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Abstrakt 
  
Med  moralen  som  insats:  Sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  kvinnor  utsatta  
för  sexuella  övergrepp  
  
Bakgrund:  En  tredjedel  av  världens  kvinnor  upplever  våld  eller  sexuellt  våld  under  
sin  livstid.  Hälso-  och  sjukvårdspersonal  har  en  central  roll  i  omhändertagandet  av  
utsatta  människor.  Sjuksköterskor  tenderar  att  sakna  kunskaper  för  att  ge  rätt  vård  
för  kvinnor  som  utsatts  för  sexuella  övergrepp  men  framtagna  riktlinjer  och  
rekommendationer  implementeras  eller  efterföljs  inte.  
Syfte:  Litteraturstudiens  syfte  är  att  belysa  sjuksköterskors  upplevelse  av  att  vårda  
kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp.  
Metod:  Litteraturstudie  där  tio  forskningsartiklar  utvärderats,  kvalitetsgranskats  
och  analyserats  enligt  kvalitativ  metodik.  
Resultat:  Tre  kategorier  och  åtta  underkategorier  bildades.  Att  vårda  kvinnor  
utsatta  för  sexuella  övergrepp  innebär  stor  psykisk  påfrestning  och  ständig  oro  för  
sjuksköterskor.  Sjuksköterskor  möter  hinder  för  en  god  omvårdnad  i  stigmatisering  
och  skuldbeläggning,  de  känner  osäkerhet  inför  att  fråga  om  sexualitet  i  allmänhet  
och  sexuella  övergrepp  i  synnerhet.  Sjuksköterskor  har  otillräckliga  kunskaper  om  
våld  mot  kvinnor  och  önskar  mer  utbildning  i  ämnet.  För  att  bearbeta  sina  
upplevelser  talar  sjuksköterskor  med  kollegor,  familj  och  deltar  i  debriefingmöten.  
Konklusion:  Det  är  känslomässigt  dränerande  att  jobba  med  sexuellt  utsatta  
kvinnor.  Sjuksköterskan  är  ofta  den  första  som  möter  den  utsatta  kvinnan  och  därför  
är  adekvat  utbildning  och  stöd  från  arbetsgivare  av  stor  vikt  för  minskad  psykisk  
belastning.    
  
Nyckelord:  forensisk  omvårdnad;;  kvinnor;;  sexuella  övergrepp;;  upplevelser;;  
våldtäkt  
	  
	   	  



 
 

Abstract  
  

sexual  assault  
  
Background:  Worldwide,  every  third  woman  will  experience  violence  or  sexual  
violence  during  her  lifetime.  Health  personnel  hold  a  key  role  in  caring  for  those  who  
have  been  assaulted.  Nurses  lack  knowledge  in  providing  general  medical  care  for  
sexually  assaulted  women.  Furthermore,  existing  guidelines  and  recommendations  
are  neither  implemented  nor  followed.  
Aim:  The  purpose  of  this  literature  review  is  to  illuminate  
caring  for  women  subjected  to  sexual  assault.  
Methods:  Literature  study  where  the  content  of  ten  qualitative  publications  were  
reviewed  and  analyzed.  
Results:  The  analysis  resulted  in  three  categories  and  eight  subcategories.  Caring  
for  women  subjected  to  sexual  assault  puts  nurses  more  at  risk  for  experiencing  
psychological  stress.  The  job  itself  is  associated  with  emotional  demands  such  as  
worrying  about  the  women.  Stigma  and  revictimization  can  prevent  nurses  from  
providing  good  medical  as  well  as  nursing  care  to  assaulted  women.  Nurses  feel  
hesitant  regarding  asking  patients  about  sexuality  or  sexual  assault.  Nurses  cope  with  
their  experiences  by  talking  to  colleagues,  family  and  attending  debriefing  meetings.  
Conclusion:  Working  with  sexually  assaulted  women  can  be  emotionally  draining.  
A  nurse  is  often  the  first  person  to  meet  with  an  assaulted  woman  and  it  is  of  great  
importance  that  the  nurses  are  qualified  and  well  supported  to  decrease  their  
psychological  stress.  
  
Keywords:  experiences;;  forensic  nursing;;  rape;;  sexual  assault;;  women  
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Bakgrund	  

Inledning	  
Hälso-  och  sjukvården  har  en  central  roll  i  omhändertagandet  av  och  ett  unikt  tillfälle  

att  möta  de  människor  som  utsatts  för  sexualbrott.  Sjukvården  fungerar  som  en  

första  länk  till  rättsväsendet  utöver  att  patienten  får  den  vård  och  omsorg  hen  

behöver  (Heimer  2008,  20).  Resultatet  av  den  undersökning  samt  provtagning  som  

vårdpersonal  utför  kan  vara  mycket  behjälplig  vid  utredning  av  brottet.  I  observation  

och  undersökning  ingår  gynekologisk  undersökning,  provtagning  för  att  upptäcka  

sexuellt  överförbara  infektioner  och  graviditet  samt  rättsmedicinska  prover  för  att  

säkra  spår  och  dokumentera  alkohol-  och  drogpåverkan  (Rättsmedicinalverket  

2007).  Undersökning  görs  för  att  upptäcka  skador  som  kan  kräva  behandling  samt  

för  att  dokumentera  skadorna  ur  bevissynpunkt.  En  förutsättning  för  att  klara  av  

dessa  möten  är  att  vårdpersonal  har  kunskap  om  vad  sexuella  övergrepp  är  och  hur  

individen  påverkas.  Varje  aktör  måste  agera  professionellt  för  att  personer  utsatta  för  

sexualbrott  ska  få  ett  värdigt,  kompetent  och  korrekt  omhändertagande  under  hela  

processen.  Därför  ska  personal  inom  hälso-  och  sjukvården  vara  medveten  om  sin  

roll  och  sitt  ansvar  (DuMont  &  Parnis  2003),  och  dit  hör  att  känna  till  vad  polis,  

åklagare  och  domstol  har  för  uppgifter  samt  deras  förväntningar  av  vården.	  
  

Samhället	  och	  övergreppet 

Världshälsoorganisationen  WHO  beskriver  våld  mot  kvinnor  -  i  synnerhet  

våldshandling  begången  av  partner  och  sexuellt  våld  mot  kvinnor  -  som  stora  

folkhälsoproblem  och  en  kränkning  mot  kvinnors  mänskliga  rättigheter  (WHO  

2014).  Ny  global  statistik  indikerar  att  35  procent  av  kvinnor  världen  över  har  

upplevt  antingen  våld  i  nära  relationer  eller  sexuellt  våld  av  icke-partner  under  sin  

livstid.  I  genomsnitt  uppger  30  procent  av  kvinnorna  som  har  varit  i  relationer  att  de  

har  varit  utsatta  för  någon  form  av  fysiskt  eller  sexuellt  våld.  

 

Av  de  20300  sexualbrott  som  polisanmäldes  i  Sverige  2014  rubricerades  6790  som  

våldtäkt  (Brå  2015).  Detta  innebär  en  ökning  med  elva  procent  från  året  före.  Mellan  

2005  och  2012  var  siffran  över  andelen  utsatta  relativt  oförändrad,  men  en  

toppnotering  registrerades  2013  vilket  antas  bero  på  den  skärpning  av  

sexualbrottslagstiftningen  som  trädde  i  kraft  1  juli  samma  år  och  innebar  att  den  

juridiska  defintionen  av  våldtäkt  utvidgades  till  att  även  omfatta  passiva  våldsutsatta  
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(SFS  2013:365).  I  tolv  procent  av  fallen  för  sexuella  övergrepp  generellt  och  i  20  

procent  av  fallen  för  våldtäkt  specifikt  binds  en  gärningsman  till  brottet.  Mörkertalen  

antas  dock  vara  höga.  Uppgifter  talar  för  att  knappt  var  fjärde  sexualbrott  i  Sverige  

anmäls  (Irlander  &  Hvitfeldt  2012).  Av  de  misstänkta  förövarna  är  98  procent  män  

och  som  kvinna  löper  du  tolv  gånger  större  risk  att  utsättas  för  sexualbrott  än  som  

man.  Personer  mellan  16  och  24  år  är  de  mest  utsatta  i  Sverige  i  dag  (Brå  2015). 

  

Kvinnan	  och	  övergreppet  

Enligt  Fontenot  &  Collins  Fantasia  (2011)  kan  ojämlika  mänskliga  rättigheter  och  

olika  typer  av  våld  inkludera  våldshandling  begången  av  partner,  sexuellt  utnyttjande  

eller  våldtäkt,  sexhandel  s.k.  trafficking,  kvinnlig  könsstympning,  tvångsgifte,  

hedersmord,  könsselektiv  abort  och  barnamord  på  flickor  samt  sexuellt  våld  som  

krigsföringsmetod.  Konsekvenser  av  våldet  kan  vara  isolering,  förlust  av  familj  och  

socialt  nätverk,  skada,  död,  graviditet,  sexuellt  överförbara  infektioner  samt  psykisk  

ohälsa  som  depressioner,  ätstörningar  och  alkohol-  och  drogmissbruk  (Fontenot  &  

Collins  Fantasia  2011). 

 

Genom  att  intervjua  unga  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  har  Campbell,  

Greeson  &  Fehler-Cabral  (2013)  identifierat  tre  specifika  aspekter  som  varit  särskilt  

hjälpsamma  och  läkande  för  dessa  kvinnor:  Sjuksköterskornas  förmåga  att  tillgodose  

kvinnornas  fysiska  och  emotionella  behov  under  undersökning;;  att  sjuksköterskorna  

är  medkännande,  omtänksamma  och  personliga,  och;;  att  sjuksköterskorna  tror  på  

och  bekräftar  kvinnornas  redogörelse  för  övergreppen.  Kvinnor  med  negativa  

upplevelser  av  vården  beskriver  sjuksköterskan  som  kall  och  avståndstagande,  att  det  

inte  gavs  någon  information  om  vare  sig  undersökning  eller  de  fynd  som  gjordes  

samt  att  de  inte  kände  någon  valmöjlighet  att  genomgå  undersökning  eller  ej  (Fehler-

Cabral,  Campbell  &  Patterson  2011).  Detta  lämnade  kvinnorna  med  en  känsla  av  att  

vara  till  belastning,  att  få  sämre  omvårdnad  och  sin  autonomi  åsidosatt.  

  

Sjuksköterskan	  och	  övergreppet 

Sjuksköterskeprofessionens  särskilda  ansvar  har  formulerats  av  International  

Council  of  Nurses  (ICN)  och  sammanfattats  i  fyra  punkter  av  Svensk  

[...]  främja  hälsa,  förebygga  sjukdom,  

återställa  hälsa  och  lindra   För  att  lyckas  leva  upp  till  sitt  ansvar  krävs  dels  
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att  sjuksköterskan  är  medveten  om  vilket  ansvar  yrket  medför  men  även  att  hen  

håller  sig  ajour  med  det  empiriska  nuläget  och  de  senaste  rönen  (Heimer  2008,  20;;  

Ferguson  2006).  Personal  med  utbildning  i  att  bemöta  och  utreda  kvinnor  utsatta  för  

sexuella  övergrepp  saknas  inom  många  delar  av  hälso-  och  sjukvården  (Ferguson  

2006).  Sjuksköterskor  inom  akutsjukvård  saknar  inte  sällan  de  kunskaper  som  

fordras  för  att  ge  rätt  vård  i  rätt  tid,  och  skulle  kunna  vara  till  större  nytta  i  mötet  

med  dessa  kvinnor  om  de  erhöll  adekvat  utbildning.  Som  ett  resultat  av  forskning  har  

riktlinjer  och  rekommendationer  för  bland  annat  omhändertagande  och  remittering  

tagits  fram  genom  åren,  men  av  olika  anledningar  implementeras  eller  efterföljs  de  

inte  lokalt  (Ferguson  2006).  

  

De  emotionella  aspekterna  av  sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  kvinnor  

utsatta  för  sexuella  övergrepp  har  studerats.  Reis  et  al.  (2010)  menar  att  mottaglighet  

för  svåra  känslouttryck  är  nyckeln  till  att  kunna  ge  ett  professionellt  bemötande  och  

skapa  allians  med  patienten.  Att  som  vårdare  själv  bära  på  känslor  av  vanmakt,  

rädsla,  oro,  osäkerhet  eller  ambivalens  upplevdes  ha  negativ  inverkan  på  

bemötandet,  men  även  på  ett  personligt  plan  och  i  vilken  grad  en  är  tillfredsställd  

med  sin  arbetssituation  respektive   insats  (Reis  et  al.  2010).  Forskning  visar  även  att  

personal  som  vårdar  patienter  utsatta  för  sexuella  övergrepp  löper  större  risk  att  

drabbas  av  psykisk  ohälsa  som  utmattnings-,  förstämnings-  och  ångestsyndrom  än  

personal  som  inte  vårdar  dessa  patientgrupper  (Bober  &  Regehr  2006).  Faktorer  som  

kan  påverka  svårighetsgraden  av  dessa  följdverkningar  är  antal  år  i  yrket,  personliga  

erfarenheter  av  sexuella  övergrepp  samt  hur  stor  andel  av  patienterna  under  ett  

arbetspass  som  vårdas  för  sexuella  övergrepp  (Jenkins  &  Baird  2002;;  VanDeusen  &  

Way  2006).  

 

Moore,  Zaccaro  &  Parsons  (1998)  konstaterar  att  sjuksköterskor  upplever  en  risk  att  

kränka  sina  patienter  om  de  ställer  frågan  om  missförhållanden  i  hemmet.  En  

majoritet  av  de  tillfrågade  upplever  att  de  inte  har  tillräcklig  kompetens  för  att  

bemöta  dessa  kvinnor  på  ett  bra  sätt  och  knappt  hälften  uppger  att  de  har  någon  som  

helst  formell  utbildning  i  att  vårda  våldsutsatta  kvinnor  generellt.  Utbildning  anses  

vara  den  enskilt  viktigaste  faktorn  för  skillnader  i  attityder  gentemot  våldsutsatta  

kvinnor  och  upplevelser  av  att  vårda  dessa.  Tids-  och  resursbrist  samt  avsaknad  av  

lokala  och/eller  regionala  riktlinjer  för  omhändertagande  och  insamling  av  bevis  är  
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andra  ämnen  som  påtalas  (Jancey,  Meuleners  &  Phillip  2011).  

  

Ett  annat  tema  som  uppkommer  i  litteraturen  är  förekomst  av  rollkonflikter  i  mötet  

med  utsatta  kvinnor.  Mer  specifikt  avser  rollkonflikt  i  detta  sammanhang  att  hitta  en  

balans  mellan  att  vilja  stötta  kvinnan  och  hörsamma  hennes  emotionella  behov  men  

samtidigt  objektivt  samla  bevis  i  rättslig  mening  (NIJ  2013,  105).  Att  sörja  för  

patientens  och  rättsväsendets  intressen  på  samma  gång  kan  innebära  svårigheter  på  

längre  sikt  i  fall  där  sjuksköterskan  förväntas  vittna.  Det  finns  en  uttalad  oro  hos  

sjuksköterskor  för  hur  kvinnan  senare  kommer  tas  emot  av  rättssystemet  (Jancey,  

Meuleners  &  Phillips  2011),  och  dessutom  en  medvetenhet  att  det  räcker  att  rätten  

hyser  misstankar  om  att  sjuksköterskan  och  kvinnan  knutit  emotionella  band  för  att  

försvaret  ska  ifrågasätta  trovärdigheten  i  vittnesmålet  (Ledray,  Fugano  &  Speck  

2001).  Upplevelsen  av  rollkonflikt  har  även  visat  sig  ha  samband  med  utbrändhet  

och  missnöje  på  arbetsplatsen  (Corley  &  Selig  1992). 

 

Problemformulering  

I  ett  samhälle  där  mäns  våld  mot  kvinnor  är  vanligt  förekommande  orsakas  kvinnor  

ett  stort  psykiskt  och  fysiskt  lidande,  såväl  på  individ-  som  gruppnivå.  Med  stöd  av  

ett  flertal  folkhälsomål  (Folkhälsomyndigheten  2015)  och  den  etiska  plattformen  för  

hälso-  och  sjukvården  (SFS  1982:763)  är  det  av  stor  vikt  att  kvinnor  bemöts  

fördomsfritt  när  de  söker  vård  för  våldsutsatthet  och  sexuella  övergrepp  och  får  den  

vård  de  har  rätt  till.  Den  sjuksköterska  som  den  våldsutsatta  kvinnan  möter  kan  

hjälpa,  eller  stjälpa,  henne  i  sin  situation  beroende  på  sjuksköterskans  egna  

värderingar  och  attityder.  Att  sjuksköterskekåren  är  kvinnodominerad  är  ingen  

garanti  för  att  en  syn  på  könen  som  jämställda  ska  finnas. 

 

Syfte 

Syftet  med  litteraturstudien  är  att  belysa  sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  

kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp. 
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Metod	  

Definitioner 

Sexuellt  våld  definieras  som  varje  sexuell  handling  som  riktas  mot  en  persons  

sexualitet  medelst  tvång  utförd  av  annan  person  oavsett  relation  till  offret  och  oavsett  

sammanhang.  Det  inkluderar  våldtäkt,  definierat  som  den  fysiska  forcering  eller  på  

annat  sätt  tvingande  penetration  av  vulva  eller  anus  med  en  penis,  annan  kroppsdel  

eller  objekt  (WHO  2014). 

 

I  Brottsbalkens  6  kap,  §1  (SFS  1962:700)  definieras  våldtäkt  som  den  gärning  där  en  

individ  genom  misshandel,  våld  eller  hot  om  våld  tvingar  en  person  till  samlag  eller  

annan  sexuell  handling  där  kränkningens  allvar  är  jämförlig  med  samlag.  Det  gäller  

också  när  en  person  befinner  sig  i  ett  hjälplöst  tillstånd,  exempelvis  vid  

medvetslöshet,  sömn,  berusning  eller  annan  drogpåverkan,  sjukdom,  kroppsskada  

eller  psykisk  störning. 

  

Begreppet  intimate  partner  violence  definieras  av  världshälsoorganisationen  (WHO  

2014)  som  det  våld  som  orsakar  fysisk,  sexuell  eller  psykologisk  skada  vilket  

inkluderar  fysisk  aggressivitet,  sexuellt  tvång,  psykiskt  övergrepp  och  kontrollerande  

beteende  och  där  utövaren  är  en  partner  eller  tidigare  partner.  

 

Sexual  assault  nurse  examiners  (SANEs)  är  ett  koncept  med  sjuksköterskor  som  

erhåller  specialistutbildning  i  forensisk  (rättsmedicinsk)  omvårdnad  (IAFN  2015).  I  

arbetsuppgifterna  ingår  krishantering,  medicinsk  bedömning  samt  bevisinsamlande  

för  rättsmedicinsk  räkning  (Fehler-Cabral,  Campbell  &  Pattersson  2011;;  Plichta  et  al.  

2006).  SANE-sköterskor  förekommer  framförallt  i  USA,  Australien  och  

Storbritannien.   

 

Sökmetoder 

För  att  finna  forskningsartiklar  rörande  sjuksköterskors  upplevelse  av  att  vårda  

kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  användes  databaserna  Cinahl  och  PubMed.  

Litteratursökning  skedde  genom  att  använda  en  mängd  relevanta  sökord  (sexual  

assault,  rape,  sexual  assault  nurse  examiner,  experience  etc.).  Funna  artiklar  

inkluderades  i  litteraturstudien  om  de  uppfyllde  ett  antal  kriterier:  Artiklarna  skulle  

vara  skrivna  på  engelska,  peer  reviewed,  publicerade  mellan  2000-2015  i  
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vetenskaplig  tidskrift,  ha  kvalitativ  ansats,  abstrakt,  vara  etiskt  granskade  och  svara  

på  litteraturstudiens  syfte.  I  Cinahl  användes  avgränsningarna  english,  peer  reviewed  

och  2000-2015  vid  samtliga  sökningar.  I  PubMed  var  avgränsningarna  english,  

2000-2015  samt  abstract  available,  se  bilaga  1. 

 

Artikelurval 
Artikelurvalet  skedde  i  flera  steg  vilka  presenteras  i  en  söktabell  som  urval  1-5,  se  

bilaga  1.  Artiklarnas  titlar  lästes  när  antalet  sökträffar  understeg  200.  Om  titeln  var  

relevant  (urval  1)  lästes  abstraktet  (urval  2)  och  om  vårt  syfte  besvarades  lästes  hela  

artikeln  (urval  3).  När  relevans  fortfarande  förelåg  kvalitetsgranskades  artikeln  

(urval  4)  för  ett  eventuellt  godkännande  (urval  5).   

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna  i  urval  4  kvalitetsgranskades  enligt  SBU:s  (2014)  granskningsmall  för  

kvalitativa  studier.  Litteraturstudiens  författare  kvalitetsgranskade  artiklarna  var  för  

sig  och  jämförde  sedan  utfallet  av  granskningen  för  att  säkerställa  samstämmighet  

om  rådande  kvalitet,  detta  i  enlighet  med  hur  en  artikels  faktiska  vetenskapliga  

kvalitet  säkerställs  enligt  Wallengren  &  Henricson  (2012,  490).  De  artiklar  som  efter  

kvalitetsgranskning  bedömdes  uppnå  kvalitetsnivå  medel  eller  hög  inkluderas  i  

litteraturstudiens  resultat.  Artiklar  av  låg  kvalitet  exkluderades.  Samtliga  artiklar  i  

urval  5  finns  presenterade  i  bilaga  2. 

 

Analys 

Analysmetoden  inspirerades  av  Friberg  (2012,  127-129)  som  ingående  beskriver  den  

kvalitativa  innehållsanalysens  olika  steg.  Vi  läste  artiklarna  ett  flertal  gånger  för  att  få  

förståelse  för  innehåll  och  sammanhang,  vilket  Friberg  betonar  vikten  av  för  att  

helheten  ska  kunna  förstås.  Artiklarnas  resultat  analyserades  var  för  sig,  då  det  enligt  

Willman,  Stoltz  &  Bahtsevani  (2011,  93)  ges  en  större  tyngd  till  analysen  när  två  

oberoende  granskare  har  sammanfört  sina  tolkningar.  Varje  studie  har  kort  

sammanfattats  som  stöd  i  analysarbetet.  Detta  tillvägagångssätt  kan  ses  som  ett  slags  

validering  för  att  tillförsäkra  att  allt  väsentligt  har  uppfattats  och  dokumenterats  

(Friberg  2012,  140).  Data  (meningsenheter)  som  svarade  mot  litteraturstudiens  syfte  

sammanställdes,  kondenserades,  översattes  till  svenska  och  utifrån  likheter  och  

skillnader  bildades  slutligen  underkategorier  och  kategorier.  Sammanlagt  tre  
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kategorier  och  åtta  underkategorier  presenteras  i  resultatet,  se  tabell  1.  

 

Forskningsetik 

En  förutsättning  för  att  öka  den  vetenskapliga  kvaliteten  i  en  litteraturöversikt  är  att  

enbart  inbegripa  artiklar  med  godkännande  från  en  etikprövningsnämnd,  alternativt  

att  det  tydligt  framgår  i  studien  att  författarna  gjort  konsekventa  etiska  

överväganden  (Forsberg  &  Wengström  2013,  69-70).  Etiska  överväganden  och  i  

synnerhet  informerat  samtycke,  d.v.s.  att  respondenten  är  informerad  om  studiens  

syfte  och  upplägg,  att  deltagande  är  frivilligt  samt  sina  rättigheter  som  deltagare,  är  

av  särskild  vikt  när  någon  form  av  humanforskning  bedrivs  (Polit  &  Beck  2008,  176).  

Deltagarna  ska  bland  annat  ha  möjlighet  att  avbryta  sin  medverkan  när  som  helst  

under  processen.  Författarna  har  även  som  ansvar  att  skydda  studiedeltagarnas  

personuppgifter,  d.v.s.  inga  uttalanden  ska  kunna  knytas  till  en  enskild  individ  

(Codex  2015).  Om  dessa  uppgifter  inte  går  att  finna  bör  en  försäkra  sig  om  att  

tidskriften  i  fråga  enbart  publicerar  etiskt  prövade  artiklar  (Forsberg  &  Wengström  

2013,  70).  Dessa  rekommendationer  valde  vi  att  hörsamma.  Alla  artiklar  som  

presenteras  i  litteraturöversiktens  resultat  har  antingen  uppgett  etiska  

överväganden,  blivit  godkända  av  en  lokal  eller  regional  etikprövningsnämnd  eller  

publicerats  i  en  tidskrift  med  dito  som  krav.  Artiklar  som  saknade  uppgifter  om  etisk  

prövning  exkluderades. 

 

Artiklarna  omnämner  de  drabbade  kvinnorna  på  olika  sätt,  exempelvis  som  

kvinnor  som  inte  vill  se  sig  själva  som  offer  valde  vi  att  utesluta  termer  som  riskerar  

att  utmåla  dem  till  just  det.  Ordet  offer  är  ofta  värdeladdat  i  negativ  bemärkelse  och  

kvinna(n)  utsatt  
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Resultat  
Tre  kategorier  och  åtta  underkategorier  beskriver  sjuksköterskors  upplevelser  av  att  

vårda  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  och  utgör  studiens  resultat,  se  tabell  1.  

 

	  
Att	  brytas	  ned 

Att	  utsättas	  för	  långvarig	  stress	  

Det  är  svårt  att  ta  del  av  patienters  erfarenheter  av  våld.  Att  möta  kvinnor  utsatta  för  

sexuella  övergrepp  kan  leda  till  att  sjuksköterskor  drabbas  av  utmattningssyndrom  

(Maier  2011).	  Sjuksköterskors  egna  upplevelser  av  sexuella  övergrepp  kan  påverka  

  
Meningsenheter  

  
Underkategorier  

  
Kategorier  

  
Sjuksköterskor  upplever  det  svårt  att  
lyssna  på  kvinnornas  berättelser  och  
bevittna  deras  lidande.  
Sjuksköterskor  drabbas  av  
utbrändhet  och  depression.  
SANE-sköterskor  funderar  på  att  
säga  upp  sig.  
Sjuksköterskor  oroar  sig  ständigt  för  
kvinnorna  och  känner  stress  av  att  
inte  kunna  hjälpa.  
  

  
Att  utsättas  för  långvarig  stress  
  
Att  känna  oro  för  patienten  

  
Att  brytas  ned  

  
Sjuksköterskor  vet  vad  som  
förväntas  av  dem.  
Viktigt  att  våga  lyfta  frågor  om  
sexualitet.  
Förtroende  mellan  sjuksköterska  och  
patient  måste  upprättas.  
Viktigt  att  ha  tålamod  och  ge  riklig  
information.  
Sjuksköterskor  upplever  bristande  
kunskap  och  erfarenhet.  
  

  
Förutsättningar  för  god  
omvårdnad  
  
Att  känna  sig  tillräckligt  rustad  
  

  
Att  kunna  möta  våldet  

  
Sjuksköterskor  upplever  svårigheter  i  
att  balansera  emotionellt  stöd  och  
objektivt  insamlande  av  bevis.  
Sjuksköterskor  upplever  risk  att  
skuldbelägga  kvinnan  genom  
negativa  attityder,  irrelevanta  frågor  
och  stereotypa  offerbilder.  
Tidsbrist  upplevs  vara  ett  stort  
problem.  
Det  saknas  utbildning,  resurser  och  
klinska  riktlinjer.  
Sjuksköterskor  efterfrågar  möjlighet  
att  få  tala  ut  om  svåra  fall.  
Kan  distansera  sig  från  patienter.  
Sjuksköterskor  efterfrågar  stöd  och  
engagemang  samt  möjligheter  att  få  
tala  ut.  
  

  
Konflikt  mellan  att  vara  vårdande  
och  opartisk  
  
Risk  för  att  dubbelbestraffa  
  
Att  ha  tid  för  patienten  
  
Behov  av  kunskap  och  stöd  

  
När  vården  brister  

Tabell  1.  Översikt  av  kategorier  och  underkategorier  
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mötet  med  patienten  och  kan  ge  svårare  känsloyttringar  (McLindon  &  Harms  2011;;  

Häggblom  &  Möller  2006;;  Maier  2011;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  

Rensburg  2013;;  Ross  et  al.  2009).  Det  kan  yttra  sig  som  depression,  frustration,  ilska  

och  psykisk  stress  (Maier  2011;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013;;  

Häggblom  &  Möller  2006).  Sjuksköterskor  beskrev  symtom  på  utmattningssyndrom  

som  självömkan,  avståndstagande,  att  känna  sig  hjälplös,  frusterad  och  drabbad  av  

sömnsvårigheter  samt  att  få  en  ny  syn  på  världen  och  en  vilja  att  sluta  arbeta  som  

SANE-sköterska  (Maier  2011).       

 

I  vårdandet  av  kvinnor  som  varit  nära  att  mista  livet  kan  sjuksköterskor  uppleva  

desillusion  och  att  de  tappar  tron  på  mänskligheten  (Häggblom  &  Möller  2006).  Det  

finns  en  påverkan  på  privatlivet,  sjuksköterskorna  tar  med  sig  känslan  av  utsatthet  

hem  och  blir  mer  vaksamma  och  uppmärksamma  på  potentiellt  farliga  situationer.  

Sjuksköterskorna  blir  mer  beskyddande  mot  barn  och  kvinnor  i  sin  närhet  (Maier  

2011). 

 

Att  möta  våldsutsatta  kvinnor  utlöser  frustration,  oro  och  psykisk  stress  hos  

sjuksköterskorna  (Häggblom  &  Möller  2006)  och  att  bevittna  kvinnornas  lidande  

leder  främst  till  nedstämdhet,  rädsla,  chock,  ilska  och  sympati  för  kvinnorna  (van  der  

Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013).  Enligt  Maier  (2011)  är  den  svåraste  

delen  av  arbetet  att  ta  del  av  den  smärta  och  det  trauma  kvinnorna  genomlidit  samt  

att  lyssna  på  deras  berättelser  om  övergreppen.  Fysiska  skador,  som  kontusioner,  

frakturer,  skall-  och  brännskador,  som  åsamkats  kvinnorna  bidrar  till  en  känsla  av  

skräck  hos  sjuksköterskorna  (Häggblom  &  Möller  2006).  Sjuksköterskorna  känner  

också  vrede  över  att  det  ofta  inte  blir  någon  påföljd  för  förövaren  (Häggblom  &  

Möller  2006;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013),  likväl  som  de  

känner  oro  över  en  för  långsam  utveckling  mot  jämställdhet  och  att  socialtjänsten  

visar  oförmåga  att  hjälpa  utsatta  kvinnor  och  därtill  farhågor  över  hur  särskilt  svårt  

utsatta  kvinnor  ska  överleva  natten  (Häggblom  &  Möller  2006).  
 

Att	  känna	  oro	  för	  patienten 

Ett  av  de  största  bekymren  för  sjuksköterskor  och  vad  de  anser  är  den  svåraste  delen  

i  deras  arbete  är  den  oro  de  känner  för  de  utsatta  kvinnorna  när  kvinnorna  lämnat  

sjukhuset.  Sjuksköterskor  oroar  sig  för  om  kvinnorna  som  remitteras  vidare  får  
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nödvändigt  känslomässigt  stöd  eller  om  de  riskerar  att  skuldbeläggas,  framförallt  i  

fall  där  förövaren  varit  känd  för  kvinnan  (Maier  2011).    Sjuksköterskor  önskar  

uppföljning  av  kvinnorna  för  att  se  hur  de  klarar  sig,  särskilt  efter  ett  svårt  övergrepp  

(Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014;;  Häggblom  &  Möller  2006;;  Maier  2011;;  McLindon  

&  Harms  2011;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013).    För  utsatta  

kvinnor  med  specifika  medicinska  bekymmer  eller  frågor  kan  en  uppföljning  hos  en  

SANE-sköterska  vara  hjälpsam.  En  sådan  uppföljning  kan  också  gagna  de  kvinnor  

vars  fall  inte  polisanmäls  eller  tas  upp  av  rättsväsendet  och  som  därmed  inte  tilldelas  

ett  målsägarbiträde  (Maier  2011).  När  sociala  myndigheter  inte  ingriper  när  en  

kvinna  utsätts  för  sexuella  övergrepp  och  våld  och  inte  svarar  på  orosanmälan  från  

vården  leder  det  till  frustration  och  mycket  stor  oro  hos  sjuksköterskorna  (Häggblom  

&  Möller  2006;;  Maier  2011).    

 

När  en  kvinna  återvänder  till  ett  våldsamt  förhållande  uppger  sjuksköterskor  att  de  

känner  tvivel  och  känner  sig  modfällda  (Häggblom  &  Möller  2006),  de  undrar  och  

oroar  sig  över  kvinnans  hemsituation  (Häggblom  &  Möller  2006;;  van  der  Wath,  van  

Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013)  och  om  kvinnan  får  stöd  av  familj  och  omgivning  

(van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013).  Sjuksköterskorna  uttrycker  

även  oro  för  eventuella  barn  till  kvinnan  (Häggblom  &  Möller  2006).   

 

Att	  kunna	  möta	  våldet	  

Förutsättningar	  för	  god	  omvårdnad  

Sjuksköterskor  anser  att  det  är  viktigt  att  förstå  sin  roll  för  att  kunna  göra  ett  bra  

jobb  (McLindon  &  Harms  2011).  Det  finns  en  genomgående  trygghet  i  vetskapen  om  

vad  som  förväntas  av  sjuksköterskorna  i  mötet  med  våldsutsatta  kvinnor  och  

sjuksköterskorna  belyser  en  rad  förutsättningar  för  att  kunna  närma  sig  kvinnan  

känslomässigt  och  erbjuda  god  omvårdnad.  En  sjuksköterska  beskriver  att  det  

största  hindret  för  att  skapa  relation  till  kvinnan  är  när  hon  sluter  sig  och  inte  vill  

berätta,  något  som  kan  bero  på  till  exempel  stigma,  att  hon  anklagar  sig  själv,  rädsla  

att  bli  skuldbelagd  av  sjuksköterskan,  straffad  av  förövaren  eller  anmäld  till  sociala  

myndigheter  och  riskera  vårdnaden  om  eventuella  barn  (Ross  et  al.  2009).  Dolt  våld  

är  i  princip  omöjligt  att  efterlysa  eller  upptäcka  utan  att  en  god  relation  har  

upprättats  mellan  sjuksköterska  och  patient,  här  lyfts  tålamod  fram  som  den  

viktigaste  faktorn  för  att  lyckas  (Häggblom  &  Möller  2006;;  Ross  et  al.  2009).   
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Sjuksköterskor  betonar  vikten  av  samtycke  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014). 

Om  kvinnan  inte  vill  medverka  till  undersökning,  ta  emot  medicinsk  behandling  eller  

liknande  måste  sjuksköterskan  stötta  henne  i  det  (Downing  &  Mackin  2012).  Andra  

små  men  elementära  åtgärder  som  nämns  är  att  ha  ögonkontakt  med  kvinnan,  föra  

samtalet  i  enrum,  våga  nyttja  tystnaden  samt  informera  väl  (Häggblom  &  Möller  

2006).  Sjuksköterskor  beskriver  att  de  efter  en  inledande  riskbedömning  brukar  

informera  kvinnan  om  hennes  rättigheter  och  möjligheter  till  skydd,  uppmuntra  till  

att  anmäla  övergreppet  och  lämna  en  (eventuell)  våldsam  relation  (Häggblom  &  

Möller  2006).  Sjuksköterskorna  försöker  hjälpa  kvinnorna  att  känna  sig  säkra,  hjälpa  

dem  till  empowerment  i  vården  och  att  återta  kontrollen  över  sina  liv.  Tyngdpunkten  

läggs  på  att  det  är  kvinnans  val  om  hon  vill  anmäla  eller  inte  och  sjuksköterskorna  

försöker  göra  henne  bekväm  i  sitt  beslutsfattande.  En  högkvalitativ  patientcentrerad  

vård,  där  en  aspekt  är  information  om  rådgivningsstöd,  kan  få  kvinnan  att  känna  

mindre  ensamhet  och  mindre  rädsla  inför  ett  eventuellt  åtal  (Campbell,  Greeson  &  

Patterson  2011).  Sjuksköterskor  har  även  som  standard  att,  om  kvinnan  önskar,  

upprätta  kontakt  med  sociala  myndigheter  (Häggblom  &  Möller  2006).  Det  är  också  

viktigt  av  att  förstå  mekanismerna  bakom  våld  i  nära  relationer  och  varför  det  kan  

vara  så  svårt  för  en  kvinna  att  lämna  en  våldsam  relation.  

  

Initialt  behöver  kvinnan  någon  som  bemöter  dem  med  respekt.  Detta  kan  uppnås  på  

flera  sätt;;  till  exempel  genom  att  lyssna  aktivt,  bekräfta  och  att  inte  ifrågasätta  

hennes  berättelse  (Häggblom  &  Möller  2006).  Att  sätta  sig  in  i  och  lyssna  på  

kvinnans  historia  är  också  en  förutsättning  för  att  förstå  hennes  behov  och  kunna  

erbjuda  rätt  vård  och  behandling  efter  det  akuta  skedet  (Ross  et  al.  2009),  men  detta  

är  samtidigt  det  allra  svåraste  i  mötet  med  den  våldsutsatta  (Maier  2011).  Vidare  

framhåller  sjuksköterskor  vikten  av  att  inte  blanda  in  sina  egna  upplevelser  i  mötet  

med  kvinnan  och  att  reflektera  över  hur  en  själv  reagerar  på  kvinnornas  svåra  öden  

(Häggblom  &  Möller  2006;;  Seng  &  Sanubol  2004).  En  sjuksköterska  hävdar  att  

kunskap  inte  är  tillräckligt;;  det  är  först  när  en  övervunnit  sina  egna  rädslor  som  en  

kan  göra  ett  bra  jobb  (Häggblom  &  Möller  2006).  

  

Att	  känna	  sig	  tillräckligt	  rustad 

Trygghet  i  att  fråga  upp  om  sexuellt  våld  skiljer  sig  mellan  sjuksköterskor  med  

forensisk  utbildning  jämfört  med  sjuksköterskor  utanför  den  forensiska  
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omvårdnaden.  De  sistnämnda  menar  att  det  är  ett  obekvämt  ämne  att  lyfta  och  tror  

att  det  finns  en  utbredd  ovilja  bland  vårdpersonal  att  fråga  kvinnor  om  sexuellt  våld  

(McLindon  &  Harms  2011;;  Ross  et  al.  2009).  De  flesta  medger  förvisso  att  det  är  

viktigt  att  våga  lyfta  frågor  om  sexualitet  och  negativa  sexuella  erfarenheter  men  tror  

att  det  inte  görs  i  tillräcklig  utsträckning  på  grund  av  osäkerhet  hur  en  ska  fråga  och  

rädsla  för  att  inte  kunna  hantera  det  som  uppdagas  på  ett  professionellt  sätt.  Som  ett  

led  i  detta  anser  en  majoritet  att  akuta  situationer  är  lättare  att  hantera  än  när  gamla  

övergrepp  avslöjas  (McLindon  &  Harms  2011).  Sjuksköterskor  anser  att  de  behöver  

bli  bättre  på  att  lyfta  frågor  om  sexualitet  generellt.  En  majoritet  bedömer  att  de  

varken  har  tillräckliga  teoretiska  kunskaper  om  våld  mot  kvinnor  eller  tillräcklig  

kompetens  att  bemöta  dessa  kvinnor  på  ett  värdigt  sätt  (McLindon  &  Harms  2011;;  

Ross  et  al.  2009).  Samtidigt  uttrycker  ett  flertal  sjuksköterskor,  där  SANE-sköterskor  

utmärker  sig,  att  de  känner  sig  bekväma  i  utförandet  av  sina  arbetsuppgifter  och  i  

mötet  med  våldsutsatta  kvinnor  (Downing  &  Mackin  2012;;  Häggblom  &  Möller  

2006).  Det  moment  som  kan  upplevas  otryggt  är  den  vaginala  undersökningen,  och  

då  i  synnerhet  när  SANE-sköterskor  med  begränsad  erfarenhet  ska  genomföra  sin  

första  självständiga  undersökning.  Den  beskrivs  som  ett  högt  hinder  som  du  helt  

enkelt  måste  ta  dig  över  för  att  kunna  bli  bekväm  med  uppgiften  (Seng  &  Sanubol  

2004).  En  snabb  utveckling  från  uttalad  osäkerhet  till  ökad  trygghet  kan  ses  bland  

oerfarna  SANE-sköterskor.  Redan  efter  ett  år  har  många  arbetat  in  en  rutin  kring  

omhändertagande  och  insamlande  av  bevis  och  känner  sig  betydligt  mer  bekväma  i  

rollen.  Erfarenhet  bidrar  inte  bara  till  att  växa  i  yrkesrollen  utan  hjälper  även  till  att  

reducera  oro,  stress  och  rädsla  för  att  vittna  (Seng  &  Sanubol  2004).  Sjuksköterskor  

sjuksköterska  hävdar  att  det  är  lättare  att  hantera  avslöjanden  om  övergrepp  om  en  

på  förhand  anat  oråd  än  om  en  blir  överrumplad.  Att  sexuellt  våld  upptäcks  är  oftare  

ett  resultat  av  sjuksköterskans  intuition  snarare  än  av  screening  (Ross  et  al.  2009).  

  

Sjuksköterskor  lyfter  fram  positiva  effekter  av  att  se  kvinnan  göra  framsteg,  stora  

som  små.  Bara  att  få  kvinnan  att  våga  öppna  upp  sig  och  berätta  om  övergreppet  

upplevs  som  något  stort  (Maier  2011).  Att  identifiera  våld  och,  om  möjligt,  få  kvinnan  

att  anmäla  övergreppet  skänker  sjuksköterskorna  en  känsla  av  tillfredsställelse  

(Häggblom  &  Möller  2006).  Något  så  litet  som  ett  leende  från  kvinnan  reducerar  
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stressen  och  den  psykiska  belastningen  hos  sjuksköterskan  (van  der  Wath,  van  Wyk  

&  Janse  van  Rensburg  2013).  

  

När	  vården	  brister	  

Konflikt	  mellan	  att	  vara	  vårdande	  och	  opartisk 

Sjuksköterskor  vill  utöver  de  medicinsktekniska  arbetsuppgifterna  kunna  förmedla  

trygghet  och  utgöra  ett  emotionellt  stöd  för  den  våldsutsatta  kvinnan.  I  rollen  som  

SANE-sköterska  kan  det  uppstå  en  schism  mellan  att  vårda  och  att  objektivt  samla  in  

bevis,  så  kallade  rollkonflikter  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014;;  Downing  &  Mackin  

2012;;  Seng  &  Sanubol  2004).  Rollkonflikt  är  ett  vanligt  förekommande  fenomen  

inom  gruppen  SANE-sköterskor;;  en  majoritet  uppger  att  de  har  personliga  

erfarenheter  av  eller  kan  ge  exempel  på  situationer  där  det  inte  är  möjligt  att  förena  

det  en  vill  med  det  en  bör  (Downing  &  Mackin  2012).  Patientens  välbefinnande  är  

sjuksköterskans  ansvar,  och  den  kanske  främsta  egenskapen  inom  vårdyrket  är  att  

vara  inkännande  och  visa  medlidande  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014).  Att  

åstadkomma  detta  och  samtidigt  agera  opartiskt  är  enligt  många  en  mycket  svår  

balansgång  (Downing  &  Mackin  2012;;  Seng  &  Sanubol  2004).  

  

Meningarna  går  isär  i  fråga  om  vad  en  SANE-sköterska  i  första  hand  bör  ägna  sig  åt.  

Några  menar  att  de  i  första  hand  är  bevissamlare  och  att  detta  tydligt  måste  framgå  

till  kvinnan  (Downing  &  Mackin  2012).  Den  mer  vanligt  förekommande  hållningen  

är  att  de  i  första  hand  är  sjuksköterskor,  och  i  det  ingår  bland  annat  att  sörja  för  

patientens  psykiska  välmående  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014;;  Downing  &  Mackin  

2012).  Oavsett  ståndpunkt  finns  det  en  tendens  bland  SANE-sköterskor  att  vilja  visa  

omsorg  om  kvinnan  och  hörsamma  hennes  emotionella  behov.  Särskilt  utmanade  

situationer  kan  vara  om  en  patient  är  mycket  upprörd  eller  uppenbart  oroad  över  att  

bli  misstrodd.  En  sjuksköterska  menar  att  det  i  princip  är  omöjligt  att  inte  trösta  

någon  som  gråter  hejdlöst  (Downing  &  Mackin  2012).  Förklaringen  till  slitningarna  

är  att  om  ärendet  skulle  tas  till  domstol  så  vill  inte  sjuksköterskan  att  det  ska  

föreligga  risk  för  jäv  och  därmed  en  för  målsäganden  negativ  utgång  i  rätten  

(Downing  &  Mackin  2012).  Å  andra  sidan  finns  det  SANE-sköterskor  som  väljer  att  

bryta  mot  reglerna  och  ge  stöttning  till  kvinnan  med  motivering  att  eftersom  så  få  

övergrepp  leder  till  en  dom  så  är  är  det  värt  det  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014;;  

Downing  &  Mackin  2012).  
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Risk	  för	  att	  dubbelbestraffa  

Det  finns  en  uttrycklig  oro  bland  sjuksköterskor  att  den  våldsutsatta  kvinnan  utsätts  

för  ytterligare  kränkande  behandling  i  form  av  skuldbeläggande  och  ifrågasättande  

från  hälso-  och  sjukvården,  men  också  från  polis  och  rättsväsendet,  efter  att  

övergreppet  ägt  rum,  så  kallad  dubbelbestraffning  (Maier  2011;;  Maier  2012).  

Sjuksköterskor  hävdar  att  en  eller  flera  av  dessa  instanser  tenderar  att  bemöta  

kvinnor  på  ett  sätt  som  riskerar  att  upplevas  som  ett  andra  övergrepp  (Maier  2012).  

Det  handlar  främst  om  en  oro  hos  sjuksköterskorna  att  kvinnan  ska  bli  misstrodd,  

skuldbelagd,  ifrågasatt,  pressad  eller  nekad  hjälp  och/eller  information.  

  

Utryckningspersonal,  till  exempel  polis,  är  som  regel  bland  de  första  att  möta  

personer  som  anmält  grova  övergrepp.  Sjuksköterskor  menar  att  det  finns  

tveksamheter  kring  hur  poliser  bemöter  framför  allt  våldsutsatta  kvinnor  (Häggblom  

&  Möller  2006).  Bilden  av  poliser  som  okänsliga  och  taktlösa  målas  upp  och  en  talar  i  

termer  av  negativa  attityder,  dömande  frågor,  bestridande  respons  och  stereotypa  

offerbilder  (Maier  2012).  För  att  undersöka  huruvida  ett  fall  är  värt  att  utreda  

ytterligare  är  det  vanligt  att  poliser  frågar  sjuksköterskor  om  de  anser  att  fallet  är  

trovärdigt  (Campbell,  Greeson  &  Patterson  2011).  Rättssystemet  kan  dubbelbestraffa  

kvinnan  genom  att  inte  öppna  förundersökning,  genom  att  ställa  kvinnan  mot  

väggen  med  irrelevanta  frågor  (klädsel,  alkoholvanor,  sexliv  etc.),  fria  eller  tilldela  

förövaren  orimligt  milda  straff  samt  genom  långdragna  och  påfrestande  

rättsprocesser.  Sjuksköterskor  menar  att  även  hälso-  och  sjukvården  riskerar  att  

dubbelbestraffa  kvinnan  genom  att  låta  henne  vänta  i  flera  timmar  tillsammans  med  

andra  patienter  (Maier  2012).  

  

Sjuksköterskor  anser  att  de  har  kapacitet  att  minska  risken  för  och  mildra  påverkan  

av  skuld  och  skam  hos  kvinnorna  (Maier  2012).  De  försöker  kväva  kvinnornas  skuld-  

och  skamkänslor  i  sin  linda  och  betonar  för  kvinnorna  att  sexuella  övergrepp  aldrig  

är  den  utsattas  fel.  Det  är  viktigt  att  få  kvinnorna  att  inse  att  de  inte  hade  för  avsikt  

att  bli  utsatta  för  sexuella  övergrepp,  att  de  inte  bad  om  det  och  att  de  kommer  hjälpa  

sig  själva  genom  att  avslöja  övergreppet  och  fullfölja  undersökning  och  polisanmälan  

(Campbell,  Greeson  &  Patterson  2011).  Det  finns  dock  alltid  en  risk,  oavsett  

kunskapsnivå  och  mått  av  medkänsla  hos  sjuksköterskan,  att  utsätta  kvinnan  för  

ytterligare  trauma  genom  de  intima  undersökningar  som  rekommenderas  (Maier  
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2012).  Sjuksköterskor  har  utvecklat  en  rad  strategier  för  att  minimera  denna  risk;;  

som  exempel  ges  ett  snabb  omhändertagande,  att  alltid  fråga  kvinnan  om  lov  före  

undersökning,  att  låta  henne  ta  paus  när  som  helst  under  undersökning  och  att  

samla  så  mycket  uppgifter  som  möjligt  från  den  polis  som  överlämnar  kvinnan  till  

sjukvården  för  att  reducera  antalet  tillfällen  som  kvinnan  behöver  återge  förloppet  i  

detalj  (Maier  2012).  

  

Sjuksköterskor  påtalar  kvinnornas  styrka  i  att  söka  vård  och  de  hoppas  att  den  vård  

som  ges  får  kvinnorna  att  känna  sig  bekväma,  avslappnade  och  säkra.  Kvinnorna  

undervisas  om  skador  och  bevis  av  sjuksköterskan.  Detta  kan  öka  medverkan  i  

rättssystemet  och  om  skadorna  dokumenteras  kan  kvinnan  känna  att  hon  har  ett  

starkare  bevisläge.  Det  är  vanligt  att  sexuella  övergrepp,  våldtäkt  i  synnerhet,  inte  ger  

synliga  skador  och  sjuksköterskorna  är  noga  med  att  normalisera  frånvaron  av  

skador  och  berätta  för  kvinnorna  varför  skador  inte  uppkommit  (Campbell,  Greeson  

&  Patterson  2011).   

  

Att	  ha	  tid	  för	  patienten  

Sjuksköterskor  upplever  att  hektiska  arbetsförhållanden  och  tidsbrist  är  ett  

bekymmer  (Häggblom  &  Möller  2006;;  McLindon  &  Harms  2011;;  Ross  et  al.  2009).  

Kontinuitet  är  i  högsta  grad  nödvändigt  för  att  kvinnan  ska  kunna  känna  tillit  till  

den/dem  som  vårdar  henne,  men  då  organisationen  ser  ut  som  den  gör  med  flera  ur  

personalen  som  springer  in  och  ut  på  salarna  riskeras  inte  enbart  kvinnans  känsla  av  

trygghet  utan  också  chanserna  att  hon  ska  öppna  upp  sig  och  redogöra  för  vad  hon  

varit  med  om  (Häggblom  &  Möller  2006).  Först  när  ett  samarbete  som  bygger  på  

förtroende  upprättats  mellan  patient  och  sjuksköterska  kan  sjuksköterskan  känna  att  

hen  gjort  ett  bra  jobb.  Detta  är  en  förutsättning,  inte  minst  för  att  kunna  göra  en  

rättvis  bedömning  av  kvinnans  behov  av  omvårdnad  och  emotionellt  stöd  och  

därmed  ge  information  i  lämplig  takt  och  erbjuda  rätt  eftervård  (Ross  et  al.  2009).  

SANE-sköterskor  beskriver  en  annan  verklighet  och  framhåller  att  en  fördel  med  

deras  yrkesroll  är  att  just  kunna  tillbringa  mer  tid  med  kvinnan  och  fokusera  fullt  ut  

på  henne  (Maier  2012;;  Ross  et  al.  2009).  Rent  praktiskt  innebär  det  bland  annat  att  

sjuksköterskan  kan  finnas  där  för  kvinnan  i  svåra  stunder  och  att  kvinnan  har  

möjlighet  att  ta  paus  när  som  helst  under  undersökning  (Ross  et  al.  2009).  
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Behov	  av	  kunskap	  och	  stöd  

Drygt  sju  av  tio  (vanliga)  sjuksköterskor  uppger  att  de  saknar  någon  som  helst  form  

av  forensisk  skolning  (McLindon  &  Harms  2011)  och  bristen  på  kunskap  och  kliniska  

riktlinjer  leder  till  att  de  måste  improvisera  i  vissa  akuta  situationer  (Häggblom  &  

Möller  2006).  Vidare  menar  sjuksköterskor  att  det  även  finns  problem  bland  kollegor  

med  okänslig  och  bagatelliserande  respons  samt  liten  kännedom  om  sexism,  makt  

och  kontroll  och  vad  det  har  för  inverkan  på  kvinnors  livsvillkor  (McLindon  &  Harms  

2011).  Utbildning  efterfrågas  därför  på  bred  front,  och  då  mer  specifikt  skolning  i  

dokumentation,  hur  en  ska  fråga  upp  om  sexuellt  våld,  hantera  sociala  tabun  samt  

erbjuda  bästa  möjliga  praktiska  stöd  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014;;  Häggblom  &  

Möller  2006).  De  flesta  är  eniga  om  att  sexuellt  våld  borde  vara  en  mer  prioriterad  

fråga  inom  hälso-  och  sjukvården  (Ross  et  al.  2009).  

  

För  att  klara  av  svåra  fall  måste  sjuksköterskor  utveckla  strategier  för  bearbetning.  

De  hanterar  sina  känslor  genom  att  till  exempel  tala  med  familjemedlemmar  och  

kollegor,  delta  i  aktiviteter  som  de  finner  avslappnande  samt  i  möten  där  fokus  ligger  

sätt  lösgöra  sig  från  kvinnornas  öden  för  att  kunna  gå  vidare  (Maier  2011;;  Seng  &  

Sanubol  2004).  Sjuksköterskor  kan  distansera  sig  från  kvinnorna  för  att  inte  låta  

kvinnans  upplevelse  komma  för  nära  inpå  och  besvära  dem  (Cowley,  Walsh  &  

Horrocks  2014;;  Maier  2011;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  Rensburg  2013)  och  

det  kan  vara  viktigt  att  inte  fästa  sig  för  mycket  vid  kvinnorna  för  att  undvika  att  bli  

alltför  påverkad  (Cowley,  Walsh  &  Horrocks  2014).  Vissa  beskriver  ett  

förhållningssätt  där  de  måste  se  att  de  hjälper  kvinnan  i  en  väldigt  svår  situation  eller  

livskris,  att  de  gör  sitt  jobb  och  har  funnits  där  för  kvinnan,  och  mer  än  detta  kan  de  

inte  göra  (Maier  2011;;  Seng  &  Sanubol  2004;;  van  der  Wath,  van  Wyk  &  Janse  van  

Rensburg  2013).  Andra  saknar  mer  eller  mindre  copingstrategier  och  efterfrågar  ökat  

stöd  och  engagemang  från  såväl  ledarhåll  som  läkarhåll.  Både  SANE-sköterskor  och  

sjuksköterskor  uttrycker  en  önskan  om  stöttning  i  den  många  gånger  krävande  

yrkesrollen  och  att  fortlöpande  få  möjlighet  att  ventilera  och  bearbeta  sina  intryck  i  

arbetslaget  (Häggblom  &  Möller  2006;;  Maier  2011).  Knappt  hälften  av  de  intervjuade  

SANE-sköterskorna  i  Maiers  studie  (2011)  säger  sig  inte  ha  diskuterat  den  eventuella  

stress  de  kan  uppleva  i  sin  yrkesroll  under  utbildningen.  När  utbildningsledarna  tog  
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upp  ämnet  gav  de  information  om  olika  sätt  att  koppla  av  efter  svåra  fall,  vikten  av  

att  ha  stöd  från  andra  och  att  ta  hand  om  sina  känslomässiga  behov.   

	  

	  

Diskussion  
Syftet  med  litteraturstudien  var  att  belysa  sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  

kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp.  Resultatet  visade  på  stark  psykisk  

påfrestning,  omvårdnadsförsvårande  faktorer  som  oro  att  stigmatisera  och  

skuldbelägga,  generell  brist  på  kunskap  inom  området,  yrkesrollkonflikter  och  

bristande  stöd  från  organisationen.   

  

Resultatdiskussion	  

Att	  brytas	  ned  

I  litteraturstudiens  resultat  framkom  hur  svårt  det  kan  vara  att  möta  kvinnor  utsatta  

för  sexuella  övergrepp,  hur  konsekvenser  av  att  vårda  dessa  kvinnor  kan  yttra  sig  för  

sjuksköterskor  samt  hur  sjuksköterskors  egna  upplevelser  av  sexuella  övergrepp  kan  

förstärka  känslouttrycken.  Sjuksköterskor  kan  bland  annat  drabbas  av  depression  

och  utmattningssyndrom.  Berg  Raunick  et.  al  (2015)  skriver  att  knappt  varannan  

sjuksköterska,  oavsett  inriktning,  har  upplevt  våldtäkt  eller  annan  sexuell  aktivitet  

som  de  inte  gett  sitt  medgivande  till.  Egna  erfarenheter  av  trauma,  som  våldtäkt,  

visar  på  signifikant  betydelse  för  förekomsten  av  utmattningssyndrom  hos  

sjuksköterskor.  Dessutom  är  risken  att  drabbas  av  utmattningssyndrom  större  för  

SANE-sköterskor  utan  egna  erfarenheter  av  sexuella  övergrepp  än  för  andra  

sjuksköterskor  utan  egna  erfarenheter  av  sexuella  övergrepp.  Baserat  på  dessa  

resultat  kan  vi  dra  slutsatsen  att  SANE-sköterskor,  som  genom  sina  arbetsuppgifter  i  

hög  grad  disponeras  för  trauma,  blir  mer  sårbara  för  utmattningssyndrom  än  

sjuksköterskor  som  inte  möter  trauma  dagligen.  Därtill  är  tidigare  utsatthet  för  

sexualbrott  en  riskfaktor  för  utmattningssyndrom,  oavsett  mängd  traumapatienter  i  

arbetet.  Utmattningssyndrom  torde  försämra  omvårdnaden  då  det  kan  leda  till  

minskad  empati  för  och  distansering  från  patienterna.  Det  är  rimligt  att  anta  att  även  

sjuksköterskors  privat-  och  familjeliv  påverkas. 

  

Dahlberg  &  Segesten  (2010)  bekräftar  att  den  oro  och  stress  som  uppstår  när  
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sjuksköterskan  känner  sig  otillräcklig  kan  leda  till  långvariga  ohälsoproblem  som  i  

förlängningen  påverkar  vårdkvaliteten  negativt.  Kirkevold  (2000,  218)  tolkar  Katie  

Erikssons  omvårdnadsteori  caritas  som  att  all  vård  naturligt  ges  med  utgångspunkt  

från  kärlek,  respekt  och  närvaro.  Detta  kan  låta  bra  i  teorin  men  kan  vara  desto  

svårare  att  omsätta  i  praktiken  om  sjuksköterskan  arbetar  under  stor  stress  och  

press.  Att  till  exempel  genomföra  en  forensisk  undersökning,  vilket  oftast  innefattar  

kvinnans  mest  intima  delar,  och  samtidigt  respektera  hennes  integritet  kan  försvåras  

av  att  kvinnan  sannolikt  redan  känner  sig  integritetskränkt  och  en  rimlig  reaktion  är  

då  att  värja  sig  för  närhet  och  kroppskontakt.  

  

att  på  sikt  undvika  att  drabbas  av  psykisk  ohälsa.  Dahlberg  &  Segesten  (2010)  

betonar  vikten  av  att  studera  sjuksköterskors  perspektiv  då  god  omvårdnad  och  

arbetsmiljö  hänger  samman.  De  beskriver  att  det  ligger  hos  organi

och  omsorg.  Sjuksköterskorna  i  litteraturstudiens  resultat  efterfrågade  ökat  stöd  och  

skulle  vara  att  kontinuerligt  ge  personalen  utrymme  att  bearbeta  svåra  fall  i  

arbetslaget  och  reflektera  över  sin  arbetssituation,  ett  utrymme  som  resultatet  kunde  

visa  ofta  saknas. 

  

Att	  kunna	  möta	  våldet  

Resultatet  visade  på  en  genomgående  trygghet  hos  sjuksköterskorna,  oavsett  titel,  i  

vad  som  förväntas  av  dem,  och  därmed  också  förmåga  att  formulera  vad  som  behövs  

för  att  kunna  utföra  sitt  arbete.  De  flesta  var  eniga  att  tålamod,  att  ta  saker  i  

patientens  takt  och  att  informera  väl  är  några  av  de  viktigaste  hörnstenarna  för  god  

omvårdnad  av  denna  patientgrupp.  I  den  nya  patientlagen  (SFS  2014:821)  står  att  

patientens  hälsotillstånd,  vilka  undersökningar  och  behandlingsregimer  som  kan  bli  

aktuella,  eftervård,  risk  för  komplikationer,  förväntat  vårdförlopp  osv.  Judith  &  

Lindén  (2011)  menar  att  det  även  är  sjukvårdspersonalens  plikt  att  få  kvinnan  att  

förstå  att  det  aldrig  är  hennes  fel  att  hon  blivit  utsatt  för  ett  övergrepp,  vilket  

litteraturstudiens  resultat  visade  att  sjuksköterskor  i  stor  utsträckning  också  gör  och  

anser  är  viktigt.  En  annan  studie  (Fehler-Cabral  et  al.  2011)  visar  att  kvinnor  utsatta  
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för  sexuella  övergrepp  överlag  är  nöjda  med  informationen  som  ges  om  vård  och  

behandling  och  tycker  att  sjuksköterskor  lyckas  väl  med  att  få  dem  att  känna  sig  

trygga  under  vårdtillfället.  

  

Resultatet  visade  samtidigt  att  det  finns  mer  att  göra  för  att  öka  säkerheten  bland  

sjuksköterskor.  Trots  att  sjuksköterskorna  var  trygga  i  vad  som  förväntades  av  dem  

så  förelåg  det  en  markant  skillnad  mellan  SANE-sköterskorna  och  sjuksköterskorna  

utan  forensisk  utbildning  i  huruvida  de  var  trygga  i  utförandet  av  sina  

arbetsuppgifter.  Särskilt  sjuksköterskorna  utan  forensisk  utbildning  uppgav  att  de  

saknar  kunskap  och  kompetens  för  att  bemöta  dessa  patienter  på  ett  värdigt  sätt,  

medan  SANE-sköterskorna  generellt  var  bekväma  i  det  praktiska  arbetet.  Att  

undvika  att  ställa  frågan  om  sexuellt  övergrepp  och  känna  oro  att  inte  kunna  hantera  

svaret  kan  antas  vara  en  direkt  följd  av  den  upplevda  inkompetensen  bland  icke-

SANEs.  Rollen  som  SANE-sköterska  är  tydligt  framställd  med  strikta  ramar  för  vad  

som  ingår  i  ens  arbetsuppgifter  och  föregås  av  en  formell  utbildning  (IAFN  2015)  

medan  en  grundutbildad  sjuksköterska  sällan  har  med  sig  de  kunskaper  som  krävs  

(Ejd  2011).  Som  sjuksköterska  har  du  ingen  lagstadgad  rätt  till  kompetensutveckling  

men  arbetsgivaren  bär  ansvaret  för  att  personalen  besitter  den  kompetens  som  är  

nödvändig  för  att  kunna  utföra  arbetet  (SFS  1977:1160).  

  

Enligt  Alvsvågs  teori  (2012)  kan  inte  vem  som  helst  vårda  en  patient.  För  att  kunna  

ge  kärleks-  och  respektfull  omsorg  räcker  det  inte  att  enbart  vara  empatisk;;  

sakkunnighet  är  minst  lika  viktigt.  Sambandet  mellan  utbildningsnivå  och  

vårdkvalitet  styrks  av  bland  andra  Girardin  (2005)  och  därför  kan  det  finnas  

anledning  att  diskutera  om  europeiska  länder,  som  inte  har  samma  tradition  av  

forensisk  omvårdnad  som  USA  (Ejd  2011),  borde  kopiera  det  amerikanska  SANE-

konceptet.  Vi  kan  se  fördelar  med  att  införa  SANE-program  i  Sverige,  särskilt  som  

svenska  psykiatrisjuksköterskor  upplever  att  de  saknar  kunskaper  inom  de  flesta  

områden  som  rör  forensisk  vård  (Rask  &  Åberg  2002).  Ett  kunskapslyft  skulle  enligt  

litteraturstudiens  resultat  leda  till  ökad  trygghet  hos  sjuksköterskor  att  bemöta  

utsatta  kvinnor,  vilket  självklart  skulle  gynna  kvinnorna  men  också  sjuksköterskorna  

själva.  En  övergång  från  vanlig  sjuksköterska  till  SANE-sköterska  visade  sig  också  

innebära  att  upplevd  stress  och  tidsbrist  reduceras,  vilket  är  gynnsamt  såväl  för  

arbetsklimatet  som  för  den  psykiska  belastningen  hos  sjuksköterskor.  



20	  
 

Nielson,  Strong  &  Stewart  (2015)  hävdar  att  SANE-sköterskor  har  en  mer  välvilligt  

inställd  (fördomsfri)  attityd  gentemot  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  än  vad  

sjuksköterskor  utan  SANE-utbildning  har.  Som  exempel  tenderar  SANE-sköterskor  

oftare  att  anse  att  kvinnan  inte  bär  skuld  för  vad  som  hänt  henne.  Vidare  

framkommer  i  studien  att  yngre  kvinnliga  sjuksköterskor  skuldbelägger  i  mindre  

grad  än  vad  äldre  kvinnliga  kollegor  gör  samt  att  kvinnliga  sjuksköterskor  har  en  mer  

positiv  attityd  gentemot  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  än  vad  deras  manliga  

kollegor  har. 

  

När	  vården	  brister  

Forensisk  utbildning  medför  inte  enbart  fördelar  utan  kan  också  påverka  vården  

negativt.  Trots  att  yrkesrollen  är  tydligt  beskriven  upplever  många  SANE-sköterskor  

en  konflikt  mellan  att  vara  vårdare  och  bevissamlare  medan  sjuksköterskor  utan  

forensisk  utbildning  står  stadigare  i  synen  på  sin  yrkesroll  (DuMont  &  Parnis  2003).  

Detta  kan  tyckas  märkligt  då  litteraturstudiens  resultat  visade  att  SANE-sköterskor  

är  tryggare  i  att  utföra  sina  arbetsuppgifter  än  sjuksköterskor  utan  forensisk  

utbildning.  SANE-sköterskor  vill  ge,  och  vissa  väljer  att  ge,  emotionellt  stöd  till  

kvinnorna  trots  vetskapen  att  det  inte  är  förenligt  med  yrkesrollen.  Detta  kan  

äventyra  en  eventuell  rättsprocess  med  i  värsta  fall  ett  friande  av  den  misstänkte  om  

sjuksköterskans  vittnesmål  bedöms  som  otrovärdigt.  Grundutbildade  sjuksköterskor  

är  tränade  i  att  visa  ömhet  och  ge  bekräftelse,  därför  är  det  inte  orimligt  att  anta  att  

övergången  till  SANE-sköterska  innebär  en  stor  omställning  för  hur  en  förhåller  sig  

till  patienters  emotionella  behov.  Vi  menar  därför  att  fenomenet  rollkonflikt  samt  

konsekvenser  av  att  gå  utanför  ramen  för  sina  åtaganden  bör  diskuteras  under  

SANE-utbildningen.  

 

Litteraturstudiens  resultat  visade  att  sjuksköterskorna  oroar  sig  för  att  hälso-  och  

sjukvården,  polis  och  rättsväsende  ska  dubbelbestraffa  den  utsatta  kvinnan  och  

därmed  utsätta  henne  för  ett  andra  övergrepp.  Det  handlar  främst  om  att  

misskreditera  kvinnan  och  neka  henne  hjälp  och  information.  Sjuksköterskorna  

ansåg  att  de  kan  lindra  skuld-  och  skamkänslor  hos  den  utsatta  kvinnan  genom  att  

berätta  att  den  som  blivit  utsatt  för  sexuella  övergrepp  aldrig  kan  hållas  ansvarig  för  

det  som  hänt  och  att  undervisa  kvinnan  i  kvinnokroppens  anatomi  och  förklara  

varför  skador  sällan  uppkommer  vid  sexuella  övergrepp.  Patterson,  Greeson  &  
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Campbell  (2009)  skriver  om  de  förväntningar  kvinnor  som  utsatts  för  sexuella  

övergrepp  har  på  bland  annat  vården.  Kvinnor  tror  sig  riskera  att  bli  nekade  vård  om  

de  efter  våldtäkt  inte  har  svåra  fysiska  eller  psykiska  skador.  En  allmän  syn  på  

våldtäkt  som  en  brutalt  våldsam  händelse  utförd  av  en  okänd  förövare  ligger  många  

kvinnor  i  fatet  när  de  blivit  våldtagna  av  en  bekant  och  inte  uppvisar  några  synliga  

skador  efteråt.  På  grund  av  frånvaro  av  skador  kan  kvinnor  känna  sig  oförtjänta  att  

söka  vård.  De  kvinnor  som  beskyller  sig  själva  för  våldtäkten  tror  också  att  

vårdpersonalen  kommer  klandra  dem. 

  

Känslor  av  skuld  och  skam  är  vanliga  bland  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  

(Grände  2007,  42)  och  något  som  sjuksköterskor  uttryckligen  vill  reducera,  men  med  

en  arbetssituation  som  leder  till  utbrändhet,  avståndstagande,  likgiltighet  och  

känslor  av  hjälplöshet  är  det  dömt  att  misslyckas.  Snarare  tror  vi  risken  att  

skuldbelägga  kvinnan  ökar  om  hon  upplever  ett  ointresse  från  sjuksköterskan  som  

lätt  kan  tolkas  som  misstro  eller  skepsis.  

  

Avståndstagande  och  likgiltighet  kan  fungera  förebyggande  för  sjuksköterskor  som  

ett  sätt  att  inte  låta  kvinnornas  öden  komma  för  nära  inpå.  Samtidigt  ansåg  

sjuksköterskorna  att  förutsättningar  för  god  omvårdnad  och  respektfullt  bemötande  

är  att  lyssna  aktivt  på  patientens  historia  och  bekräfta  det  som  sägs.  Om  

sjuksköterskan  av  olika  anledningar  inte  är  mottaglig  för  kvinnans  svåra  upplevelser  

kommer  det  inte  heller  vara  möjligt  att  upprätta  en  relation  till  kvinnan,  vilket  i  sin  

tur  kommer  leda  till  försämrad  vårdkvalitet.  Gedda  &  Snellman  (2009,  15)  skriver:  

När  patientens  egna  upplevelser  förbises  i  omvårdnaden  kan  det  bli  svårare  att  ge  

patienten  den  hjälp  som  hon  eller  han  behöver  för  att  tillfriskna

anta  att  den  ovilja  att  fråga  om  sexuellt  våld  som  resultatet  visade  på  är  en  

konsekvens  av  att  sjuksköterskor  upplever  det  för  svårt  att  hantera  kvinnornas  

berättelser  och  därmed  ett  uttryck  för  denna  typ  av  distansering.  Kirkevold  (2000,  

216)  menar  att  enligt  caritas-teorin  har  människan  givna  förutsättningar  att  visa  

omsorg  om  andra.  Det  ligger  i  vår  natur  att  visa  kärlek  till  våra  medmänniskor,  och  

vårdandets  grundmotiv  är  just  kärlek.  Som  ett  led  i  vårdandets  etik  känner  

sjuksköterskan  ett  omedelbart  ansvar  och  en  förpliktelse  att  bistå  när  någon  vädjar  

om  hjälp.  Enligt  teorin  är  det  alltså  omöjligt  för  sjuksköterskan  att  negligera  en  utsatt  

kvinna  som  söker  vård.  Litteraturstudiens  resultat  visade  på  en  mer  komplex  
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verklighet  där  bland  annat  omgivningsfaktorer  och  egna  erfarenheter  av  våld  

inverkar  på  förmågan  att  ge  god  och  patientcentrerad  omvårdnad.  

  

Metoddiskussion 

En  systematisk  litteraturstudie  genomfördes  för  att  redovisa  det  vetenskapliga  

nuläget  inom  valt  forskningsområde.  Kvalitativ  ansats  valdes  då  denna  beskriver  

personliga  upplevelser  (narrativer)  vilket  bäst  svarar  mot  litteraturstudiens  syfte,  och  

då  målet  var  att  litteraturstudiens  resultat  skulle  leda  till  ökad  förståelse  och  inte  till  

generaliserade  slutsatser.  Mäns  utsatthet  för  sexuella  övergrepp  är  enligt  statistik  

inte  ett  lika  omfattande  samhällsproblem  och  därför  valde  vi  att  studien  enbart  skulle  

innefatta  upplevelser  av  att  vårda  kvinnor  som  blivit  utsatta. 

 

Att  söka  forskningsartiklar  i  databaserna  Cinahl  och  PubMed  var  relevant  då  de  

täcker  stora  delar  av  publicerat  material  inom  omvårdnad  och  medicin  (Forsberg  &  

Wengström  2013,  75).  Inkluderade  artiklar  är  publicerade  under  de  senaste  15  åren,  

vilket  kan  utgöra  en  svaghet  då  det  enligt  Forsberg  &  Wengström  (2008,  85)  är  

lämpligt  att  avgränsa  sin  sökning  till  de  senaste  fem  åren.  Detta  för  att  kunna  dra  

trovärdiga  slutsatser  om  det  aktuella  empiriska  läget  inom  ett  område  som  är  under  

ständig  utveckling.  Vi  håller  med  om  att  forskning  är  färskvara,  men  avgränsningen  

2010-2015  gav  ett  alltför  skralt  sökresultat. 

 

Geografiska  avgränsningar  ansågs  inte  nödvändiga,  men  att  enbart  söka  

engelskspråkiga  artiklar  exkluderade  osökt  ett  antal  (enligt  titeln  lovande)  artiklar  

från  bland  annat  Kina  och  Japan.  De  artiklar  som  kvarstod  efter  urval  4  utgick  alla  

från  en  västerländsk  kontext  och  litteraturstudiens  resultat  kan  också  överföras  till  

en  sådan.  Detta  behöver  inte  vara  en  svaghet  då  det  från  vår  sida  aldrig  fanns  en  

ambition  att  kartlägga  sjuksköterskors  upplevelser  globalt.  Förvisso  visade  resultatet  

på  liknande  upplevelser,  oavsett  anglosaxiskt  eller  nordiskt  ursprung,  men  det  

nordiska  deltagandet  i  denna  litteraturstudie  var  alltför  svagt  för  att  några  slutsatser  

om  dessa  länders  sjuksköterskor  skulle  kunna  dras. 

 

En  styrka  anser  vi  är  att  resultatet  kan  härledas  till  sjuksköterskor  från  flera  olika  

delar  av  vården  (akutsjukvård,  akutpsykiatri,  primärvård)  och  med  varierande  

utbildning  och  erfarenheter,  fastän  SANE-perspektivet  dominerar  något.  Detta  ökar  



23	  
 

överförbarheten  till  gruppen  sjuksköterskor  generellt.  En  potentiell  svaghet  däremot  

var  att  tre  artiklar  i  resultatet  studerade  sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  

kvinnor  utsatta  för  våld  i  nära  relationer.  Att  vi  valde  att  inkludera  dessa  motiverades  

med  att  sexuellt  våld  är  en  del  av  partnerrelaterat  våld  och  att  dessa  omöjligen  kan  

separeras.  Resultatet  visade  inte  heller  på  några  betydande  skillnader  i  upplevelser  

av  att  vårda  kvinnor  utsatta  för  denna  typ  av  våld  kontra  kvinnor  utsatta  för  sexuella  

övergrepp  specifikt. 

 

Tio  artiklar  återstod  efter  urval  4.  Att  endast  inkludera  artiklar  som  uppnår  

kvalitetsnivå  medel  eller  hög  rekommenderas  för  att  säkerställa  evidensstyrkan  (SBU  

2014),  och  detta  råd  valde  vi  att  följa.  Kvalitetsgranskning  enligt  SBU:s  mall  anser  vi  

dock  riskera  ett  godtyckligt  utfall  då  den  saknar  fastställda  kriterier  för  klassificering  

av  de  olika  nivåerna  låg,  medel  och  hög.  En  procentuell  eller  numerisk  systematik  

hade  varit  att  föredra.  Att  det  var  första  gången  författarna  utförde  en  

granskningsprocess  kan  även  ge  anledning  att  diskutera  genomförandets  värde  och  

pålitlighet. 

 

Analys  av  resultatet  utgick  från  Fribergs  (2012,  127-129)  modell  för  

litteraturöversikter.  Arbetet  med  att  ta  ut  meningsenheter  framskred  utan  

bekymmer.  Däremot  i  nästa  steg  stötte  vi  på  problem  med  att  koda  

meningsenheterna  då  flertalet  av  dessa  bedömdes  tillhöra  två  eller  flera  koder.  Här  

fick  vi  diskutera  sinsemellan  för  att  komma  fram  till  ett  beslut.  Koder  och  kategorier  

omplacerades  och  reviderades  vartefter  för  att  en  så  logisk  följd  som  möjligt  från  

utsaga  till  kategori  skulle  uppnås.  Analysprocessen  upphörde  när  kategorierna  var  

fastställda,  då  vi  ansåg  att  teman  inte  var  nödvändiga  för  att  presentera  resultatet  på  

ett  överskådligt  sätt.  Endast  de  data  som  var  relevanta  mot  litteraturstudiens  syfte  

presenterades.  Exempelvis  yttranden  om  interprofessionella  relationer  utelämnades.  

  

Forskningsetisk	  diskussion  
De  tio  forskningsartiklar  som  presenterades  i  resultatet  var  alla  etiskt  granskade  och  

godkända.  Villkoren  för  etiskt  godkännande  av  forskningsstudier  utgörs  av  de  fyra  

forskningsetiska  principerna  om  information,  nyttjande,  konfidentialitet  och  

samtycke  (Vetenskapsrådet  2002).  För  en  mer  ingående  beskrivning  av  de  fyra  

principernas  innebörd,  se  Forskningsetik  sid.  7. 
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Gratifikationer  som  tack  för  deltagande  förekommer  emellanåt  i  

forskarsammanhang  och  bör  alltid  föregås  av  ett  godkännande  från  en  

etikprövningsnämnd.  I  tre  forskningsartiklar  som  presenterades  i  litteraturstudiens  

resultat  erhöll  respondenterna  ekonomisk  ersättning,  men  det  framgick  inte  om  de  

var  informerade  om  detta  innan  de  gav  sitt  medgivande  till  att  deltaga  och  därmed  

kunde  vi  inte  avgöra  om  detta  kan  ha  påverkat  urval  och/eller  resultat.  Däremot  

nämnde  ingen  av  artiklarna  att  etikprövningsnämnden  haft  något  att  invända  mot  

gengåvorna. 

 

Ingen  av  oss  två  hade  erfarenhet  av  att  vårda  den  aktuella  patientgruppen  men  en  

viss  förförståelse  förelåg  naturligtvis.  Denna  försökte  vi  lägga  åt  sidan  under  

analysarbetets  gång,  men  det  finns  alltid  anledning  att  diskutera  om  förförståelsen  

kan  ha  påverkat  bland  annat  tolkning  av  resultaten.  Forsberg  &  Wengström  (2013,  

144)  menar  att  analysförfarandet  alltid  påverkas  i  någon  mån  beroende  av  vilken  

förförståelse  författarna  har.  Vår  initiala,  rätt  cyniska,  föreställning  om  sjukvårdens  

bemötande  av  dessa  kvinnor  skulle  därför  kunna  innebära  en  svaghet  för  analysens  

trovärdighet.  

  

  

Konklusion 

En  litteraturöversikt  kan  med  sin  sammanfattning  av  resultaten  från  ett  urval  av  

forskningsartiklar  om  samma  fenomen  skapa  en  ny  helhet  av  ämnet  och  därigenom  

fungera  vägledande  i  det  praktiska  vårdarbetet  och  skapa  en  stabilare  och  säkrare  

utgångspunkt  för  området  (Friberg  2012,  122).  Pearce  (2013)  belyser  problematiken  

med  att  sjuksköterskor  genom  sin  centrala  position  i  vården  skulle  kunna  spela  en  

betydande  roll  i  omhändertagandet  av  våldsutsatta  kvinnor  men  sällan  besitter  de  

kunskaper  som  fordras.  I  regel  är  en  från  vårdens  sida  ivriga  att  behandla  symtom  

men  glömmer  många  gånger  att  fastställa  den  bakomliggande  orsaken.  Då  

sjuksköterskan  ofta  är  den  första  kontakt  den  utsatta  kvinnan  får  när  hon  uppsöker  

vården  har  professionen  ett  särskilt  ansvar  att  ställa  frågan  om  våld  för  att  reducera  

stigma  (Pearce  2013).  

  

Målet  med  att  studera  sjuksköterskors  upplevelser  i  sammanhanget,  oavsett  det  

handlar  om  emotionella,  kliniska  eller  organisatoriska  aspekter,  var  att  bilda  sig  en  
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uppfattning  om  vilka  delar  som  fungerar  väl  och  vilka  som  fungerar  mindre  väl  samt  

identifiera  eventuella  förbättringsområden  och  behov  av  fortbildning.  Denna  

förståelse  förväntades  leda  till  konkreta  förslag  på  vidare  forskning  inom  området.  

Vi  har  bland  annat  kommit  fram  till  att  det  saknas  forskning  på  området  ur  ett  

utomanglosaxiskt  perspektiv,  inte  minst  ur  ett  nordiskt.  Den  långa  traditionen  av  

forensisk  omvårdnad  i  USA  torde  bidra  till  den  nordamerikanska  dominansen  inom  

forskningsfältet.  Oavsett  förekomst  av  SANE-program  så  möter  sjuksköterskor  

världen  över  kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  dagligen.  En  klarare  bild  av  

religionens  och  kulturens  eventuella  betydelse  för  upplevelsen  av  att  vårda  dessa  

kvinnor  är  därför  önskvärd.  Ett  tydligare  genusperspektiv  på  upplevelsen  av  att  vårda  

kvinnor  utsatta  för  sexuella  övergrepp  är  också  något  som  efterfrågas.  Nya  

forskningsresultat  skulle  i  bästa  fall  kunna  fastställa  var  resurser  till  fortbildning  

behöver  riktas.  
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Bilaga  1.  Tabell  2.  Söktabell  
  
*  =  titel  överensstämmer  med  litteraturstudiens  syfte  
**  =  abstrakt  läst  
***  =  artikel  läst  
****  =  artikel  kvalitetsgranskad  
*****  =  vald  artikel  
  
  

Datum   Databas   Filter   Sökord   Antal  
träffar  

Urval  
1*  

Urval  
2**  

Urval  
3***  

Urval  
4****  

Urval  
5*****  

151103   Cinahl   engelska,  
2000-
2015,  
peer-
reviewed  

Sexual  assault*  OR  rape*  
AND  nurs*  AND  experience*  
OR  attitude*  AND  sexual  
assault  nurse  examiner*  

51   10  
  
  

10   10   7   6  

151108   Cinahl   Engelska,  
2000-
2015,  
peer-
reviewed,  
female,  
abstract  
available  

Violence  against  women  OR  
abused  women  AND  nurse*  
AND  attitudes  

53   4   4   2   1   0  

151108   Cinahl   engelska,  
2000-
2015,  
peer-
reviewed  

Sexual  assault  nurse  
examiner*  AND  health  AND  
trauma*  

9   1   1   1   1   0  
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151111   Cinahl   engelska,  
2000-  
2015,  
peer-  
reviewed  

Sexual  violence  AND  nurse  
AND  experiences  

65   4   4   2   1   1  

151113   Cinahl   Engelska,  
2000-
2015,  
peer-
reviewed,  
female,  
abstract  
available  

Sexual  assault*  OR  intimate  
partner  violence*  AND  nurse*  
AND  experiences  OR  attitudes  

122   12   12   6   2   2  

151116   Cinahl   engelska,  
2000-  
2015,  
peer-
reviewed  

Sexual  assault*  OR  rape*  
AND  sexual  assault  nurse  
examiner*  AND  patient  care  

47   1   1   1   1   1  

151116   PubMed   engelska,  
2000-
2015,  
abstract  
available  

Forensic,  caring,  nursing   58   7   7   4   1   0  
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År  
Författare  
Land  

  
Titel  

  
Syfte  

  
Urval  

  
Metod  

  
Resultat  

  
Kvalitet  

2004  
Seng,  J.S.  &  
Sanubol,  M.  
USA  

The  First  Year  as  
Sexual  Assault  Nurse  
Examiner:  Role  
Transition  and  Role-
related  Stress  Within  
a  New  SANE  Team  

Undersöka  hur  det  
första  året  som  
SANE-sköterska  
upplevs  i  termer  av  
nya  arbetsuppgifter  
och  rollspecifik  
belastning.  

Sex  SANE-sköterskor  ur  
ett  arbetslag  på  nio  
anmälde  sig  frivilligt  att  
deltaga  i  studien.  

Kvalitativ  studie.  
Tre  intervjuer  under  det  första  
året  som  SANE-sköterska.  
Semistrukturerade  frågor.  
Intervjuerna  tog  30-60  
minuter  att  genomföra.  

Initialt  finns  en  oro  hos  SANE-
sköterskor  att  genomföra  sin  
första  vaginala  undersökning  
och  att  de  bevis  som  samlas  
in  inte  ska  hålla  tillräcklig  
kvalitet.  Efter  ett  år  och  med  
de  erfarenheter  som  
sköterskorna  samlat  på  sig  
har  de  arbetat  in  rutiner  kring  
omhändertagande  och  känner  
sig  mer  bekväma  i  rollen  som  
bevissamlare.  Oro  och  
stressor  minskar  avsevärt.  
  

Medel  

2006  
Häggblom,  A.  
&  Möller,  A.  
Finland  

On  a  Life-Saving  

Willingness  to  
Encounter  with  
Intimate  Partner  
Abuse  

Undersöka  
sjuksköterskors  
upplevelser  av  
fenomenet  våld  mot  
kvinnor  och  deras  
egen  roll  som  
vårdare  till  dessa  
kvinnor.  

Selektivt  urval.  
Tio  sjuksköterskor  från  
olika  delar  av  vården  
men  som  alla  vårdat  
kvinnor  utsatta  för  våld  i  
nära  relationer  deltog.  
Ålder  mellan  36  och  56  
år.  

Kvalitativ  studie  baserad  på  
grounded  theory.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  och  tog  30-90  minuter  
att  genomföra.  

Sjuksköterskor  upplever  att  
de  stöter  på  hinder  i  vården  
av  våldsutsatta  kvinnor  när  
det  sker  på  små  orter  där  alla  
känner  alla.  De  känner  sig  
trygga  i  sina  arbetsuppgifter  
men  efterfrågar  kliniska  
riktlinjer  och  mer  utbildning  i  
hur  våld  mot  kvinnor  tar  sig  
uttryck.  
  

Hög  

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

The  bridge:  Providing  
nursing  care  for  
survivors  of  sexual  
violence.  
  

Beskriva  
sjuksköterskors  
upplevelser  av  att  
vårda  patienter  
utsatta  för  sexuellt  
våld.  

35  av  38  anmälda  
sjuksköterskor  deltog  i  
studien.  23  var  
avdelningschefer  och  tolv  
arbetade  i  omvårdnaden.  
Ålder  mellan  31  och  63  
år.  

Kvalitativ  studie  med  
interpretiv  fenomenologisk  
ansats.  
Deltagarna  intervjuades  vid  
ett  tillfälle  under  en  
elvamånadersperiod  av  en  av  
de  fyra  forskarna.  
Intervjuerna  tog  25-40  
minuter  att  genomföra.  
Semistrukturerade  frågor.  
  

Det  finns  en  osäkerhet  och  en  
motvilja  hos  sjuksköterskor  
att  ställa  frågan  om  sexuellt  
våld  på  grund  av  rädsla  att  
inte  kunna  hantera  det  som  
framkommer.  Samtidigt  är  
förståelse  för  patientens  
historia  nödvändig  för  att  
kunna  ge  rätt  vård  och  skapa  
en  relation  till  patienten  som  
bygger  på  förtroende.  
  

Hög  

2011  
Campbell,  R.,  
Greeson,  M.  &  
Patterson,  D.  
USA  

Defining  the  
boundaries:  How  
sexual  assault  nurse  
examiners  (SANEs)  
balance  patient  care  

Studera  hur  SANE-
sköterskor  ser  på  
arbete  med  patienter  
utsatta  för  sexuella  
övergrepp,  

Selektivt  urval.  
De  sex  mest  erfarna  
SANE-sköterskorna  i  ett  
arbetslag  på  elva  valdes  
ut.  

Kvalitativ  studie.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  och  tog  45-67  minuter  
att  genomföra.  
Semistrukturerade  frågor.  

Sjuksköterskors  erfarenhet  är  
att  patienter  som  erhåller  god  
omvårdnad  av  engagerad  
personal  också  anmäler  
övergreppen  och  deltar  i  

Hög  

Bilaga  2.  Tabell  3.  Artikelmatris  
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and  law  enforcement  
collaboration  

samarbetet  med  
polisen  samt  hur  de  
hanterar  de  olika  
rollerna.  
  

Ålder  mellan  30  och  55  
år.  

Öppna  frågor  inklusive  följd-  
och  fördjupningsfrågor.  
  

rättsprocesser  i  högre  
utsträckning.  

2011  
Maier,  S.  
USA  

The  emotional  
challenges  faced  by  
Sexual  Assault  Nurse  
Examiner
nursing  is  stressful  
on  a  good  day  

  

Undersöka  SANE-
sköterskors  
erfarenheter  av  
sekundärt  trauma  
och  
utmattningssyndrom  
som  ett  resultat  av  
att  vårda  patienter  
utsatta  för  våldtäkt.  

Totalt  39  SANE-
sköterskor,  varav  17  var  
enhetschefer  eller  SANE-
programkoordinatorer,  
från  fyra  delstater  
deltog.  
Ålder  mellan  21  och  62  
år.  

Kvalitativ  studie  baserad  på  
grounded  theory.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  under  en  
sexmånadersperiod  och  tog  
45-105  minuter  att  
genomföra.  
Utöver  intervjuer  med  70  
öppna  frågor  genomfördes  30-
40  timmar  observationer  av  
SANE-utbildning.  
  

Konsekvenser  av  att  vårda  
patienter  utsatta  för  våldtäkt  
är  bl.a.  sekundärt  trauma,  oro  
för  patienten  efter  
vårdtillfället,  utbrändhet,  
personlighetsförändringar  
samt  emotionell  påverkan  
även  utanför  arbetet.  

Medel  

2011  
McLindon,  E.  
&  Harms,  L.  
Australien  

Listening  to  mental  

experiences:  Factors  
influencing  their  work  
with  women  who  
disclose  sexual  
assault  

Undersöka  vilka  
faktorer  som  
påverkar  hur  
krishanterare  och  
sjukvårdspersonal  
bemöter  kvinnor  
utsatta  för  sexuella  
övergrepp.  

15  av  29  sjuksköterskor  
på  en  psykiatrisk  
krisenhet  valde  att  delta  
i  studien.    

Mixed  method  med  
huvudsakligen  kvalitativ  
ansats.  
En  enkät  bestående  av  28  
frågor,  där  öppna  frågor  med  
fördjupande  följdfrågor  
dominerade,  delades  ut.  
Enkäten  besvarades  
elektroniskt.  
Öppna  frågor  transkiberades  
och  analyserades  kvalitativt.  
Slutna  frågor  genomgick  
statistisk  analys  i  Excel.  
  

Sjuksköterskor  upplever  att  
de  inte  är  tillräckligt  rustade  
för  att  möta  denna  
patientgrupp.  De  saknar  
adekvat  utbildning  i  att  vårda  
utsatta  kvinnor  och  det  finns  
en  utbredd  osäkerhet  kring  
bemötande  och  att  ställa  
frågan  om  sexuella  övergrepp.  

Hög  

2012  
Downing,  N.  &  
Mackin,  ML.  
USA  

The  perception  of  
role  conflict  in  sexual  
assault  nursing  and  
its  effects  on  care  
delivery  

Undersöka  förekomst  
och  upplevelse  av  
rollkonflikter  i  vården  
av  sexuellt  utsatta  
patienter  och  hur  det  
påverkar  SANE-
sköterskor  i  deras  
arbete.  

125  SANE-sköterskor  
från  olika  sjukhus  i  en  
delstat  bedömdes  enligt  
ett  antal  urvalskriterier  
(>21  år,  har  genomfört  
minst  fem  forensiska  
undersökningar  och  
minst  en  det  senaste  
året).  Av  dem  som  
uppfyllde  kriterierna  
valdes  16  sköterskor.  
Efter  14  intervjuer  
avslutades  
datainsamlingen  då  
datamättnad  ansågs  ha  

Kvalitativ  studie.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  och  tog  13-55  minuter  
att  genomföra.  
Semistrukturerade  frågor.  

En  majoritet  av  SANE-
sköterskorna  har  upplevt  eller  
kan  ge  exempel  på  rollkonflikt  
mellan  att  vara  sjuksköterska  
och  att  vara  forensisk  
bevissamlare.  Att  vara  
omhändertagande  och  
samtidigt  objektivt  samla  
bevis  upplevs  som  en  svår  
balansgång.  

Medel  
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uppnåtts.  
  

2012  
Maier,  S.  
USA  

Sexual  Assault  Nurse  

Perceptions  of  the  
Revictimization  of  
Rape  Victims  

Undersöka  SANE-
sköterskors  
upplevelser  av  
polisens,  
rättsväsendets  och  
vårdens  
dubbelbestraffning  av  
patienter  utsatta  för  
våldtäkt.  

Totalt  39  SANE-
sköterskor,  varav  17  var  
enhetschefer  eller  SANE-
programkoordinatorer,  
från  fyra  delstater  
deltog.  
Ålder  mellan  21  och  62  
år.  

Kvalitativ  studie.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  under  en  
sexmånadersperiod  och  tog  
45-105  minuter  att  
genomföra.  
Semistrukturerade  och  
fördjupade  följdfrågor.  
Utöver  intervjuer  med  70  
öppna  frågor  genomfördes  30-
40  timmar  observationer  av  
SANE-utbildning.  
  

SANE-sköterskor  anser  att  
rättssystemet  är  den  främsta  
källan  till  dubbelbestraffning  
av  patienter  utsatta  för  
våldtäkt  genom  rättsprocesser  
som  sällan  har  positiv  utgång  
för  målsägande.  Poliser  kan  
dubbelbestraffa  genom  
okänsligt  bemötande  och  
dömande  frågor.  Vården  kan  
dubbelbestraffa  genom  långa  
väntetider.  

Medel  

2013  
van  der  Wath,  
A.,  van  Wyk,  
N.  &  Janse  
van  Rensburg,  
E.  
Sydafrika  

experiences  of  caring  
for  survivors  of  
intimate  partner  
violence  

Undersöka  och  
beskriva  
sjuksköterskors  
upplevelser  av  att  
vårda  patienter  
utsatta  för  våld  i  nära  
relationer.  

Selektivt  urval.  
Elva  sjuksköterskor  från  
två  akutvårdsavdelningar  
deltog  i  studien.  Ett  
kriterie  för  inklusion  var  
att  de  skulle  ha  vårdat  
patienter  utsatta  för  våld  
i  nära  relationer  under  
de  senaste  tolv  
månaderna.  
Datamättnad  ansågs  
uppnådd  efter  elva  
intervjuer.  

Kvalitativ  studie.  
Intervjuerna  ägde  rum  vid  ett  
tillfälle  under  en  månad  och  
tog  45-70  minuter  att  
genomföra.  
Ostrukturerade  frågor.  
Beskrivande  fenomenologisk  
analysmetod.  

Att  se  lidandet  hos  patienten  
och  lyssna  till  de  smärtsamma  
beskrivningarna  av  våldet  
bidrar  till  starka  
känsloyttringar,  psykisk  stress  
och  långtgående  negativa  
hälsokonsekvenser  hos  
sjuksköterskan.  Oro  för  
patienten  efter  vårdtillfället,  
depressioner  och  
återkommande  jobbiga  
minnesbilder  är  några  
exempel  på  hur  
sjuksköterskor  tenderar  att  
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Undersöka  hur  SANE-
sköterskor  upplever  
sin  roll  och  sina  
kliniska  erfarenheter.  

Selektivt  urval.  
Av  åtta  utvalda  SANE-
sköterskor  som  
bedömdes  enligt  kriterier  
för  inklusion  (>5  års  
erfarenhet,  >15  
genomförda  forensiska  
undersökningar  senaste  
halvåret)  var  det  fem  
som  i  slutändan  deltog  i  
studien.  
  

Kvalitativ  studie.  
Intervjuerna  genomfördes  vid  
ett  tillfälle,  både  över  telefon  
och  ansikte  mot  ansikte.  De  
tog  45-60  minuter  att  
genomföra.  
Semistrukturerade  frågor.  

SANE-sköterskor  har  
komplexa  roller  som  
inkluderar  både  insamlande  
av  bevis  och  att  ge  
emotionellt  stöd.  För  att  
lyckas  balansera  detta  är  det  
viktigt  att  inte  bli  för  
känslomässigt  engagerad  i  
patienten.  Grad  av  utbildning  
och  träning  i  rollen  som  
SANE-sköterska  varierar.  
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