 

resultatet att patienten trots detta vid vissa tillfällen inte är öppen för kommunikation. Maier 

(2012b) bekräftar att sjuksköterskorna anser att detta ofta kan bero på när andra professioner 

exempelvis polis, läkare och åklagare är påtryckande på patienten angående vittnesmål, 

ytterligare provtagning och rättsärende, detta kan resultera i att deras emotionella behov blir 

åsidosatta vilket gör att en kommunikation utan öppenhet uppstår. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att sjuksköterskan bör förhindra att denna påtryckning sker för att 

kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Detta behöver göras utan att påverka rättsärendet och 

patientens egen utsaga. Halldórsdóttir (1996) anser att när denna icke-kommunikation 

uppstår så är det en brist i vårdanslutningen som kan resultera i att kommunikationen 

utfaller sig ogynnsam för båda parterna.  
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När kommunikationen inte gynnar någon av parterna kan detta enligt resultatet påverka 

sjuksköterskans mående negativt då de inte kan hjälpa patienten på det sätt de önskar. Även 

när kommunikationen är bra påverkas sjuksköterskan och de känner ångest, sorg och 

hjälplöshet. Halldórsdóttir (1996) menar att den levda erfarenheten att lätt bli sårad och lätt 

bli satt ur balans är en sårbarhet som kan påverka sjuksköterskans mående.  

Liksom resultatet beskriver även Van der Wath, Neltjie Van Wyk och Van Rensburg (2013) 

att patientens känslor kan spegla sig i sjuksköterskorna som påverkas emotionellt och får 

starka känslor i vårdandet av patienterna. De känner sympati för patienterna, en ilska över 

förgriparen och en rädsla över situationen. När sjuksköterskorna påverkas i denna 

utsträckning kan det leda till depression, nedstämdhet och utmattningssyndrom. Denna typ 

av utsatta arbetsförhållanden leder till att de tar med sig arbetet hem.  

 

Ett fynd i denna litteraturöversikt är att i ett stort antal artiklar redovisade i resultatet 

framkommer det att sjuksköterskor ofta oroar sig för patienten även efter att vårdtiden är 

över. De oroar sig över om patienten får det stöd denne behöver i sin bearbetningsprocess 

samt om patienten får medicinsk och psykosocial uppföljning. Litteraturöversiktsförfattarna 

anser att det är viktigt att sjuksköterskor får det stöd de behöver på arbetsplatsen för att 

kunna bearbeta situationerna de genomgår och därmed inte ta med sig arbetet hem. Detta 

kan exempelvis göras genom samtal med kollegor och samtal med en psykolog. Även 

Mantzoukas & Jaspers (2004) beskriver att reflektion i det dagliga arbetet kan ge en 

ytterligare professionell kunskap samt förståelse. Denna typ av avstämning kan leda till ett 

ökat självförtroende i rollen som sjuksköterska.  

 

För att kunna bygga en bra kommunikation samt en bra förståelse för dessa patienter 

framkommer det i resultatet att kompetens är en viktig komponent. Denna kunskap kan 

yttra sig i tidigare arbetserfarenheter samt genom utbildningar inom området. Witt et al. 

(2015) beskriver en av dessa utbildningar som startade på 70-talet i USA där sjuksköterskor 

utbildade sig i en 40-timmars kurs för att utföra undersökningar på patienter som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Denna fortbildning skulle ge patienterna ett bättre bemötande 

av sjuksköterskor. I utbildningen involverade att de skulle göra 8-10 gynekologiska 

undersökningar på kvinnor och 2 undersökningar på män och även samla bevismaterial till 
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eventuell kommande rättsundersökning. De fick även lära sig att bemöta patienterna på rätt 

sätt för att uppnå en bra kommunikation och för att kunna ge ett bra bemötande. 

Halldórsdóttir (1996) anser att kompetens är nödvändigt till att motivera patienten, bygga en 

relation tillsammans, informera och utbilda patienten, göra kliniska bedömningar, att utföra 

uppgifter samt att vidta åtgärder som gynnar patienten. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att kompetens och erfarenhet är viktigt för att kunna uppnå en god 

vård där både patient och sjuksköterska känner en större trygghet.  

Slutsats 

Sjuksköterskan spelar en stor roll i mötet och vårdandet av patienter som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. Det är viktigt att kunna bemöta dessa patienter med förståelse för 

patientens situation och därmed inge en trygghet så att denne vågar öppna sig. För att 

uppnå en god kommunikation kan sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera situationen 

genom att tillsammans bearbeta det som hänt. Trots att sjuksköterskan bör inta en neutral 

roll är detta svårt då sjuksköterskan även vill visa att denne bryr sig om patienten. Detta kan 

göra att sjuksköterskan påverkas psykiskt negativt både i arbetet och i det privata livet. För 

att utföra denna typ av bemötande och undersökning som sjuksköterska är det bra att inneha 

kompetens och erfarenhet. Litteraturöversiktens resultat visar att kompetens och erfarenhet 

är en stor efterfrågan från sjuksköterskor då de anser att det inte finns tillräckligt med 

sjuksköterskor som har den kompetens som krävs för att utföra denna typ av vård. 

Ytterligare kompetensutveckling och forskning inom området krävs för hur dessa patienter 

ska bemötas med värdighet och förståelse efter att har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Denna typ av forskning skulle underlätta första mötet mellan sjuksköterska och patient 

vilket bidrar till ett bättre möte för båda parterna och därmed inte ger patienten ytterligare 

lidande i en redan utsatt situation.  
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och sexuella 

övergrepp är 

det svåraste.  
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& Phillips, 
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förbättras. 

Lösningarna 

till detta kan 

vara 

förbättrade 

och 

regelbundna 

utbildningar, 
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och vid 
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Sjuksköterskor

na kan ibland 

känna sig 

rädda och 

otillräckliga 

men efter att 

ha hjälpt 

patienten 

känner de en 

lättnad av att 

dem kunnat 

hjälpa till och 

detta kan 

överstiga 

tyngden av 

detta jobb. 

Maier, 

2011, 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

med 

fortbildning 

inom sexuella 

övergrepps 

erfarenhet av 

utmattningssyn

drom, 

traumatisering 

och 

copingstrategier 

vid vård av 

patienter som 

blivit utsatta för 

sexuella 

övergrepp.  

Kvalitativ  
 

Fenomenologisk 

40 (1) Intervjuer & 

observationer 

 

Induktiv 

tematisk 

analysmetod 

Sjuksköterskor

na anser att 

det är svårt 

lyssna på 

dessa patienter 

utan att själv 

bli berörda, 

svårast var att 

lämna vissa 

fall eftersom 

de inte får en 

uppföljning. 

Detta påverkar 

sjuksköterskor

na negativt 

även utanför 

arbetsplatsen.  

Medelhö

g 

Maier, 

2012, USA 

Att utforska 

sjuksköterskor 

med 

fortbildning 

inom sexuella 

övergrepp, deras 

uppfattning om 

hur de som 

utsatts för 

sexuella 

övergrepp blir 

utsatta igen av 

polis, 

rättssystem och 

sjukvård.  

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk 

40 (1)  Intervjuer & 

observationer 

 

Tematisk 

analysmetod 

Sjuksköterskor 

som fortbildats 

inom detta 

område anser 

att de patienter 

som blivit 

utsatta för 

sexuella 

övergrepp blir 

traumatiserade 

då andra 

instanser är för 

påtryckande i 

rättsundersökn

ingen.  

Hög 
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Ross, 

Draucker, 

Martsolf, 

Adamle, 

Chiang-

Hanisko & 

Lewando

wski, 2009, 

USA 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att omhänderta 

patienter, på 

olika 

sjukhusenheter, 

som blivit 

utsatta för 

sexuella 

övergrepp. 

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

35 (3) Semistrukturera

d intervjumetod 

 

Van Manen’s 

metod av 

tematisk analys 

Sjuksköterskan

s upplevelser 

av att vårda 

och bemöta 

patienter som 

blivit utsatta 

för sexuella 

övergrepp 

beskrivs 

genom 

metaforen om 

en bro. Patient 

och 

sjuksköterska 

står först på 

varsin sida om 

bron för att 

sedan närma 

sig varandra i 

takt med att en 

trygg relation 

skapas och 

patienten 

vågar berätta 

sin historia. De 

går sedan över 

bron 

tillsammans 

när 

sjuksköterskan 

hjälper 

patienten att 

bearbeta det 

som hänt.  

Hög 

Townsend 

& 

Campbell, 

2009, USA 

Att utforska 

sambandet av 

sekundärt 

traumatisk stress 

och 

utmattningssyn

drom bland 

sjuksköterskor 

med 

fortbildning 

inom sexuella 

övergrepp. 

Kvantitativ  
 

Tvärsnittsstudie 

110 

program 

(34) 

Intervju via 

telefon 

 

Beskrivande 

statistik 

Path analysis 

Sjuksköterskor 

bör förse 

patienter som 

blivit utsatta 

för sexuella 

övergrepp 

med vård av 

hög kvalitet. 

Många som tar 

hand om dessa 

patienter lider 

av 

utmattningssy

ndrom och blir 

utsatta för 

sekundär 

traumatisk 

stress.  

Medelhö

g 

 


