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Abstrakt 

 

Bakgrund: Antalet polisanmälda våldtäkter har ökat kraftigt under de senaste 20 åren i 

Sverige. År 2012 anmäldes mer än 6000 våldtäkter till polisen. Sjuksköterskan har en viktig 

roll när det gäller omvårdnad av kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt och bör ha ett 

professionellt bemötande av våldtagna kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskans roll vid omvårdnad av våldtagna kvinnor. Metod: Allmän litteraturöversikt 

där 14 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar granskades och kvalitetsbedömdes. 

Resultat: Visade att sjuksköterskans roll är mycket viktig vid omhändertagandet av våldtagna 

kvinnor genom att behandla kvinnor som en hel människa med medkänsla, respekt, värdighet 

och försöka tillgodose deras behov. Skam och skuld är en av största hindren för kvinnor att 

söka vård. Diskussion: För att förstärka patientens självbestämmande bör sjuksköterskan 

skapa ett trygg förhållningsätt, vilket även har stor betydelse för patientens självtillit. Det är 

sjuksköterskan som får kvinnan att känna sig trygg, lugn och väl omhändertagen genom att 

bemötta henne på ett bra sätt, försöka förstå hennes situation och tillgodose hennes behov. 

Slutsats: Det behövs mer forskning inom området från Sverige. Sjuksköterskan träffar 

våldtagna kvinnor var de än arbetar, därför är det viktigt med utbildning om sjuksköterskans 

roll vid omvårdnad av dessa kvinnor i grundutbildningen.    

 

 

Nyckelord: omvårdnad, sjuksköterska, sjuksköterska-patient relationer, våldtäkt,  
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BAKGRUND 

Definition  

Sexuella övergrepp ingriper allt från sexuella kränkningar och sexuellt utnyttjande till grov 

våldtäkt. Våldtäkt innebär tilltvingat vaginalt, oralt och analt samlag och därmed jämförliga 

sexuella handlingar. Några exempel på sexuella handlingar kan vara att föra in fingrar eller 

föremål i anus eller i en kvinnas underliv, även samlagsliknande situationer där ett samlag 

förhindras av t.ex. ett klädesplagg men att könsdelarna berör varandra, att få offret till att själv 

onanera (Heimer, 2010, s.12). I brottsbalken kapitel 6 § 1 definieras begreppet våldtäkt som 

en handling där en individ genom misshandel, hot eller våld tvingar en annan person till 

samlag eller andra sexuella handlingar.  Detta är avseende kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt likvärdigt med samlag. Detsamma gäller om personen som utsätts 

befinner sig i en situation där hon/han är i ett hjälplöst tillstånd, exempelvis är medvetslös, 

berusad, drogpåverkad, har en sjukdom, en kroppsskada eller psykisk störning, räknas samlag 

eller annan sexuell handling också som våldtäkt (1962:700).  Heimer (2010) hävdar att 

händelserna kan vara av olika allvarlighetsgrad, vilket återspeglas i straffsatserna för de olika 

brotten. Kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt har en stark känsla av skuld och skam, 

vilket leder till att de har mycket stora svårigheter att tala om ämnet. Det finns vissa kvinnor 

som saknar ord och tankebild för det de har varit med om (s.12). 

Statistik  

Antalet polisanmälningar av våldtäkter har ökat kraftigt under de senaste 20 åren i Sverige. 

Från 1985 till 2007 fyrdubblades antalet anmälda våldtäkter till polisen från 1024 till 4754 per 

år (NCK 2008, s.14). År 2012 polisanmäldes mer än 16 000 sexualbrott, varav mer än 6000 

var våldtäkter. Av de som misstänktes för sexualbrott var det 98 procent män som var 

förövare och 26 procent av fallen inträffade i offrens eller gärningspersonens hem 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2012).  

 

Sjukvårdens ansvar  

Hälso – och sjukvården har ansvar för våldutsatta kvinnor, och sjuksköterskor ska arbeta 

utifrån en humanistisk värdegrund. Patientens autonomi, integritet och värdighet ska värnas. 

Sjuksköterskor ska också anpassa sig till patientens kunskap och erfarenheter (SSF, 2007).  

 Heimer (2010) betonar att sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller omvårdnad av 
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kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Att sjuksköterskan agerar professionellt leder till 

att våldtäktsoffret får ett värdigt, kompetent och korrekt omhändertagande genom hela 

förloppet, till exempel från akutbesök i sjukvården till polisanmälan med brottsutredning och 

eventuellt åtal. Med detta menas att sjuksköterskan ska vara kunnig om sin roll och det 

ansvaret hon/han har (Heimer, 2010, s.20). Wadsworth och Van (2012) beskriver att det är 

viktigt att ha riktlinjer och rutiner för lämplig remiss och behandling av våldtäktsoffer. 

Heimer (2010) påpekar att det också är viktigt för sjuksköterskan att känna till vad polis, 

åklagare och domstol har för uppgifter och vilka förväntningar de har från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan fungerar som en första länk i rättprocessen och även som en resurs för 

patienten under brottsutredningen (s. 20). Kipps (2005) hävdar att sjukvårdspersonalens 

förmåga att lyssna på kvinnans historia om våldtäkten är central för att kunna ge kvinnan ett 

gott bemötande. SSF (2007) benämner ett av de ansvarsområden som sjuksköterska bör tänka 

på är att främja hälsa och att förebygga sjukdom, genom att återställa hälsa samt att lindra 

lidande. På detta sätt stödjer sjuksköterskor patienter med ohälsa samt identifierar olika 

ohälsorisker. 

 

 

Häggblom, Hallberg och Möller (2005) hävdar att endast ett fåtal sjuksköterskor fick 

information om våldtäkt under sin utbildning. Vidare beskriver Häggblom et al. (2005) att 

endast en minoritet av sjuksköterskor deltog i utbildningen om våldtäkt som de blev erbjudna, 

medan majoriteten endast läste broschyrer inom ämnet. Ett flertal av sjuksköterskorna ansåg 

att kunskaper om våld mot kvinnor som de fick i samband med utbildning eller broschyrer var 

särskilt relevant för dem för att kunna ta hand om de våldsutsatta kvinnorna.  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

 Travelbee (2003) påpekar att sjuksköterskan har ansvaret för att skapa en bra relation med 

individen samt bevara den. Vidare betonar Travelbee att en mellanmänsklig relation 

förekommer mellan två individer. Sjuksköterskan och patienten bör förhålla sig till varandra 

som unika mänskliga individer. Sjuksköterskan och patienten skall genomgå många olika 

interaktionsfaser tillsammans, t.ex första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt 

ömsesidig förståelse och kontakt (ss. 171-172). Travelbee menar att omvårdnadens 

övergripande mål och syfte är att hjälpa människor att klara av och finna mening i de 

erfarenheter som upplevs till följd av sjukdom och lidande. 
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För att kunna uppnå dessa mål är kommunikationen ett av sjuksköterskans viktigaste redskap 

och samt sjuksköterskan bör ha en bra teoretisk grund om människans natur och vad sjukdom, 

hälsa och lidande är. Sjuksköterskan kan med hjälp av dessa tillgodose patientens behov (ss. 

139-140). 

 Kommunikationen kan antigen lindra eller förstärka individens isolering eller ensamhet. 

Sjuksköterskan ska arbeta på ett professionellt, emotionellt och på ett intellektuellt sätt, vilket 

leder till att patienten bättre kan hantera sitt lidande och sin sjukdom (Kirkevold, 2000, 

ss.137-138). I Kipps (2005)  beskrivs en god kommunikation som en målfokuserad form av 

dialog som är mycket viktig inom sjukvården för att kunna främja patientens välbefinnande 

och få positiva svar på behandlingen. Aktivt lyssnande krävs också så att sjuksköterskan hör 

offrets budskap, kan tolka dess innebörd och ge respons till den våldtagna.  

PROBLEMFORMULERING  

 
Enligt World Health Organization [WHO] (2009) är våld mot kvinnor ett av samhällets största 

folkhälsoproblem och en stor kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Vidare anser 

WHO att sjukvårdspersonal som till exempel sjuksköterskor har otillräcklig kunskap om 

omhändertagandet av våldtagna kvinnor och måste öka sin kunskap när det gäller detta. 

Häggblom et al. (2005), Heimer (2010, s.20) och Kipps (2005) betonar att sjuksköterskan har 

ansvar att ge en god omvårdnad i mötet med våldtagna kvinnor. Våldtagna kvinnor kommer i 

kontakt med hälso- och sjukvården i första hand, därför är det viktigt att sjuksköterskan ska ha 

kunskap om att vårda dessa kvinnor och även se till patientens behov och att ge våldtagna 

kvinnor den bästa möjliga omvårdnad.  

 

SYFTE  
 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans roll vid omvårdnad av våldtagna 

kvinnor.  

METOD 

Design  

Uppsatsen genomfördes som en allmän litteraturöversikt, vilket syftar till att belysa ett 

kunskapsläge inom det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013, s.25). Att 
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vetenskapligt analysera och kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar både kvalitativa och 

kvantitativa kan användas för att få en breddare översikt (Friberg, 2012, s. 134).  

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att ha etiska övervägande vid litteraturöversikt, både vid urval och presentation 

av resultatet. Det är viktigt att välja de artiklar som granskats av en etisk kommitté (Forsberg 

& Wengström, 2013, ss. 69-70). Dessa etiska regler och riktlinjer har efterföljts i denna 

litteraturöversikt. Alla artiklar som har använts, har blivit godkända av etisk kommitté som 

antigen presenteras i artikeln eller genom granskning av tidskriftens etiska ställningstaganden. 

Översättningen av artiklar har bearbetats noggrant för att undvika feltolkningar. De artiklar 

som inte var godkända av etisk kommitté exkluderades. 

 

Litteratursökning  

De vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. De sökord 

som användes var MeSH-termer i PubMed, Thesaurius i PsycINFO och Headings i Cinahl. 

Sökorden som användes var Rape, Nursing, health personnel, Nurse role, Nurse-patient 

relations, sex offenses, psychology, sexual abuse, expectation, battered woman och Nurse 

samt en artikel hittades manuellt genom sökning på författarens namn, Du Mont, White & 

McGregor, 2009. Därefter kombinerades söktermerna enligt tabell 1. Titlar på upphittade 

artiklarna lästes, och om de var relevanta för syftet, lästes abstraktet. Om abstraktet var 

relevant för syftet lästes hela artikeln. 

 

Inklusionskriterierna 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha abstrakt, på engelska, vara publicerade mellan 

2002-2012, baserade på studier utförda i industriländer och de skulle handla om kvinnor som 

utsatts för våldtäkter. Endast artiklar som var refereegranskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter inkluderades. Artiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté. 

Exklusionskriterierna 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte berörde syftet, de artiklar som handlade om män 

och artiklar från utvecklingsländer. Artiklar som kvalitetsbedömdes till grad III (se 

kvalitetsbedömning) exkluderades samt artiklar som inte fanns med i fulltext. 
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Urval och kvalitetsbedömning 

Titlar på upphittade artiklarna lästes, och om de var relevanta för syftet, lästes abstraktet. Om 

abstraktet var relevant för syftet lästes hela artikeln. I nästa steg bedömdes artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet.  

De vetenskapliga artiklar som valdes granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar (se bilaga 1 & 2). I båda mallarna 

har ett bedömningskriterium tagits bort, patienter med lungcancerdiagnos, då det inte 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Totalapoängen för både mallarna räknas om. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes utifrån den totala poängen och resulterade i att 

tolv av fjorton artiklar bedömdes ha hög kvalitet (grad I, >80%) och två artiklar bedömdes ha 

medel kvalitet (grad II, 70-80%). I bilaga 3 redovisas en litteraturöversikt av alla fjorton 

artiklarna som valdes till resultat redovisningen. 

Tabell 1- Artikelsökningar 

*Antal förkastade artiklar efter lästa titel.   ** Antal förkastade artiklar efter lästa abstrakt.   
***Antal förkastade artiklar efter lästa i sin helhet.    ****Antal förkastade artiklar på grund av dubblett.   

***** Antal förkastade artiklar på grund av kvalitetsbedömning. 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade artiklar 

2012-12-21 Cinahl Sexual abuse 
AND nurse-

patient relations 
AND nursing 

Abstract,10 
år,female, 

English 

19 *10 
**6 

***1 
 

2 

2012-12-21 Cinahl Rape AND nurse-

patient relations 

Abstract, 10 

år,enligsh, 

female 

5 *2 

**1 

 
 

2 

2013-01-18 PubMed Rape,sexoffenses,

health personnel 

Abstract,10 

år,English, 
female 

70 *55 

**6 
***2 

****2 

*****2 

3  

2013-01-18 PubMed Rape,psychology,
nursing 

Abstract,10 
år,English, 

female 

70 *53 
**9 

***3 

****2 
*****1 

2 

2013-01-18 PubMed Rape,psychology,

nurse role 

Abstract,10 

år,English, 
female 

20 *13 

**4 
***2 

 

1 

2013-01-19 PsycINFO Rape,psychology,

expectation 

10 år,English, 

female 

25 *20 

**3 
***1 

 
 

1 

2013-01-19 PubMed Battered woman, 

nurse´s role* 

Abstract,10 

år,English, 

female 

28 *14 

**8 

***5 
 

1 

2013-01-21 PsynINFO Rape,psychology,

nurse 

English,10 

år,female 

13 *9 

**2 
****1 

1 

2013-01-21 

 

PubMed 

 

Manuell sökning 

på författare  

Abstract, 10 

år,English, 

female 

1  

 

1 
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Analys 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt analyserades med innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008, ss.159-172). Analysen började med att alla artiklar 

har översatts från engelska till svenska för en bättre tolkning av innehållet. Artiklar som 

valdes lästes noggrant många gånger för att kunna få en uppfattning av helheten. Därefter 

lästes resultaten var för sig och de meningsbärande enheter ur varje resultat som var relevanta 

för syftet markerades. Efteråt jämfördes de markerade meningarna med varandra för att hitta 

skillnader och likheter. De meningarna som hade likheter valdes ut och förkortades ner utan 

förändring av innebörden för att bli lätthanterliga. Meningsenheterna kondenserades för att 

göra texten lättare, därför kodades de för att kunna lättare jobba med dem. Koderna 

resulterade i fem underteman och ett huvudtema, se tabell 2. 

 
Tabell 2: Exempel på analys 

 
Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Undertema Huvudtema  

An unexpected theme 

in the 

women’sexperience 

was the importance of 

being physically 

touched by the 

caregivers: 

“There was a lot of 

literally hands-on 

care where they 

would hold my arm or 

hold my hand or their 

hand on my 

forehead…that was 

really, it made me feel 

surrounded, it 

made me feel like I 

could let go and they 

would take care of 

me.” (Ericksen et al. 

2002, p. 88). 

Ett oväntat tema i 

kvinnors 

erfarenheter var 

vikten av att vara 

fysiskt rörd av 

vårdgivare: 

"Det fanns en hel 

del bokstavligen 

praktiska vården 

där de skulle hålla 

min arm eller hålla 

min hand eller sin 

hand på min panna 

... det var 

verkligen, det fick 

mig att känna 

omgiven, det 

Fick mig att känna 

att jag kunde släppa 

taget och de skulle 

ta hand av mig. ” 

Omvårdnadsåtgärder Att bemöta och 

stödja 

Sjuksköterskans roll 

vid omvårdnad av 

våldtagna kvinnor 
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RESULTAT 
 

 

 
 
Figur 1. Huvudtema och undertema presenterar resultatet om sjuksköterskans roll vid omvårdnad av våldtagna kvinnor. 

 

 

 

 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av våldtagna kvinnor  

 

En studie gjord av Häggblom och Möller (2006) skriver att sjuksköterskor har en central roll i 

sjukvårdsgruppen i mötet med våldtagna kvinnor. De har ansvar för hur de ska ta hand om 

våldtagna kvinnor och hur de ska bete sig gentemot dem. Sjuksköterskan är ofta den första 

personen som får del av kvinnans berättelse och den sista person som ser kvinnan lämna 

avdelningen. De mest väsentliga egenskaperna som en sjuksköterska bör ha i mötet med 

våldtagna kvinnor är att vara lyhörd, empatisk, kunskapsrik, stödjande, erfaren och ärlig 

person som kvinnor kan lita på för att kunna svara emotionellt på våldtagna kvinnor.  

 

 

 

 

Sjuksköterskans 
roll vid 

omvårdnad av 
våldtagna kvinnor 

Att få kvinnan att 
berätta 

Att förstå kvinnans 
känslor 

Att bemöta och 
stödja 

Att ge information 

Att ge uppföljning 
och återbesök 
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Att få kvinnan att berätta  

Häggblom och Möller (2006), Kelleher och McGilloway (2009) och Ross, Draucker, 

Martsolf, Adamle, Chiang-Hanisko och Lewandowski (2010) beskriver att skam och skuld 

över traumat gör att kvinnan ofta har svårt att berätta direkt om händelsen för sjuksköterskan,  

vilket ofta förändras efter att hon träffat sjuksköterskan några gånger. Sjuksköterskan bör 

skapa en lugn och säker miljö för kvinnor, vilket underlättar för dem att kunna berätta om 

händelsen. Ross et al. (2010) anser att det är betydelsefullt att sjuksköterskan ska vara 

observant om någonting verkar vara fel hos kvinnan, t.ex. om hon undviker ögonkontakt, 

visar reaktion vid kroppskontakt eller är rädd och orolig. Vidare beskriver Häggblom och 

Möller (2006) och Ross et al. (2010) att intuition är essentiellt inom sjuksköterskans 

ansvarsområde och den bör följas. Sjuksköterskan bör ta upp ämnet om eventuellt övergrepp 

med kvinnan om hon känner att någonting inte verkar rätt i mötet. Ross et al.(2010) och 

Mclindon och Harms (2011) påpekar att sjuksköterskors ansvar är att vara medvetna om 

möjligheten att patienten varit utsatt för sexuella trauman. De flesta sjuksköterskor var 

motvilliga till att ta upp ämnet våldtäkt och anledningen till detta är att de känner obehag inför 

de eventuellt komplicerade svaren, vilket försvårar bemötandet. Tidsbristen var också en 

annan anledning till detta.   

 

Ahrens, Campbell, Ternier-Thames, Wasco och Sefl (2007) hävdar att våldtagna kvinnor 

behöver prata om händelsen med någon för att kunna känna lättnad. Om kvinnan vill berätta 

om våldtäkten för sjuksköterskan är det viktigt att sjuksköterskan visar empati och aktivt 

lyssnar. Det är även centralt att sjuksköterskan inte reagerar negativt, t.ex. genom att inte tro 

på kvinnans historia och/eller lägga skulden på henne eller inte stödja kvinnan. Detta påverkar 

kvinnan negativt och leder till att hon får sämre självkänsla.  

 

Att förstå kvinnans känslor 

Våldtäkter uppfattas oftast som händelser där en främmande man tvingar kvinnan till sexuella 

handlingar. Ett stort antal kvinnor som har upplevt påtvingad eller oönskad sex från sin 

partner upplever att det inte räknas som våldtäkt. Att bli våldtagen under de 

omständigheterna, gör det svårare för kvinnan att våga tala om händelsen med någon. Vilket 

gör att kvinnan får starkare skuldkänslor som i sin tur leder till att kvinnan ofta upplever att 

hon inte har rätt till stödtjänster (Kelleher & McGilloway, 2009). Sjuksköterskan har ett stort 
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ansvar att tala om för kvinnor att det dem varit med om inte är deras fel och försöka göra dem 

lugna och trygga (Ahrens et al., 2007; Fehler-Cabral, Campbell & Patterson, 2011).  

. . . One of the things that I’m really glad of it that they did right away, started 

putting the idea in my mind that I’m not a victim. It was his fault. I didn’t do 

anything to deserve that. (Fehler-Cabral et al., 2011, p. 3627). 
 

Enligt Bengtsson-Tops och Tops (2007) undersökning om kvinnor som utsatts för någon form 

av övergrepp, visade det sig att alla kvinnor som blivit utsatta hade en sämre självkänsla vid 

jämförelse med andra kvinnor som inte utsatts för övergrepp.  

Skam och skuld är de största hinder gör att våldtagna kvinnor varken söker stöd eller 

polisanmäler. De flesta av våldtagna kvinnor vill inte berätta att de har blivit våldtagna och 

vill inte heller nämna ordet våldtäkt. Detta hindrar sjuksköterskorna att kunna ge den rätta 

vården som det behövs (Häggblom & Möller, 2006; Kelleher & McGilloway, 2009).  

... For a lot of women who have experienced unwanted sexual contact or, 

coercion into having sex ... they may not name that as rape ...(Kelleher & 

McGilloway, 2009, p. 297). 

 

För att kunna minimera dessa känslor hos kvinnan ska sjuksköterskan ge stöd för att hantera 

känslorna. Sjuksköterskan ska även hjälpa kvinnan att förstärka sin självkänsla genom att få 

kvinnan att ta kontroll över sin situation och inte bestämma över henne. Kvinnan ska få 

möjligheten att själv välja vad hon vill göra, och sjuksköterskan ska respektera hennes beslut  

(Du Mont, White & McGregor, 2009; Ericksen, Dudley, McinIntosh, Ritch, Shumay & 

Simpson, 2002; Fehler-Cabral et al., 2011). 

 

Att bemöta och stödja  

En studie av Du Mont och Parnis (2003) som jämförde SANE
1
 sjuksköterskor med 

allmänsjuksköterskor som tar hand om våldtagna kvinnor. SANE sjuksköterskor hade en 

högre förmåga till förståelse vid bemötande av våldtagna kvinnor efter våldtäkten jämfört 

med allmänsjuksköterskor. SANE sjuksköterskor hade bättre uppfattning om vilka frågor de 

skulle ställa för att inte skada kvinnan samt vilka undersökningar de skulle utföra på dessa 

kvinnor jämfört med andra sjuksköterskor.  

 

 

 

 
1SANE: Sexual Assault Nurse Examiner 
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Sjuksköterskan har till ansvar att behandla kvinnor som en hel människa med medkänsla, 

respekt, värdighet och försöka tillgodose deras behov som mat, kläder, tro på deras berättelser 

och ge dem stöd och vård som de behöver och inte försöka värdera deras berättelse. Vidare 

bör de ta kvinnornas behov på allvar, försäkra dem att de lyssnar på dem och visa empati i 

mötet med kvinnor genom att visa förmåga att sätta sig in i kvinnornas situation. Detta leder 

till att kvinnorna känner sig omhändertagna samt underlättar även återhämtningen (Ahrens et 

al., 2007; Campbell, Patterson, Adams, Diegel & Coats, 2008; Du Mont et al., 2009; Ericksen 

et al., 2002; Fehler et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006). 

 

Att sjuksköterskan har ögonkontakt med kvinnan, sitter på en stol mitt emot henne, att hon 

lyssnar och pratar i lugn och ro med henne är mycket viktigt för att hjälpa kvinnan. De flesta 

av våldtagna kvinnor kommer ihåg namnet på den första sjuksköterskan medan det är bara få 

av kvinnorna som kommer ihåg namnet på andra vårdgivare som exempelvis läkaren. Att bli 

fysiskt berörda av sjuksköterskan genom att dessa höll i handen eller armen vid till exempel 

en gynekologisk undersökning samt att bli behandlad av kvinnliga sjuksköterskor, gjorde att 

våldtagna kvinnor kände sig lugna och omhändertagna (Ericksen et al., 2002). 

 

“There was a lot of literally hands-on care where they would hold my arm or hold 

my hand or their hand on my forehead…that was really, it made me feel 

surrounded, it made me feel like I could let go and they would take care of me”. 

(Ericksen et al., 2002, p. 88). 

 

 

Effekter av våldtäkter som våldtagna kvinnor kan drabbas av är rädsla, oro, personlighets 

störningar, utveckling av psykos, sömnproblem, svårt att behålla en nära relation och lågt 

självförtroende (Bengtsson-Tops & Tops, 2007; Mclindon & Harms, 2011). En studie gjord 

av (Campbell, Townsend, Long, Kinnison, Pulley, Adems & Wasco, 2006) skriver att 

sjuksköterskan försökte förstå kvinnans känslomässiga behov genom att förklarade alla steg i 

undersökningen för kvinnan, prata med en lugn ton samt inte använda sig av medicinsk 

terminologi, vilket gör det lättare för dem att förstå. De talade även om för kvinnan att hon är 

i trygghet nu och behöver inte vara orolig för någonting. 

Ahrens et al. (2007) och Bengtsson-Tops och Tops (2007) beskriver att majoriteten av 

patienterna hade vänner/familjemedlemmar att vända sig till om de var i behov av stöd efter 

händelsen. Det var vissa andra kvinnor som var i behov av mer stöd och information av hälso- 

och sjukvården. Vidare skriver Bengtsson-Tops & Tops (2007) att många av de kvinnor som 

var i behov av stöd, inte visste vilken typ av stöd de behövde. 
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Om ett våldtäktsoffer hade med sig advokat blev hon bättre behandlad av sjuksköterskan, 

jämfört med de som inte hade någon. Kvinnan med advokat fick bättre generellt stöd, t.ex. 

STI
2
 profylax, akuta P-piller, information om risken för HIV, graviditetstest och information 

om hälsoeffekterna av våldtäkten, jämfört med andra kvinnor som var utan advokat. Kvinnor 

som inte fick hjälp av en advokat blev ofta behandlade och bemötta kallare och mer 

opersonligt av sjuksköterskan, att de blev mer tillfrågade om hur de var klädda när 

övergreppet
3
 utfördes samt om deras tidigare relation med våldtäktsmännen i jämförelse med 

kvinnor som hade advokat. Det visade att kvinnor som var ensamma utan advokat oftare blev 

behandlade som om att deras uppträdande orsakat händelsen, samt att kvinnorna fick ta hela 

skulden för våldtäkterna. Detta behandlande ledde till ett hinder för kvinnor att söka 

ytterligare vård (Campbell, 2006).  

 

Att ge information  

Campbell et al. (2006) beskriver sjuksköterskor som har SANE utbildning och tar hand om 

kvinnor som utsatts för våldtäkt. De har olika ansvarsområden, t.ex. att ge information till 

våldtagna kvinnor om vård av skador, risken för graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar, 

STI -profylax, akut P-piller och HIV.   

Campbell, Greeson och Patterson (2011) och Häggblom och Möller (2006) påpekar att 

sjuksköterskor har till ansvar att ge information om rättprocessen. Information om kvinnornas 

lagliga rättigheter och informera om samhällets skydd som hjälper dem att fatta rätta beslut, 

t.ex. rapportering till polisen om händelsen. Denna information gör att kvinnor inte känner sig 

ensamma och rädda. När informationen ges med respekt och empati får kvinnan en känsla av 

hopp. Ericksen et al. (2002) beskriver att kvinnor som får information om 

undersökningsprocessen känner sig lugnare, men att alltför mycket information på en gång 

ledde till att kvinnor kände obehag. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger dem tid till att 

ta in och förstå informationen som de får och att upprepa informationen med tydliga 

förklaringar samt att ge skriftlig information som komplement. 

 

 

 

 

 2STI: Sexually transmitted infect 

3Jämställs i uppsatsen med våldtäkt 
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Att ge uppföljning och återbesök  

Ericksen et al., (2002) beskriver att kvinnor anser att uppföljningen efter utskrivningen från 

sjukhuset är viktig. Att få ett telefonsamtal för att prata med någon hjälper kvinnorna att 

känna trygghet, att veta att någon frågar efter dig, kändes lugnande. Vissa kvinnor tycker att 

det känns tryggt och säkert att kunna få en inbokad tid för återbesök innan de lämnar 

akutmottagningen.  

 

“Someone isn’t, like, forgetting us when we walk out of the hospital.” 

(Ericksen et al., 2002, p. 88). 

 

Campbell et al. (2008) påpekar att information om återbesök till kvinnor gjorde att de kände 

sig lugnare. Kvinnorna fick även löfte om att få kontakt med sjuksköterskan om de kände sig 

oroliga. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Till en början var målet att skriva litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans perspektiv, men 

eftersom antal relevanta studier var begränsade, valde vi att inkludera både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv. Att kombinera dessa två perspektiv bidrog till mer information 

och kunskap om vårt ämne. Därför anser vi vårt val av perspektiv som en styrka i arbetet.  

Vi valde att inkludera sjuksköterskans perspektiv eftersom vi ansåg det viktigt för oss 

blivande sjuksköterskor att utveckla kunskapen om hur sjuksköterskan bör använda sin 

profession. Anledningen till att vi valde det här ämnet var att få en tydligare bild av hur 

våldtagna kvinnor bör vårdas av sjuksköterskan.  

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsykINFO. För att kunna 

hitta relevanta sökord som passade våra sökningar fick hjälp av en bibliotekarie. Vi har endast 

använt vedertagna söktermer i samtliga databaser. När vi började med sökningen fick vi stort 

antal träffar, men genom att använda flera sökord kunde vi avgränsa oss, vilket resulterade att 

vi hittade relevanta artiklar för vårt syfte. En artikel hittades via en manuell sökning i 

referenslistan i en annan artikel. Vi tyckte den besvarade studiens syfte. 
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Sökorden som vi använde oss av var relevanta för syftet, vilket gjorde att vi hittade artiklar 

som uppfyllde vårt mål med arbetet. Vi anser att vi inte gått miste om relevanta artiklar. 

I litteraturöversikten användes begreppet ”sjukvårdpersonal” istället för att enbart fokusera på 

sjuksköterskan. Detta beror på att omvårdnad av våldtagna kvinnor sker i team och detta team 

valde vi att kalla för ”sjukvårdpersonal”.  

En litteraturöversikt grundas på aktuell forskning inom det valda området (Forsberg & 

Wengström 2013, s. 30). Därför begränsade vi våra sökningar till tiden 2002-2012 för att 

inhämta aktuell forskningen inom vårt ämne. Endast artiklar på engelska valdes och på grund 

av denna avgränsning kunde relevanta studier ha gått förlorade. Översättningen från engelska 

till svenska gjordes med noggrannhet. Det kan finnas risk för feltolkningar men vi både satt 

var för sig och läste och översatte artiklarna sedan jämfördes översättningarna för att minska 

risken för feltolkningar.   

Majoriteten av artiklarna är av grad I (hög nivå) och det anser vi är en styrka och höjer 

kvaliteten på föreliggande litteraturöversikt. Artiklarna som inte hade hög vetenskalig 

kvalitet, exkluderades. 

Artiklar från industriländer valdes med motiveringen att resultaten kunde överföras till den 

svenska sjukvården.  

I vår studie valde vi artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att lättare kunna 

överföra och generalisera en beskrivning av upplevelserna. Majoriteten av artiklarna hade en 

kvalitativ ansats men genom att inkludera även kvantitativa studier fick vi starkare stöd för 

slutsatserna i vår studie. Att ha flera kvalitativa artiklar som handlade om upplevelser och 

erfarenheter, var det en styrka för vårt syfte. 

Analysmetoden som valdes var relevant för litteraturöversikten då texten bearbetades 

noggrant och fokuserade på skillnader och likheter mellan de olika artiklarna. Det uppstod 

svårigheter vid sammanställningen av likheter och skillnader av artiklarnas resultat men efter 

att ha läst artiklarna upprepade gånger skapades en tydligare uppfattning av helheten. Detta 

underlättade för oss vid sammanställningen av våra resultat som blev till teman och 

underteman.   
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Vid artikelsökningen hittades en artikel där abstraktet innehöll relevant information som 

passade vårt syfte. Den saknade däremot fulltext och därför exkluderades artikeln. En ny 

sökning gjordes där en artikel som besvarade syftet med likvärdig information som 

föregående artikel hittades. Vi sökte även fram artiklar där abstrakten var relevanta för syftet, 

men dessa exkluderades då de visade sig irrelevanta efter att ha lästs i sin helhet. Däremot 

hittades några artiklar där abstrakten var relevanta, men när artiklar lästes i helhet, då 

upptäcktes att de inte var relevanta för syftet och därför exkluderas dem.  

Några artiklar som är med i resultatet har använts i liten utsträckning. Vi valde trots allt 

inkludera dessa då de innehöll för syftet betydelsefulla resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Vi har genomfört en litteraturstudie med fokus på sjuksköterskans roll vid omvårdnad av 

våldtagna kvinnor.  Huvudresultaten som framkom till var att sjuksköterskan har en viktig roll 

vid omhändertagandet av våldtagna kvinnor. Sjuksköterskan ofta är den första person kvinnan 

möter. Genom att skapa en lugn och trygg miljö där kvinnan vågar prata om sitt trauma, att 

minska kvinnans känslor av skam, skuld och dåliga självkänsla, att ge information om hela 

rättsprocessen och att göra uppföljningen efter utskriven från sjukhuset underlättar hon starkt 

för dessa kvinnor.  

Vi valde Joyce Travelbees omvårdnadsteori för att den berör viktiga aspekter som var 

relevanta för vårt syfte, vilket förstärker de slutsatser vi dragit av litteraturöversikten. 

Resultatet visar att majoriteten av våldtagna kvinnor har svårt att berätta om händelsen för 

sjuksköterskan. Resultatet visade även att våldtagna kvinnor fick ett sämre självförtroende 

med skamkänslor efter händelsen. Kirkevold (2000) betonar att mötet mellan patienten och 

sjuksköterska kan bilda en god omvårdnad. Mötet bidrar till stor del av kommunikation och 

mellanmänskliga relationer (s.131). Sjuksköterskan bör skapa ett tryggt förhållningsätt genom 

att stärka kvinnans självbestämmanderätt, vilket har stor betydelse för hennes självtillit. För 

att kunna uppnå detta bör sjuksköterskan aktivt lyssna på kvinnans historia och inte misstro 

hennes berättelse. Sjuksköterskan ska försöka skapa en lugn och trygg miljö samt visa ett 

aktivt intresse som kan underlätta för patienten att visa sina känslor. De våldtagna kvinnorna 

bör erbjudas hjälp med att kunna ändra på den situationen de befinner sig i. Hjälpen kan  
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innefatta att ställa öppna frågor om vad kvinnan själv tycker och vad hennes önskningar samt 

behov är. Detta gör att kvinnan börjar lita på sjuksköterskan och vågar prata om händelsen. 

I resultatet framkommer det att de drabbade kvinnorna har sämre självkänsla. Vi tycker det 

borde finnas mer resurser för att kunna hjälpa de utsatta kvinnorna bättre inom hälso- och 

sjukvården. Vi ska våga ställa frågor angående våldtäkten och vid misstanke om våldtäkt ska 

vi våga kliva fram och stötta den drabbade.  Vidare kan vi tycka att det finns för lite tid för 

patienterna idag, vårdtiden är kort mellan ankomst till sjukvården och hemgången.  

 

Resultatet visar att många kvinnor efter våldtäkten får en känsla av skam, skuld och dålig 

självkänsla. Känslor av skam och skuld hindrar kvinnor att söka vård. Grände (2007) skriver 

att våldtagna kvinnor hamnar i en kris som kan komma direkt eller långt efter våldtäkten och 

detta förändrar deras liv. De drabbas ofta av en inre konflikt med känslor av skam och skuld. 

Att komma ur denna situation tar tid, kvinnorna behöver bearbeta alla olika känslor som 

uppstår. Kvinnorna är även beroende av i vilken omfattning de kan få stöd från omgivningen. 

(ss. 36-37). Olive (2007) beskriver att det är betydelsefullt att kvinnorna bli informerade om 

att de inte är ensamma och att det finns personer som upplevt liknande händelser samt kunna 

dela med sig av sina känslor. Vi hävdar att sjuksköterskan bör hjälpa dem att utrycka dessa 

känslor. Sjuksköterskan ska hjälpa dem med att förstärka självkänslan och försöka stärka 

kvinnornas förmåga att klara av svåra situationer. Detta görs genom att finnas till hands, 

lyssna och stötta. Att prata med kvinnorna och mötas av medkänsla, förståelse och respekt blir 

offrets bearbetning lättare.  

I resultatet framkom det att det var också centralt för bearbetningen av traumat att de 

drabbade kvinnorna hade vänner eller familj som de kunde prata med. En studie gjort av 

Esposito (2005) undersökte 43 kvinnor som berättade om 76 olika sexuella övergrepps 

händelser, vilka inträffade 1-15 år före intervjun. De fick svara på frågor om hur händelsen 

påverkade deras vardagliga liv, om de sökte stöd efter övergreppet och hur det var efter 

vårdtiden. Studien betonar att sjuksköterskan ska vara lyhörd för kvinnornas känslomässiga 

situationer. Detta upplevdes som mest tröstande och empatisk för dem. För att kunna hjälpa 

patienten att hantera lidande så måste sjuksköterskan använda sig av en metod som både är 

professionell och intellektuell. Detta innebär att sjuksköterskan använder sig av sin 

yrkesmässiga kunskap och insikt för att hitta de omvårdnadsbehov och åtgärder som kan 

tillgodose dessa. Travelbees teori beskriver lidande som en personlig upplevelse och även om 
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lidande i sig kan upplevas meningslöst kan en sådan erfarenhet innebära att det finns en 

möjlighet till självutveckling att hjälpa patienten att bemästra och uthärda lidande och hitta en 

mening i själva upplevelsen är målet i omvårdnaden. för att göra detta är det viktigt att 

sjuksköterskan skapar en nära relation med patienten med ömsesidigt förtroende (Kirkevold, 

2000, ss.138,141). En viktig del av att bearbeta ett trauma är att få samtala om det som har 

hänt. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att vara öppen, lyhörd och ha empati för att 

kunna sätta sig in i patientens upplevelser. Sjuksköterskan bör skapa en bra relation med 

patienten för att bättre kunna tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov. 

Resultatet visar att våldtagna kvinnor uppskattade att sjuksköterskor berörde dem fysiskt. Vi 

tycker att sjuksköterskan ska vara försiktigt med fysisk beröring för att undvika kränkning av 

kvinnans integritet. Därför borde det enligt vår mening vara viktigt att sjuksköterskan frågar 

våldtagna kvinnor om det är tillåtet för dem att bli fysisk berörda. Sådan kan ge både värme, 

välbefinnande och trygghet.  

Resultatet visar att det var påfrestande för våldtagna kvinnor att prata om händelsen med 

någon. En studie gjord av Monroe, Kinney, Weist, Spriggs Dafeamekpor, Dantzler och 

Reynolds (2005) visar att prata om upplevelsen av våldtäkten var det svåraste för våldtagna 

kvinnor, liksom att kunna hantera sina känslor av skam och dålig självkänsla. 

 

Resultatet visar att information till den drabbade kvinnan är ett av de grundläggande 

områdena inom sjuksköterskans kompetens.  Detta förstärks av Socialstyrelsen (1995:5) som 

hävdar att undervisning, information och bemötande är några av de kompetensområden som 

en sjuksköterska måste besitta, och även Patientsäkerhetslagen skriver att sjuksköterskan har 

ansvar för att ge information till varje patient (SFS 2010:659). Resultatet visar att det kan 

finnas viss information som upplevs som extra känslig efter en våldtäkt. Exempelvis kan 

risken att våldtäkten resulterar i en graviditet vara svår att information att ge för 

sjuksköterskan. Därför anser vi det särskilt viktigt att sjuksköterskan delger den typen av 

information på ett bra sätt. Det kan uppfyllas genom att prata lugnt och använda ett språk som 

gör att kvinnan inte blir rädd utan känner sig trygg. Dessutom tycker vi att sjuksköterskan bör 

hjälpa kvinnan att kunna fatta ett eget beslut om vad hon vill göra. Detta påstående ligger i 

linje med Olive (2007) som visar att kvinnor får negativa tankar om vården om övergreppet 

som de utsattes för inte uppfattas som en våldtäkt av personalen, samt deras beslut att 

polisanmäla inte blev respekterat eller förstått av vården.  Detta anser vi är begripligt eftersom 

kvinnan som befinner sig i den över nämnda situation inte bör ifrågasättas. Hennes beslut bör 
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dessutom inte diskuteras, utan man bör stödja henne för att minska den skuld och skam hon 

känner. Vi anser att sjuksköterskan bör ge bra information på ett begripligt sätt angående 

behandlingen och därför är det essentiellt att sjuksköterskan ska vara tillgänglig för den 

utsatta. 

 

Resultatet visar att uppföljning är av stor vikt för både sjuksköterskan och våldtagna kvinnor. 

Det har visat sig att uppföljningen gör att kvinnor känner sig accepterade och får bättre 

självkänsla när sjuksköterskan visar att hon bry sig om dem genom att boka en tid för 

återbesök. Detta är en del av sjuksköterskans ansvarsområde. De flesta kvinnor vill ha en 

återbesökstid redan innan de lämnar sjukhuset. Esposito (2005) påpekar att de flesta drabbade 

kvinnor kände sig osäker till att tala om händelsen för någon. När de var redo att berätta, då 

fanns det ingen att tala om för. Kvinnors påfrestningar gjorde att händelsen förblev hemlig 

och ingen kunde lyssna, trots tillgänglighet av sjukvårdpersonal. Därför tycker vi att 

uppföljningen är betydelsefull. Under återbesökstiden kan kvinnor bli mer öppna och ärliga 

med sjuksköterskan för att de känner sjuksköterskan sen tidigare, vilket är grunden för större 

tillit och trygghet under samtalet.  

SLUTSATS 

 
Resultaten av denna studie visar att sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av 

våldtagna kvinnor. Kvinnor som blir utsatta för våldtäkt har olika typer av medicinska, 

sociala, ekonomiska och juridiska behov. När de våldtagna kvinnorna söker professionell 

hjälp vänder de sig i första hand till sjukvården, därnäst till polisen ofta med hjälp av 

sjukvårdpersonalen. Våldtagna kvinnor är obenägna att berätta om händelsen. Bakom detta 

ligger känslor av skuld och skam. Det är viktigt att sjuksköterskan har en fördjupad kunskap 

om effekterna av våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Vi anser att det är mycket 

betydelsefullt att sjukvårdpersonalen som möter våldtagna kvinnor får specifik utbildning, då 

det idag finns det brister i kunskap om omhändertagande av våldtagna kvinnor i 

sjuksköterskeutbildningen, där området inte berörs i tillräcklig omfattning.  

Eftersom fynden från utlänska studier inte alltid är överförbara mellan olika länder, tycker vi 

att det behövs mer forskning i Sverige för att bättre tillgodose vården av våldtäktsdrabbade i 

den svenska hälso- och sjukvården.  
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Vår studie belyser sjuksköterskans roll vid omvårdnad av kvinnor som nyligen drabbats av 

våldtäkt, men vi tycker att mer forskning behövs om hur omvårdnadsbehovet kommer att se ut 

på längre sikt för dessa kvinnor. 

 Vår slutsats är att sjuksköterskan träffar våldtagna kvinnor var de än arbetar, därför är det 

viktigt med utbildning om sjuksköterskans roll vid omvårdnad av dessa kvinnor i 

grundutbildningen.    
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Att undersöka skillnaden 

mellan våldtäktsoffer 
som hade hjälp av 
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tjänster de 
erhållits från juridiska 

och sjukvår personaler 

och hur de behandlades 
jämfört med de 

våldtäktsoffer som inte 

hade hjälp av advokat.  
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naturalistisk kvasi-
experimentell med  

Intervjuer. 

 

81 kvinnor som blivit 

våldtagna och som sökte 
vård under en period av 

Sex månader. 
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sjuksköterskor som arbetade på 
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fokuserade på kortsiktiga 

psykisktvälbefinnande, används 
en fyrgradig skala för både 

delarana. Svaren kodades i fyra 

kategorier. Oberoende data 
kodades och räknades hur 

många gånger varje skäl gavs 

för varje tjänst. 

 

Visade att omvårdnad var 

förenligt med detta ge 
vårdfilosofi som en 
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med allmänsjuksköterskor om 

deras åsikter och praxis när det 
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Det var 70 SANE 

sjuksköterskor och 48 

allmänsjuksköterskor som 
arbetade inom kliniker för 

sexuellt vålds offer. 
 

 

 

Initiala analyser var 

beskrivande: medelvärden och 

standardavvikelser beräknades 
för kontinuerliga data och 

räknar frekvens och 
proportioner för kategoriska 

data koncernens jämförelser på 

alla variabler av intresse. Chi- 
Square eller Fishers exakta 

(kategoriska data) och T-test 

(kontinuerliga data). 
 

 

SANE var mer benägna 

att ange att vissa prover, 

eller frågor bör inte tas 
som en vanlig del av den 

rättsmedicinska 
undersökningen. De var 

mindre benägna att 

uppfatta förekomst av 
fysiska skador och 

sperma och/eller 

spermier som "mycket 
viktigt" till en positiv 

rättslig resultat.  
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kvinnliga offer för sexuella 
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Kvalitativ. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Det var 19 kvinnor som 

intervjuades som utsatts för 

sexuella övergrepp under de 
senaste sex månader. De blev 

omhändertagna i ett av fyra 

center för sexuella övergrepp 
offer i Ontario. 

 

 

Manifest och latent, 
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och analyserades genom 
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1.förväntningar: många 

kvinnor som väljer 

genomgå en 
rättmedicinsk 

undersökning av 

rättmedicinska skäl. 
2.erfarenheter: vissa 

kvinnor söker rådgivning 

och hjälp. Nästan alla 
kvinnor tycker att 
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viktig roll för deras hälsa.  
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Att undersöka våldtagna 

kvinnors erfarenheter av att 
vårdas på en akutavdelning 

som är specialiserad på 

sexuellt utnyttjade kvinnor. Att 
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Semistrukurerade 
intervjuer 

8 kvinnor som blivit vårdad på 

en akutmottagning för sexuellt 
utnyttjade kvinnor. 

 

Latent innehållsanalys. 

Genom innehållsanalys 
identifierades teman.  

 

Det var nio teman som var 

viktiga att tillgodose för 
våldtagna kvinnor:1. Att 

bli respekterad som en hel 

människa. 2. Närvaro av 
en sjuksköterska. 3. 

Kvinnliga sjuksköterskor. 

4.bli fysisk berörd. 5. 
Sjuksköterskans kunskap. 

6. Att få information. 7. Få 

kontroll över situationen. 
8.att känna sig trygga och 

lugnad. 9. Uppföljning. 

 

Grad I 

Fehler-Cabral, G., 

Campbell, R., & Patterson, 

D.     (2011).USA. 

Att förstå sexuella övergrepp 

erfarenheterna med SANE 

sjuksköterska om att vad de 

överlevande upplevde som 
hjälpsamma och/eller 

smärtsamt med mötet med 
sjuksköterskan och i vilken 

utsträckning offren upplevde 

sekundärt trauma under 
undersökningstiden. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad intervjun 

som bestod av fyra 

huvudteman. 

20 Kvinnliga överlevande för 

sexuella övergrepp. 

Ändamålsenligturval och 

prospektivt urval. 

 

Öppen kodning som 

innebär "att bryta ner, 

undersöka, jämföra, 

konceptualisera och data 
kategorisera" och mönster 

kodning är förklarande 
koder som ytterligare 

identifierar en 

framväxande tema i mer 
meningsfull enhet 

analys.  

De flesta av kvinnorna 

upplevde att 

sjuksköterskan bemötte 

dem med respekt, empati, 
gav de bra information, 

valmöjligheter och gav de 
den vård som de behövde. 

Däremot vissa andra 

kvinnor fick inte vården 
som de behövde.  

Grad I 

Häggblom, A.-M., & 

Möller, A.-R. (2006). 

Finland. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Att undersöka erfarenhet och 

sjuksköterskans roll i mötet 

med den våldsutsatta kvinnan. 

 

Kvalitativa intervjuer. 10 sjuksköterskor som 

intervjuades. 

 

 

 
 

 

 
 

 

öppen, axial och selektiv 

kodning. 
Intuition är viktigt inom 

sjuksköterskans 

ansvarsområde som hon 

bör lyssna på den när hon 

känner att någonting inte 
verkar rätt i mötet med 

patienter. Hon har den 

viktigaste rollen i 
arbetsgruppen samt att 

behandla kvinnor som en 

hel människa med 
medkänsla, respekt, 

tillämpa deras behov. 

Grad I 

 

 

 



 

 

Bilaga 3          5(5) 
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Studiens syfte Design/ansats Deltagare/urval Analysmetod Huvudresultat Kvalitetsgrad 

Kelleher, C., & McGilloway, 

S. (2009).Irland 

1. Att kunna se vilka 

organisationer som är 
viktiga för personer som 

utsatts för sexuella 

övergrepp. 2. Att få 
information om hur denna 

service genomförs. 3. Att 

kunna avgöra problem som 
finns i arbetet med dessa 

kvinnor ur personalens 

perspektiv. 
 

Kvalitativ studie 

semistrukturerade intervjuer. 

18 sjuksköterskor som 

arbetar med sexuellt 
övergrepp. 

Innehållsanalys med teman 

och underteman. 

Undersökningen visar att det 

finns brist i kunskap om 
omvårdnadsbehov efter 

våldtäkt som tillgång till 

specialkliniker för 
våldtäktsoffer. Samhällets syn 

på våldtäkt speglar sig i 

kvinnans syn på våldtäkt som 
detta skapar skam och skuld 

hos kvinnan efter våldtäkten. 

Grad I 

McLindon, E., & Harms, L. 

(2011).Australian.  
Att undersöka faktorer som 

påverkar personalens 

bemötande av kvinnor som 

avslöjar sexuella övergrepp. 

Kvalitativ. 

Utforskande metod med 

frågeformulär. Öppna och 

slutna frågor. 

15 deltagare som arbetade 

inom en mobil tjänst, vilket 

de erbjöds akut psykiatrisk 

vård. 

Tematisk analys. Delat upp 

resultatet i olika tema. 
De flesta av deltagarna tyckte 

att de inte fått tillräcklig med 

information om hur de ska 

bemötta kvinnor som utsatts 

för sexuella övergrepp. 

Grad II 

Ross, R., Burke Draucker, C., 

Martsolf, D., Adamle, K., 
Chiang-Hanisko, L., & 

Lewandowski, W. (2010). 

USA. 

 

Att beskriva erfarenheter av 

sjuksköterskor som ger vård 
för kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld. 

Kvalitativ. Fenomenologisk 

studie. Semistrukturerade 
Intervjuer.  

35 deltagare som 23 var 

enhetschefer och 12 
sjuksköterskor. 

Tematisk analys. Svaren på 

intervjuer delas in i olika 
teman som återspeglar 

deltagarnas upplevelser och 

identifierades.  

Resultaten visar att det kan 

vara ibland svårt för kvinnan 
att avslöja händelsen själv då 

är det viktigt att 

sjuksköterskan ska vara 
uppmärksam om någonting 

verkar vara fel samt att lyssna 

till sin intuition. Vidare bör 
hon vara medveten om 

patientens historia av 

våldtäkten. Vissa 
sjuksköterskor är motvilliga 

att ta upp ämnet pga. 

tidsbristen samt att det känns 
svåra att höra om det.  

Grad I 

 


