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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Mörkertalet av sexuella övergrepp är avsevärt. Kvinnor känner skuld, rädsla, 

skam och tvivlar på vård och rättssystem vid sådana händelser. Vården känner okunskap 

och rädsla inför att beröra ämnet. Då ämnet är tabubelagt kommer eventuella offer inte upp 

till ytan i tid för att få rätt vård och ohälsa ökar i samhället. Det ligger i sjuksköterskans 

professionella ansvar att i möte med patienten kunna identifiera sexuella övergrepp och att 

vara förberedd på hur avslöjanden hanteras. 

 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera sexuella övergrepp i mötet med 

kvinnor inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod: Metoden som valdes i föreliggande arbete var en litteraturöversikt. 

Databassökningar gjordes i PubMed, CINAHL samt manuellt. Totalt 16 artiklar 

inkluderades och sammanställdes. 

 

Resultat: Sjuksköterskan ser vikten av att prata om sexuella övergrepp men hinder och 

attityder gör att ämnet undviks. Kvinnor ställer sig generellt positiva till frågor om 

sexualitet och sexuella övergrepp men få tar själva initiativ till att berätta. Kunskap och 

erfarenhet är bärande faktorer för att stärka självförtroendet och ge verktyg till 

sjuksköterskan i frågan om att screena patienten via direkt fråga eller enkät, samt att kunna 

hänvisa till rätt vårdinstans.  

 

Slutsats: Med mer utbildning och erfarenhet hos sjuksköterskor kan chansen öka att 

identifiera offer av sexuella övergrepp. Samtal om sexualitet med patienter bör vara lika 

naturligt som samtal om nutrition. För att den drabbade ska öppna upp sig kan vården 

välkomna samtal om sexualitet och sexuella övergrepp, vilket innebär att ställa frågan och 

uppmärksamma problemet. 

 

Nyckelord: Mötet i vården, Sexualitet, Sexuella övergrepp, Sjuksköterska 
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INLEDNING 

Enligt Världshälsoorganisationen är sexuella övergrepp ett världsvitt problem som berör 

kvinnors psykiska, mentala, sexuella och reproduktiva hälsa (World Health Organization 

[WHO], 2013). En av fyra kvinnor utsätts för våldtäkt under sin livstid och varannan 

kvinna utsätts för något typ av sexuellt övergrepp (Koss et al., 2007; Peterson & 

Muehlenhard, 2007). Sexuella övergrepp sker både i nära relationer och mellan främlingar 

(WHO, 2013). Det är en våldsam och smärtsam erfarenhet som ger spår hos offret med 

följder såsom suicidförsök, kroppsliga skador, oönskad graviditet, abort, gynekologiska 

problem, sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV, depression, posttraumatiskt 

stressyndrom, sömnsvårigheter och ätsvårigheter (Basile & Smith, 2011; Taft, Watson & 

Lee, 2004; WHO, 2013). Personer som utsatts för sexuella övergrepp har både akuta och 

långsiktiga behov och bör få ett professionellt bemötande oavsett om det är på 

akutmottagning, vårdcentral, ungdomsmottagning eller gynekologisk klinik (Nationellt 

centrum för kvinnofrid [NCK], 2008). Internationella rådet för sjuksköterskor [ICN] 

uppmanar till nolltolerans mot kvinnovåld och att sjuksköterskor agerar vid misstanke om 

våld (ICN, 2013). Mot bakgrund av detta kommer denna litteraturöversikt beröra hur 

sjuksköterskan kan identifiera patienter som utsatts för sexuella övergrepp. 

 

BAKGRUND 

Sexualbrott är en av de brottstyper som uppges ha minst anmälningsbenägenhet, endast 11 

procent av övergreppen uppgavs ha anmälts år 2017 (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2018). Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK] (2008) bär sjukvården en roll i 

omhändertagandet av människor som utsatts för sexualbrott; vården är en del i rättskedjan 

för den brottsutsatta individen och möter dessa offer på alla möjliga vårdenheter. Studie av 

Patterson, Greeson och Campbell (2009) visade på att kvinnor upplevde skam efter att ha 

blivit utsatta för övergrepp. Kvinnorna i studien ville inte att någon skulle få veta om vad 

de utsatts för. Kvinnorna trodde dessutom att formella system inte skulle hjälpa dem. För 

att den som utsatts för sexuellt övergrepp ska kunna identifieras och få adekvat hjälp krävs 

det att personen i fråga berättar.  

 

Enligt Wendt et al. (2007) uppger majoriteten av de deltagande kvinnorna i studien att de 

aldrig fått frågan gällande sexuella övergrepp av sjukvårdspersonal men att de tycker att 

det är en relevant fråga. Häggblom et al. (2005) har kommit fram till att den största 

anledningen till att sexuella övergrepp inte tas upp av sjuksköterskor i vården är för att de 

vill visa respekt för kvinnans integritet. Detta följt av att sjuksköterskorna känner 

svårigheter i att formulera frågan. Andra orsaker är brist på kunskap gällande hantering av 

kvinnor som utsatts för övergrepp, rädsla för svaret och tidsbrist (Häggblom et al., 2005). 

Även Jaarsma et al. (2010) och Saunamaki, Andersson och Engström (2010) bekräftar att 

undvikande av frågan görs inom vården.   

 

Enligt NCK (2008) bör alla patienter tillfrågas gällande sexuella övergrepp eftersom 

vinsterna med att fråga är större än risken med obehag av att få frågan. Wendt et. al. 

(2007), Coid et. al. (2003) Stenson et. al (2001), Southard och Keller (2009) och Vitrano, 

Catania och Mercadante (2011) menar att en majoritet av kvinnor som tillfrågats ställer sig 

positiva till att få frågan vid sjukvårdsbesök. 
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Sexualitet 

Sexualitet kan bland annat yttra sig mellan motsatta kön (heterosexualitet), samma kön 

(homosexualitet), mellan blandade kön (pansexualitet) eller att inte känna attraktion mellan 

något kön (asexualitet) (Merrick, Tenenbaum & Omar, 2013). Människans sexualitet har 

betydelse för såväl det psykiska som det fysiska välmåendet. Sexualiteten är inte endast 

livsnödvändig för vårt fortbestånd, utan är ett grundläggande behov som innefattar kärlek, 

värme, kontakt och närhet (Utterbäck, 2011). Biologiskt sett reagerar människor relativt 

lika på sexuell stimulans; det autonoma nervsystemet aktiveras och ger en ökning av 

andning, puls, muskelspänning och blodtryck. Det ökade blodflödet till underlivet ger 

erektion hos mannen och lubrikation hos kvinnan. Trots detta menar Utterbäck (2011) att 

sexualitet har präglats av kultur och religion och på så sätt tämjts och dirigerats in i olika 

riktningar som till exempel att det sexuella skulle vara mer eller mindre tabu. Sexualitet 

upplevs och uttrycks i många olika dimensioner, bland annat genom tankar, fantasier, lust, 

tro, värderingar, beteenden, roller och relationer. Även influenser såsom biologiska, 

psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, religiösa och spirituella påverkar 

sexualitetens uttryck (WHO, 2006). 

 

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är en handling med sexuell karaktär som kränker en annan individ. Det 

handlar om allt från sexuellt ofredande till våldtäkt (NCK, 2008; WHO, 2013). Sexuella 

övergrepp kan ske både genom fysisk kontakt och genom oanständiga verbala uttryck samt 

tvång (Felson & Cundiff, 2014). Enligt Brottsbalken (1962:700) är sexuella övergrepp 

sexuella handlingar som genom hot, tvång, misshandel och våld sker mellan två eller flera 

individer. Sjukvårdspersonalen har inte i uppgift att rubricera och anmäla brott, däremot att 

uppmärksamma om patienten utsatts för ett sexuellt ofredande och erbjuda vård (NCK, 

2008).  

 

Nationella trygghetsundersökningen (BRÅ, 2018) visar att antal sexualbrott låg på en stabil 

nivå under åren 2005–2014 men att det sedan skett en ökning. Samma undersökning visar 

att fler kvinnor än män blir utsatta. Enligt BRÅ (2013) har antal anmälningar, misstänkta, 

personuppklarade och lagförda sexualbrott under 2000-talet fördubblats. Det finns ett stort 

mörkertal gällande sexuella övergrepp (BRÅ, 2018), vilket innebär brott som inte 

polisanmäls och presenteras i den offentliga statistiken. Många utsatta upplever att de inte 

får stöd från omgivningen (Grubb & Harrower, 2009; Rusinko, Bradley, & Miller, 2010; 

Schult & Schneider, 1991; Suarez & Gadalla, 2010) vilket är ytterligare orsak till att 

många inte anmäler sexuella övergrepp (Grubb & Harrower, 2009; Suarez & Gadalla, 

2010). 

 

Följder efter sexuella övergrepp 

Enligt NCK (2008) känner de flesta människor som utsatts för sexuella övergrepp stor 

skuld och skam och förmår därför inte berätta om det utan väljer att trycka undan 

händelsen. Följder efter övergrepp kan ge psykiska följder som oro, skam, depression, 

dåligt självförtroende (Bryant-Davies, Ullman, Tsong & Gobin, 2011; Choudhary, Smith 

& Bossarte, 2012; Ullman, Townsend, Filipas & Starzynski, 2007) och fysiska följder som 

smärta, ätstörningar, relationsproblematik, sexuell dysfunktion, posttraumatiskt 

stressyndrom, svårigheter vid gynekologisk undersökning, graviditet och barnafödande 

(NCK, 2008; Leserman, 2005). Många som utsätts för sexuellt våld lever i tron att de 

själva provocerat fram övergreppet (José dos Reis, Baena de Moraes Lopes & José Duarte 

Osis, 2016) och väljer att hålla övergreppet för sig själv. Detta ökar risken för psykisk 
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ohälsa då det försvårar för vården att kunna ge rätt behandling och stöd till den utsatta 

(NCK, 2008). Enligt NCK(2008) kan sjuksköterskan i mötet med en utsatt patient påverkas 

av starka känslor och få känslan av att indirekt varit utsatt själv. Detta kan leda till att 

sjuksköterskan skyddar sig mot offrets känslor och berättelse vilket kan påverka 

bedömning negativt. Sjuksköterskan bör därför vara uppmärksam på sina reaktioner för att 

kunna ge ett professionellt omhändertagande. 

 

Komorbiditet 

Komorbiditet är ett tillstånd där en diagnos ligger till grund för ytterligare 

diagnos/diagnoser för vilka patienten söker vård (Comorbidity, u.å.; Valderas, Starfield, 

Sibbald, Salisbury & Roland, 2009). Enligt Rajan et al. (2017) kan diagnoser för sexuella 

övergrepp i senare skede leda till alkoholmissbruk, psykos, stress eller ångest vilket 

Berberovic (2013) ställer sig bakom. De menar att patienten söker sig till vården för 

problem med till exempel stress och ångest istället för övergreppet i sig. Den utsatta kan 

tro sig kommit över övergreppet, eller ser inte själv samband. På grund av skam som 

kommer av denna sortens kränkning mot personens integritet tar patienten inte initiativ att 

berätta sin historia i mötet med vården. Vidare menar Rajan et al. (2017) att detta kan 

komplicera för patienten att få adekvat vård. Vårdgivaren missar ofta grundproblemet när 

den utsatta inte vågar ställa specifika frågor, speciellt då det ofta hunnit gå ett antal år 

mellan övergreppet och anledningen till att patienten söker sig till vården. Detta kan leda 

till att behandling ges men endast för de uppenbara symptomen, som till exempel 

antidepressiva läkemedel vid depressiva symtom (Rajan et al., 2017).  

 

Mötet i vården 

Nationalencyklopedin (u.å) beskriver begreppet möte som att slumpvist möta en annan 

människa. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 1, 1 §) har varje patient i möte med 

vården rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) innebär mötet mellan sjuksköterska och patient att de för en 

stund delar verklighet. I mötet är de lika värda men samtidigt finns maktskillnad då 

patienten är där på grund av sitt vårdbehov. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) om vikten av att reflektera över denna maktskillnad samt över sjuksköterskans 

självbild, som formas i mötet med andra människor. Patienten bär på en historia, 

patientberättelsen, som är förutsättning för vårdmötet. Utifrån denna planeras vården 

gemensamt med patient och sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Dialog 

mellan sjuksköterska och patient sker i mötet där Tveiten och Meyer (2009) har visat på 

vikten av att patienten i mötet får berätta sin berättelse, får tillräckligt med tid, får en bra 

struktur i vården samt att sjuksköterskan lyssnar till och ser patienten som huvudperson i 

vården. 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från det latinska communicare vilket betyder att ‘göra något 

gemensamt’, ‘göra någon delaktig i’, ‘ha förbindelse med’, som till exempel tankeinnehåll 

eller avsikter. Kommunikation kan förklaras som ett utbyte av meningsfulla tecken mellan 

ett par eller flera individer (Eide & Eide, 2007). Kommunikation kan utgöras verbalt, men 

även genom tecken och signaler som måste tolkas. Dessa signaler kan vara ansiktsuttryck, 

gester, kroppsspråk och psykiska barriärer såsom ett avståndstagande från samtalspartnern 

(Evans, 2003). Enligt Eide och Eide (2007) utger signalerna och tolkningen av signalerna 

grunden för en relation, skillnaden mellan närhet och avstånd, tillit och misstro, samarbete 

och konflikt. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tveiten%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19793237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19793237
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Kommunikation är en del av sjuksköterskans profession vilket beskrivs i Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017). Det är 

en grundläggande faktor när det kommer till omvårdnadens medling i form av prevention, 

behandling, terapi, rehabilitering, kunskap och hälsofrämjande arbete (Fakhr-Movahedi, 

Salsali, Negarandeh & Rahnavard, 2011). Sjuksköterskan ska föra en kommunikation utan 

att brista när det kommer till respekt, empati och lyhördhet för mottagaren som kan vara 

såväl patient, närstående till patient eller kollegor och team-medlemmar. Fredriksson 

(2012) använder ordet kommunikation som i en ‘återupprättelse av gemenskap’. I den 

kliniska situationen då en människa är lidande är personen dessutom i bristande gemenskap 

med andra. Fredriksson (2012) menar vidare att utan gemenskapen blir lidandet större, och 

lidandet blir utan kommunikation svårt att förstå. 

 

Etiskt förhållningssätt 

Sjuksköterskans arbete ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje 

enskild människa, deras integritet, värdighet och rättigheter (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Bestämmandet över sitt eget liv och sina egna handlingar 

kallas för autonomi, detta inkluderar huruvida en patient vill få information gällande till 

exempel risker för framtida sjukdomar eller få en viss behandling. Rätten till 

självbestämmande, autonomi, är en av grundprinciperna inom medicinsk etik, men 

förutsätter att de beslut som tas inte kränker andras självbestämmanderätt för att främja sin 

egna (Statens medicinsk-etiska råd, u.å.).  

 

Entwistle, Carter, Cribb och McCaffery (2010) antyder att vårdgivaren påverkar mer än 

den tror och bör tänka på hur kommunikation sker med patienter för att uppmärksamma 

ifall patientens autonomi hindras eller främjas. Sjuksköterskan ska bedriva personcentrerad 

vård där patientberättelse och partnerskap är tydliga pelare. Detta innebär att försöka se, 

lyssna och förstå patienten samt att bevara värdighet och integritet. Viktigt är även att 

patienten är den ledande i sin egen vård. Sjuksköterskans uppgift är att vägleda, informera 

och rådslå tillsammans med patienten, men i slutändan är det alltid patienten själv som 

avgör huruvida vården ska genomföras eller inte (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Svensk Hälso- och sjukvårdslag (HSL, 2 kap. §1, 2017) anger att vård ska ges med respekt 

för allas lika värde och den enskilde individens värdighet. Enligt Lindwall (2017) är 

kroppen det verktyg genom vilket människan upplever världen och har tillgång till livet. 

Kroppen bär människans historia. Vidare menar Lindwall (2017) att människans bild av 

sin kropp påverkas av samhällets ideal som frisk, ungdomlig, vacker, formbar, 

förändringsbenägen och benägen att förtrycka. Kroppen ses som sexuell. Kroppen bär 

identitet och integritet (Lindwall, 2017). Hot mot kroppen är ett hot mot jaget, personen, 

identiteten, människans inre och yttre. Nationalencyklopedin beskriver ordet integritet som 

orörd, hel, fullständig, oförvitlig, hederlig (Nationalencyklopedin, u.å.). Ordet har ett nära 

samband med värdighet, att inte utsättas för personligen störande ingrepp. Att kränka en 

persons integritet kan ske fysiskt (våld, tvång) eller psykiskt (diskriminering, förnedring, 

indoktrinering). Varje person har rätt till integritet och person som överträder personlig 

integritet kan dömas för brott (SOU, 2016:7). 
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Sjuksköterskans professionella ansvar 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30, 3 kap. §1) stadgas att vården ska arbeta 

för en god hälsa och en jämlik vård. Sjuksköterskans ansvarsområden kan enligt ICN 

(2014) sammanfattas med fyra grundläggande pelare; främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans profession baseras på kunskap inom det 

vetenskapliga arbetet och det patientnära arbetet. Sjuksköterskan ska kunna ta beslut som 

kan erbjuda människan en förbättrad, bibehållen eller möjlighet att återfå hälsa. 

Sjuksköterskan ska sprida kunskap om hantering av tillstånd såsom funktionsnedsättning 

eller sjukdom för att uppnå största möjliga livskvalitet. Sjuksköterskan ska ha kunskapen 

om relevansen av faktorer som ålder, kön, socioekonomi, kultur och miljö för möjlighet att 

kunna erbjuda en jämlik vård till alla. Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt som värnar om de mänskliga rättigheterna. All omvårdnad ska utföras med 

respekt och hänsyn till människans autonomi (självbestämmande) och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) fastställs sex områden för sjuksköterskans profession: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 

vård och informatik, ledarskap och pedagogik inom omvårdnadsarbete. En del av 

kompetensbeskrivningen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) talar om 

omvårdnadsprocessen. I omvårdnadsprocessen har sjuksköterskan ansvar för och leder 

omvårdnadsarbetet, både självständigt, i team och tillsammans med patienten. 

Sjuksköterskan har i omvårdnadsprocessen ansvar för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnad. All omvårdnad innefattar patientens 

grundläggande behov vad gäller fysiskt, psykosocialt, andligt och kulturellt välbefinnande. 

NANDA International består av omvårdnadsdiagnoser, vilket är diagnoser inom 

omvårdnad bestämda av sjuksköterskor (Herdman, 2015). Sjuksköterskan diagnostiserar 

omvårdnadsdiagnoser utifrån omvårdnadsprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), 

där två omvårdnadsdiagnoser berör ämnet för denna studie: 

 

Omvårdnadsdiagnos 00059 - Sexuell dysfunktion (Herdman, 2015). 

När en person upplever förändring i sexuell funktion, otillfredsställande lust, upphetsning 

eller orgasm. Kännetecken är bland annat: bristande sexuell lust, förändrad sexuell roll, 

förändring av sexuell upphetsning, oönskad förändring av sexuell funktion, ändrad sexuell 

aktivitet.  

 

Omvårdnadsdiagnos 00142 - Syndrom efter våldtäktstrauma (Herdman, 2015).  

En kvardröjande reaktion efter en påtvingad och våldsam sexuell händelse. Kännetecken är 

bland annat: aggression, beroende, depression, chock, fysiskt trauma, förnekande, 

förändrade relationer, hjälplöshet, humörsvängningar, ilska, mardrömmar, rädsla, sexuell 

dysfunktion (omvårdnadsdiagnos 00059), självmordsförsök, maktlöshet, sömnsvårigheter, 

sömnsvårigheter, skam, skuld, ängslan/oro (omvårdnadsdiagnos 00146). 

 

Problemformulering 

Sexuella övergrepp sker över hela världen och berör kvinnors psykiska och fysiska hälsa 

(WHO, 2013). Det finns mörkertal, få anmäler att de blivit utsatta för sexuella övergrepp 

(BRÅ, 2018). Sjukvården möter dessa kvinnor överallt inom vården och bär ett ansvar i 

omhändertagandet av dem (NCK, 2008). Kvinnor får inte frågan om sexuella övergrepp i 
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vården, men de tycker det är en relevant fråga (Wendt et al., 2007). Sjuksköterskor tycker 

det är svårt att ställa frågan om sexualitet och sexuella övergrepp och det finns 

kunskapsluckor och rädsla för hur svaret ska hanteras (Coid et al., 2003; Häggblom et al., 

2005; Stenson et al., 2001). Sjuksköterskan skulle kunna vara ett stöd för patienten genom 

samtal och screening av eventuella sexuella övergrepp då det är sjuksköterskans 

professionella ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (ICN, 2014). Därför är det av intresse att undersöka hur sjuksköterskan kan 

identifiera sexuella övergrepp inom hälso- och sjukvården. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera sexuella övergrepp i mötet med 

kvinnor inom hälso- och sjukvård. 

 

METOD 

Val av metod  

Metoden som valdes var en litteraturstudie vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) 

innebär att ge överblick över ett område för att besvara en studies syfte. Med en studie som 

berör såväl personliga berättelser som statistisk empiri är enligt Forsberg och Wengström 

(2016) en litteraturöversikt med kvalitativa och kvantitativa inslag att rekommendera. 

Vidare menar de att båda vinklarna kompletterar varandra inom omvårdnadsforskning. 

Detta bekräftas av Polit och Beck (2017) som hävdar att varken kvalitativ- eller kvantitativ 

forskning i sig är tillräcklig för att beskriva komplexiteten av ett forskningsproblem.  

 

Urval 

Enligt Östlundh (2017) bör inklusions- och exklusionskriterier bestämmas i en sökning för 

att kunna öka chanserna att hitta relevanta artiklar för studien. Inklusionskriterier var 

artiklar som berörde ämnet sexuella övergrepp, kvinnor över 15 år från Europa, 

Nordamerika och Australien (västvärlden, med liknande levnadsförhållanden). Artiklarna 

skulle ha ett abstrakt och vara vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna skulle även vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2008–2018 i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016) som menar att åldern på artiklarna inte bör överskrida 10 år för att 

kunna garantera aktuell forskning. Östlundh (2017) antyder att de flesta artiklarna är 

skrivna på engelska, därför valdes begränsning till artiklar skrivna på engelska. Artiklarna 

skulle även vara peer reviewed, vilket beskrivs av Helgesson (2015) som en artikel där 

utomstående forskare har granskat innehållet. Ett exklusionskriterie var använt i 

sökningarna; artiklarna inte fick vara review-artiklar. 

 

Datainsamling 

Sökningar genomfördes under februari månad år 2018 i databaser som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning. The Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature [CINAHL] (databas med omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi) 

och Public Medline [PubMed] (databas med medicin, omvårdnad och odontologi) är enligt 

Forsberg och Wengström (2016) aktuella databaser inom omvårdnadsforskning. Sökningar 

gjordes därför i CINAHL och PubMed.  
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Databassökning   

Utifrån syfte valdes fria ord vilka innefattade ämnet sexuella övergrepp som ansågs kunna 

ge relevanta artiklar i sökningen. Sökning skedde genom att kombinera indexeringsord 

(Cinahl Headings/MeSH-termer) och fritextord. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

kan artikelsökning ske genom att kombinera sökord och fulltext, vilket kan ge ett bättre 

resultat. Sökning har skett med de booleska operatorerna AND och OR som enligt 

Forsberg och Wengström (2016) begränsar respektive utökar sökningen och ger ett smalare 

eller bredare resultat. I CINAHL användes Cinahl Headings: sexual abuse, rape, health 

screening, nursing care, attitude of health personnel, professional-patient relations, 

communication, sexual abuse. I PubMed användes MeSH-termer (Medical Subject 

Headings): nurse-patient relations, rape, sex offenses, attitude of health personnel, 

nursing, communication. Först användes sökorden sex offenses, rape, sexual assault, 

sexual violence och sexual abuse. Dessa kopplades samman med OR för att sökningen 

skulle innehålla något av dessa områden. Vidare användes sedan de enskilda sökorden 

nurse-patient relations, attitude of health personnel, communication, screening och nurse 

som kopplades ihop med med den första sökningen genom AND. Sökning gjordes också 

genom att kombinera indexeringsord och fritextord med AND. Resultatet av sökningarna 

redovisas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer i PubMed och CINAHL 

Databas 

datum 

Sökord  

 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-02-

08 

nurse-patient relations [MeSH] 

AND sex offenses [MeSH] OR 

rape [MeSH] OR sexual abuse 

OR sexual assault  

60 17 2 

 

0 

PubMed 

2018-02-

09 

attitude of health personnel 

[MeSH] AND sex offenses 

[MeSH] OR rape [MeSH] OR 

sexual abuse OR sexual assault  

160 35 7 

 

2  

 

PubMed 

2018-02-

09 

screening AND nurse AND sex 

offenses [MeSH] OR rape 

[MeSH] OR sexual abuse OR 

sexual assault 

142 18 4 

 

 

3 

 

PubMed 

2018-02-

09 

attitude to health AND 

communication AND sex 

offenses [MeSH] OR rape 

[MeSH] OR sexual abuse OR 

sexual assault 

86 9 1 0 

PubMed 

2018-02-

14 

nursing [MeSH] AND sexual 

violence AND screening 

250 25 8 5 
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CINAHL 

2018-02-

08 

((MH "Sexual Abuse+") OR 

"sexual abuse" OR "sexual 

violence" OR "sexual assault" 

OR (MH "Rape") OR "rape") 

AND ((MH "Attitude of Health 

Personnel+") OR "attitude of 

health personnel" ) 

57 4 4 1 

 

CINAHL 

2018-02-

09 

((MH "Sexual Abuse+") OR 

"sexual abuse" OR "sexual 

violence" OR "sexual assault" 

OR (MH "Rape") OR "rape") 

AND ((MH "Communication+") 

OR "communication") 

204 7 3 0 

CINAHL 

2018-02-

09 

((MH "Sexual Abuse+") OR 

"sexual abuse" OR "sexual 

violence" OR "sexual assault" 

OR (MH "Rape") OR "rape") 

AND ((MH "Professional-

Patient Relations+") OR 

"professional-patient relations") 

43 1 0 0 

CINAHL 

2018-02-

09 

((MH "Sexual Abuse+") OR 

"sexual abuse" OR "sexual 

violence" OR "sexual assault" 

OR (MH "Rape") OR "rape") 

AND ((MH "Nursing Care+") 

OR "nursing care") 

57 7 3 1 

 

CINAHL 

2018-02-

10 

((MH "Sexual Abuse+") OR 

"sexual abuse" OR "sexual 

violence" OR "sexual assault" 

OR (MH "Rape") OR "rape") 

AND ((MH "Health 

Screening+") OR "screening") 

140 13 4 1 

Totalt: 
 

1199 136 36 13 

 

Manuell sökning 

Manuell sökning innebär enligt Östlundh (2017) en självständig sökning för att hitta 

relevant material för studiens syfte. Manuell sökning gjordes 2018-02-12 och 2018-03-09 

utifrån funktionen Similar articles i PubMed och genom att granska utvalda artiklars 

referenslistor. Utifrån den manuella sökningen inkluderades tre artiklar i studien: Quinn, 
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Happel och Welch (2013), Taylor, Bradbury-Jones, Kroll och Duncan (2013) och Beynon, 

Gutmanis, Tutty, Wathen och McMillan (2012). 

 

Databearbetning 

För att ge det mest kvalitativa utfallet av litteratur skedde en kritisk granskning med stöd 

av Kristensson (2014). Detta innebar att artiklarnas titlar först lästes igenom efter 

databassökningen. Vid intressant titel lästes också abstraktet igenom för att få en större bild 

av artikelns innehåll. Därefter lästes de artiklar som ansågs ha relevans för studiens syfte 

igenom och kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(Bilaga A) för kvantitativ och kvalitativ metodansats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och William, Bathsevani, Nilsson och Sandström (2016). Bedömningen av valda 

artiklar skrevs in i en matris (Bilaga B). Sammanlagt inkluderades 13 artiklar genom 

databassökning och tre genom manuell sökning. Resultatet utgörs av 16 artiklar.   

 

Dataanalys 

En integrerad analys gjordes för att sammanställa resultatet i studien. Efter modell av 

Kristensson (2014) skedde en analys i tre delar. I första steget skedde genomläsning av 

artiklarna i pappersformat. Artiklarna lästes enskilt och understrykningar och markeringar 

av relevant fakta gjordes i texten. Därefter lästes artiklarna igenom tillsammans och under 

diskussion skrevs innehåll som ansågs vara betydande för syftet ner på papperslappar. 

Innehållet på papperslapparna sorterades upp i olika områden där likheter och skillnader 

utröntes. Andra steget enligt Kristensson (2014) innebar att etiketter sattes på det innehåll 

som ansågs relatera till varandra. I tredje och sista steget sammanställdes innehållet i de 

olika etiketterna i kategorier. Tre huvudkategorier identifierades under analysen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Codex (2017) beskriver en etisk forskning som en studie grundad i ett hänsynsfullt 

förhållningssätt gentemot försökspersoner och omgivningen. Forskningen får således 

endast utföras då människovärdet och de mänskliga rättigheterna respekteras då 

människors välmående och autonomi alltid ska prioriteras framför samhällets och 

vetenskapens behov. Med stöd av detta har artiklar valts ut till denna studie i den mån att 

de följer en god etik gentemot de deltagande. I enlighet med Helgesson (2015) har artiklar 

som är granskade av en etikprövningsnämnd använts i syfte att minimera risker för 

felaktiga källor som inte lever upp till en god etisk grundnivå. Metod, urval och analys har 

granskats genom specifika riktlinjer om god forskningsetik vilka beskrivs av Helgesson 

(2015) och innefattar ett tydligt etiskt försvarbart syfte samt att metod och syfte samspelar. 

 

Sophiahemmets bedömningsunderlag (Bilaga A) har använts som stöd i granskning av 

kvalitet och validitet. Validitet innebär att studier bygger på relevanta och verkliga data 

samt att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts (Helgesson, 2015; Kjellström & 

Wengström, 2016). Kjellström (2012) påpekar vikten av reliabilitet, att resultatet inte är 

beroende av slump. Reliabilitet uppnås genom att all data presenteras, att korrekt 

källhänvisning används och genom att inte förvränga andras ord. 
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RESULTAT 

 

Resultatet består av 16 vetenskapliga artiklar som analyserats med en integrerad analys. 

Tre kategorier framkom under analysen: Att ta sig över hinder för att kunna identifiera 

sexuella övergrepp, Att ställa frågan via screening - enkät eller intervju samt 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet.  

 

Hur sjuksköterskan kan identifiera sexuella övergrepp i mötet med patienten  

 

Att ta sig över hinder för att kunna identifiera sexuella övergrepp 

I studien framkom att för att kunna identifiera sexuella övergrepp var sjuksköterskan 

tvungen att ta sig över vissa hinder. Rädslor hos sjuksköterskor visade sig vara ett primärt 

hinder för varför frågor om sexualitet och framförallt övergrepp inte ställs i vården. Det 

gäller rädslor av att gå utanför ens bekvämlighetszon, att det är ett känsligt ämne, att inte 

vilja kränka patienten och att inte veta hur svaret ska hanteras (Bekker, Van Driel, Pelger, 

Lycklama à Nijeholt & Elzevier, 2010; Rachneewan et al., 2010; Reeves & Humphreys, 

2017; Taylor et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013).  

 

I flera studier framkommer också att bristen på kunskap inom området utgör hinder för att 

frågor om sexualitet och sexuella övergrepp inte tas upp (Bekker et al., 2010; Beynon et 

al., 2012; Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 2016; Donohoe, 2009). Varken 

patienten eller sjuksköterska vet i förhand vad ett avslöjande kan leda till och är därför 

okänd mark för dem båda. Att som sjuksköterska öppna upp för ämnet och fråga patienten 

om eventuella övergrepp liknades vid Pandoras Ask (Ratchneewan et al., 2010; Taylor et 

al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013). Rädsla för hur ett avslöjande skulle påverka 

kvinnan och/eller barn och familj är en orsak till varför en utsatt person inte vill berätta för 

någon om sin situation, men även känslor som skam, skuld och att inte vilja stämplas 

(Reeves & Humphreys, 2017; Stöckl et al., 2013).  

 

Bristen på kommunikation inom vården gör också att sexualitetsfrågor försummas. En 

studie visade att brister i kommunikation mellan vårdgivare gjorde att frågan ej togs upp, 

sjuksköterskan trodde att läkaren redan frågat om övergrepp och frågade därför inte själv 

(Bekker et al., 2010). En ytterligare anledning till att frågan inte ställs är oron att bli 

anklagad för trakasserier eller för att ställa olämpliga frågor i de fall patienten är av motsatt 

kön (Quinn, Happell & Browne, 2011). Enligt Donohoe (2009) och Ratchneewan et al. 

(2010) kan sjuksköterskan själv blivit utsatt för sexuella övergrepp eller ha andra 

erfarenheter inom området och därför tycka att det är svårt att ta upp ämnet med andra. 

 

Det framkom att huruvida frågan om sexuella övergrepp tas upp även är beroende av vem 

patienten är. Framför allt spelar kön och ålder en roll då flertal sjuksköterskor uppgav att 

det är lättare att prata om sexualitet med personer av samma kön men med annan ålder än 

sig själv (Donohoe, 2009; Quinn et al., 2011). Quinn et al. (2011) menar på att yngre män 

ses som sexuellt aktiva varelser och därför känner sjuksköterskan mer empati för dem, 

medan kvinnor är känsliga och sårbara där sjuksköterskan snarare uttrycker en oro för 

deras exponering av sexualitet och skuldbelägger dem för hur de väljer att klä och bete sig 

offentligt. Även faktorer såsom social status, utbildning, civilstatus, ekonomi och beteende 

hos utsatta kvinnor spelar roll ifall valet görs att fråga om sexualitet eller inte (Beynon et 

al., 2012; Stöckl et al., 2013; Taylor et al., 2013). 
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Att ställa frågan via screening - enkät eller intervju 

Flertalet studier visade att screening via direkt fråga till patienten eller enkät för att avslöja 

eventuella övergrepp ansågs av vårdgivarna som viktigt (Donhoe, 2009; Halstead, 

Williams, Gattamorta & Gonzales-Guarda, 2017; Kolbrun-Svavarsdottir & Orlygsdottir, 

2008; Kolbrun-Svavarsdottir, Orlygsdottir & Gudmundsdottir, 2014; Reeves & 

Humphreys, 2017; Sutherland, Fontenot & Collins-Fantasia, 2014; Taylor et al., 2013). Att 

vården frågar om sexualitet och sexuella övergrepp visar att den bryr sig om människan 

och vill ge god omvårdnad (Kolbrun-Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008; Ratchneewan et 

al., 2010; Stöckl et al., 2013; Sutherland et al., 2014). Vid frågor om sexualitet och 

eventuella övergrepp skapas en öppning för patienten att berätta om den vill. Det ligger hos 

patienten att välja att berätta och att som sjuksköterska respektera patientens autonomi (Di 

Giacomo et al., 2016; Kolbrun-Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008; Reeves & Humphreys, 

2017; Stöckl et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013).  

  

Att få patienten att berätta om övergrepp liknades vid en resa; att ta sig från ett ställe till ett 

annat, att gå upp på en bro och möta patienten där den är. I detta förelåg risker för både 

sjuksköterska och patient med rädsla och oro för svaret och hantering av svaret 

(Ratchneewan et al., 2010; Taylor et al, 2013; Williston & Lafreniere, 2013). Relationen 

mellan sjuksköterska och patient spelade roll för om frågan ställdes och hur frågan ställdes 

(Di Giacomo et al., 2016; Ratchneewan et al., 2010; Reeves & Humphreys, 2017; 

Sutherland et al., 2014; Williston & Lafreniere, 2013). Att skapa en relation kunde ske 

under flera veckor eller några få timmar (Ratchneewan et al., 2010).  

 

Flera studier visade på att kvinnor ställer sig positiva till att få frågan om deras erfarenheter 

kring sexuella övergrepp (Quinn et al., 2013; Stöckl et al., 2013; Taylor et al., 2013). Det 

fanns åsikter gällande i vilken situation respondenten vill bli tillfrågad, till exempel ansåg 

vissa att det är mer okej med en vårdgivare som de har haft kontinuerlig kontakt med som 

till exempel i mödravården, men att huvudsaken ändå är att ämnet tas upp oavsett om det 

är rutinfrågor eller något som tas upp från fall till fall (Reeves & Humphreys, 2017; Stöckl 

et al., 2013; Taylor et al., 2013). Flera deltagare i en studie upplevde att screening och 

uppmärksammande av övergrepp i sig är det första steget i en process som kommer hjälpa 

dem ut ur situationen. Att bara ställa frågan kan synliggöra problemet för kvinnan och visa 

på att det inte är en acceptabel situation hon lever i och att vården finns för hennes 

välmående (Stöckl et al., 2013). 

 

En studie angav ingen skillnad mellan fler avslöjanden och screeningmetod (Kolbrun-

Svavarsdottir et al., 2014). Andra studier visade på att skillnader fanns (Halstead et al., 

2017; Kolbrun-Svavarsdotti, 2010). Screening som rutinkontroll kan användas för att nå de 

kvinnor som inte självmant går till vården efter utsatthet (Sutherland et al., 2014). Även 

screeningverktyg som besvaras snabbt kan användas i korta vårdmöten (Kolbrun-

Svavarsdottir et al., 2014). Genom screening och avslöjande om eventuella övergrepp ges 

vården möjlighet till att kunna ge rätt vård till den enskilde patienten (Halstead et al., 2017; 

Ratchneewan et al., 2010).  

 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

Utbildning i ämnet, i hur frågor gällande sexuella övergrepp hanteras, ökar medvetenheten 

och ger värdefulla verktyg och ökat självförtroende till sjuksköterskan. Detta gör att 

sjuksköterskan kan identifiera sexuella övergrepp (Bekker et al., 2010; Beynon et al., 2012; 

Di Giacomo et al., 2016; Donohoe, 2009; Williston & Lafreniere, 2013). Men att endast gå 

en kurs är inte lösningen på problemet (Donohoe, 2009) då hanteringen måste sitta i 
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ryggmärgen när tiden väl är inne. Många upplever rädsla inför att beröra ämnet med 

patienterna, men detta är något som minskar med erfarenheten. Ju mer erfarenhet desto 

mer naturligt kommer det kännas att fråga (Di Giacomo et al., 2016; Donohoe, 2009; 

Kolbrun-Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008; Quinn et al., 2013) och desto mer kapabel blir 

sjuksköterskan att hänvisa patienten till rätt instanser (Beynon et al., 2012; Di Giacomo et 

al., 2016; Ratchneewan et al., 2010; Sutherland et al., 2014; Stöckl, 2013; Taylor et al., 

2013). 

 

Att medvetandegöra och identifiera det mörkade problemet, vilket sexuella övergrepp är, 

bidrar till en mer holistisk omvårdnad där hela människan kan bli sedd (Halstead et al., 

2017; Quinn et al., 2013; Ratchneewan et al., 2010). Inom hälso- och sjukvård kan vården 

lättare anpassas till att vara en trygg och skyddad miljö för denna sortens patienter (Quinn 

et al., 2011; Reeves & Humphreys, 2017) samt anpassa de anställdas attityd och 

bemötande gentemot de utsatta (Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 2016). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie hade som syfte att belysa hur sjuksköterskor kan identifiera sexuella 

övergrepp inom hälso- och sjukvård. Resultatet baseras på individuella subjektiva 

erfarenheter hos sjukvårdspersonal och patienter/enskilda individer. Detta gör att det är 

svårt att generalisera resultatet till en hel yrkeskår/hel befolkning. Valda artiklar hade 

ursprung från olika världsdelar (USA, Kanada, Australien och Europa) med olika 

lagstiftning, sjukvårdssystem och kultur. Trots detta framkom enighet på flera punkter i 

artiklarna vilket visar på en viss samstämmighet i tycke och erfarenhet oavsett nationalitet. 

 

Sjuksköterskan ska arbeta för en god hälsa och ett minskat lidande för patienter (ICN, 

2014). Sexuella övergrepp leder till ohälsa (Basile & Smith, 2011) och därför har 

sjuksköterskan ett ansvar att i mötet med patienter identifiera sexuella övergrepp. Tidigare 

studier har visat att sjukvårdspersonal undviker frågan om sexualitet (Häggblom et al., 

2005; Jaarsma et al., 2010; Saunamaki et al., 2010) och att patienter inte är beredda på 

dessa frågor (Magnan et al., 2006). Denna studie visar att det både hos sjuksköterskor och 

bland patienter finns undvikande faktorer när det kommer till ämnet sexualitet. Olika 

hinder gör att frågor om sexualitet och sexuella övergrepp inte ställs och därmed 

identifieras inte problem. Hos såväl sjuksköterska som patient utgjorde rädsla ett hinder, 

vilket även Saunamäki och Engström (2014) visar. För sjuksköterskan innebar rädslan att i 

mötet med patienten gå utanför sin bekvämlighetszon, risk att bli feltolkad och rädsla för 

hur svaret ska hanteras (Häggblom et al., 2005). För patienten innebar rädslan en risk att få 

ett annat bemötande och rädsla för vad som sker efter ett avslöjande. Denna ömsesidiga 

rädsla begränsar i mötet mellan sjuksköterska och patient och gör det svårt för 

sjuksköterskan att identifiera sexuella övergrepp. Genom denna begränsning, att 

sjuksköterskan inte identifierar sexuella övergrepp, hindras vården att ge en omvårdnad 

som tillgodoser patientens behov. En holistisk omvårdnad, där hela människan är i fokus, 

är inte möjlig om inte alla fakta ligger på bordet. Genom att överkomma rädslor och hinder 

hos sjuksköterskan kan ämnet lättare vidröras och sexuella övergrepp identifieras i mötet 

med patienten.  

 

Vikten av att fråga om sexualitet och sexuella övergrepp har i föreliggande studie 

bekräftats. ICN (2013) rekommenderar att sexuell ohälsa hos kvinnor uppmärksammas 



16 

 

tidigt. Tidigare studier har visat att patienter är positiva till frågor om sexualitet (Coid et 

al., 2003; Southard & Keller, 2009; Vitrano, Catania & Mercadante, 2011; Wendt et al., 

2007). Både bland patienter och sjuksköterskor framkom att det finns en positiv bild till att 

frågor om sexualitet och sexuella övergrepp sker genom rutinmässig screening. Det finns å 

andra sidan studier som visar det motsatta, att rutinmässig screening inte ger större utfall 

(Klevens, Sadowski, Kee, Garcia & Lokey, 2015; MacMillan, Wathen, Jamieson et al., 

2009; O’Doherty, 2014) men även studier som rekommenderar rutinmässig screening för 

IPV (intimate partner violence; fysiskt våld, sexuellt våld, att förfölja någon, psykologiskt 

våld, Breiding et al., 2015) (ACOG, 2013; Moyer, U.S. Preventive Service Task Force, 

2013). Att både patienter och sjuksköterskor är positiva till att frågor om ämnet ställs visar 

att det är en viktig fråga som inte bör förbises av vården. Sjuksköterskor har ofta ett pressat 

schema där tid inte finns eller ges till djupare samtal med patienter. Sjuksköterskan bör 

prioritera att ge en så god omvårdnad som möjligt där helhetsperspektiv om en patients 

hälsa är prioriterat. Däri ligger att även inkludera en patients sexuella hälsa och eventuella 

sexuella övergrepp. Att som sjuksköterska lyssna på en patients livsberättelse (där sexuella 

övergrepp kan avslöjas) kan utgöra skillnad för en patients vård och framtida hälsa.  

 

Det är i mötet med patient som kommunikation sker och i mötet kan sjuksköterskan på 

olika sätt ställa frågor/kommunicera kring sexualitet och på så vis identifiera sexuella 

övergrepp. Det kan ske både genom att fråga en patient rakt ut, ansikte mot ansikte, men 

även genom att tillhandage ett frågeformulär, en enkät till patienten att svara på enskilt. 

Det kan ske på rutin eller vid misstanke om övergrepp. Feder et al. (2009) och Sprauge et 

al. (2012) har visat att det inte råder samstämmighet i vilken form som anses ge bäst utfall 

av avslöjanden, vilket även bekräftas av föreliggande studie. NCK (2008) uppmanar att 

fråga alla patienter, att genomföra rutinscreening, vilket kan anses ha fördelar då alla 

patienter tillåts få frågan och ges möjlighet att berätta om övergrepp. Sjuksköterskan kan i 

mötet med patient identifiera övergrepp genom att ställa frågan (via intervju eller enkät), 

dock tog ingen av resultatartiklarna upp om det finns andra sätt på vilket identifiering kan 

ske. Detta är en svaghet som kunde undvikits om det funnits en större bredd i resultatet. 

Relationen ansågs i flertal artiklar spela roll för huruvida sjuksköterskan tog upp ämnet och 

om patienten avslöjade övergrepp. Intressant är att en artikel menade att denna relation 

kunde skapas under likväl kort som lång tid (Ratchneewan et al., 2010).  

 

Patienten har rätt till bestämmande i sin egen vård (SFS, 2014:821, kap. 1, 1 §) och i 

föreliggande studie framkom vikten av att patienten får välja både om att berätta eller inte 

och att själv besluta om vidare hjälp. Sjuksköterskan har ansvar att uppmärksamma ämnet 

och att låta personcentrerad omvårdnad, där autonomi är en självklar del, vara en naturlig 

följd i processen. Citatet “You can always lead a horse to water, but you can’t make [it] 

drink.” sammanfattar hur sjuksköterskor kan arbeta för att identifiera och jobba med 

patienter som upplevt sexuella övergrepp (Williston & Lafreniere, 2013, s.824).  

 

Kommunikation är en del i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och utgör grund för 

omvårdnadens medling (Fakhr-Movahedi, Salsali, Negarandeh & Rahnavard, 2011). 

Därför är det av vikt att sjuksköterskor tar upp ämnet sexualitet och sexuella övergrepp. 

Genom att öppna upp för samtal säger vården att ämnet är tillåtet att tala om (Odey, 2009). 

Ämnet synliggörs och lidande kan förhindras (Fredriksson, 2012). Att synliggöra sexuella 

problem är en del i att hantera och ta itu med problemet. I föreliggande studie framkom att 

bara genom att sjuksköterskan ställer frågan så synliggörs problemet, vilket bekräftas av 

Spangaro, Zwi, Poulos och Man (2010) och Nelson, Bougatsos och Blazina (2012). Det är 

en brist när sjuksköterskan inte har en fullständig patientanamnes (hälsohistoria) vilket kan 
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påverka den aktuella omvårdnaden. Sjuksköterskan ska i mötet med patient identifiera 

ohälsa för att kunna erbjuda vägar till förbättrad hälsa och med kunskap om eventuella 

övergrepp kan sjukvården tillgodose behov och ge en mer holistisk omvårdnad till 

patienten (Wright & Pugnaire-Gros, 2010. Kunskapen om att sexuella övergrepp kan 

orsaka komorbiditet bör finnas hos sjuksköterskan. Dock innebär inte det att patienten själv 

vet och förstår varför det är av vikt att berätta om övergrepp. Detta är ytterligare en 

anledning till varför det är av vikt att sjuksköterskan närmar sig ämnet i mötet och 

kommunikationen med patienten. 

 

I studien framkom även att sjuksköterskans egna erfarenheter av sexuella övergrepp kan 

utgöra hinder för att ämnet inte tas upp. Likaså att ålder och kön spelar roll i huruvida 

ämnet vidrörs eller ej, vilket Nakopoulou, Papaharitou och Hatzichristou (2009) ställer sig 

bakom. Hos sjuksköterskorna framkom rädsla för att fråga då inte kunskap fanns om hur 

de skulle hantera svaret, vilket är i linje med Häggblom et al. (2005). Att utbildning och 

erfarenhet utgör skillnad i bemötande och hantering av patienter utsatta för sexuella 

övergrepp visar även tidigare studier (Djikanovic, 2015; Feder et al., 2009; Ozdemir & 

Akdemir, 2008). I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) framgår att sjuksköterskan ska ha tillräcklig kunskap för att 

kunna ge en god omvårdnad. Det finns alltså en diskrepans mellan sjuksköterskans 

kunskap/erfarenhet och ämnet sexualitet och sexuella övergrepp. Det påvisades i 

föreliggande studie att även personlighetsdrag hos sjuksköterskan kan spela roll i om 

frågan tas upp eller ej vilket går bortom utbildning och erfarenhet. Dock bör inte 

personlighet spela en roll för om frågan ställs eller inte. Anses ämnet vara viktigt för hälsa 

och vård, bör frågan tas upp oberoende av sjuksköterskans personlighet.  

  

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt ansågs relevant för att besvara studiens syfte då den inkluderar 

upplevelser och erfarenheter av många människor. Detta ger ett brett spektrum och ett 

generaliserbart resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Hade en intervjustudie valts hade 

resultatet inte gett samma möjlighet att dra allmänna slutsatser, däremot hade det kunnat ge 

en mer djupgående förståelse i sjuksköterskans tankar kring att samtala om sexualitet med 

patienterna och varför tankarna går som de gör. Trots detta hade en intervjustudie troligtvis 

gett ett snarlikt resultat då många av de inkluderade artiklarna utgår från just intervjuer och 

enkäter med specificerade frågor. Patientkategorin är dessutom en utsatt grupp vilket då 

skulle krävt en större kunskap från vår sida samt godkännanden från organisation och etisk 

nämnd för att få utföra forskningen. Detta ansågs vara ett för stort projekt med hänsyn till 

den givna tidsbegränsningen för studien. 

 

Ett relativt brett urval valdes till datainsamlingen. I och med att det huvudsakligen var 

sjuksköterskans perspektiv som var i fokus valde vi att använda oss av utsatta i alla vuxna 

åldrar då åldern egentligen inte spelade någon roll för syftet. Detsamma gällde då vi inte 

begränsade oss till någon specifik vårdavdelning. Därför utgör resultatartiklarna studier 

från olika avdelningar och enheter. Detta ger en bredd i patientklientel och 

sjuksköterskekompetens men även en begränsning då det inte blir en djupare insikt från 

enskilt område. Tack vare detta gick det å andra sidan relativt smidigt att hitta artiklar som 

var relevanta till studien.  

 

En brist i artikelinsamlingen var att alla artiklarna inte fokuserade enbart på 

allmänsjuksköterskans yrke. Vissa artiklar fokuserade på en blandning av yrken som 
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kommer i kontakt med ämnet. Allmänsjuksköterskan var alltid delaktig, men även till 

exempel specialistsjuksköterskor eller psykologer kunde deltagit i studien. Detta kan 

bidragit till att kunskapen visat sig vara högre bland sjuksköterskor än den är då de med 

mer ämnesinriktad profession dragit upp snittet. Ytterligare begränsning var att vi ville ha 

länder och kulturer som någorlunda kunde liknas med Sverige. Världsdelar som valdes var 

Europa, Nordamerika och Australien. Detta kan ses som en tveksam begränsning då de 

kulturella skillnaderna fortfarande är förhållandevis stora i olika länder. 

 

Sexuella övergrepp är del i större övergripande områden såsom Intimate Partner Violence 

(IPV) och Domestic Violence (DV) (Breiding et al., 2015). Därför berör flera av valda 

artiklar i resultatet även andra former av våld som kan ske i relation mellan människor 

vilket innebär att resultatet inte helt och hållet tar hänsyn till specifikt sexuella övergrepp. 

Emellertid har alla valda artiklar innefattat sjuksköterskor och sexuella övergrepp vilket 

var avgörande för valet att ta med en artikel. 

 

Vi använda oss av en integrerad analys för att belysa likheter och skillnader då det enligt 

Polit och Beck (2017) lämpar sig för att belysa olika synpunkter. Vid analysen av insamlad 

forskning framkom det dock att urvalet utgjordes av majoritet kvalitativ kvalitet och endast 

ett fåtal kvantitativa. Begränsningar i metodologi kan utgöra risk för feltolkningar 

(Kjellström, 2012) och vi observerar för viss reservation av reliabiliteten i 

kvalitetssättningen av artiklarna då detta sätt att arbeta är nytt för oss båda och osäkerheter 

finns. Henricson (2017) stärker det faktum att en bristande kvalitetsbedömning kan 

påverka resultatets trovärdighet. Baserat på vad vi fick fram hade vi önskat en större 

blandning av kvalitativ- och kvantitativ forskning, men i och med att de personliga 

erfarenheterna och tankarna kring samtal om sexuella övergrepp är grundläggande i 

förståelsen kring svårigheterna sågs bristen på kvantitativ forskning inte påverka studiens 

resultat negativt. Detta ger istället ökad förståelse för att känslor och hantering kring 

sexuella övergrepp inte följer en regelbok utan att det är ett väldigt komplext ämne där var 

och en reagerar olika.  

 

Enligt Henricson (2017) bör databassökningen göras i flera databaser för att stärka 

validiteten i studien och ökar chansen för att finna fler artiklar som svarar mot syftet. 

Databassökningen skedde således i CINAHL och PubMed gav träffar som utgjorde en bra 

grund för vårt arbete i och med att båda databaserna behandlar bland annat 

omvårdnadsforskning. Vad som kan vara en möjlig negativ påverkan är att alla artiklarna 

var skrivna på engelska. I och med att engelska inte är ett modersmål för någon av oss kan 

det lett till en viss begränsning och eventuell feltolkning av texterna. Sökningen tros inte 

kunna gjorts bättre med andra ordkombinationer. Vid artikelsökningarna ansåg vi att 

kombinationerna som valdes var de som kunde ge oss artiklar relevanta till syftet, även nu i 

efterhand står vi fast vid detta och är nöjda med valen som gjorts och resultaten det givit 

oss. Artiklarna var i stort eniga med varandra, att det är viktigt att prata om sexuella 

övergrepp men att få gör det. Vad som skulle kunna varit intressant hade varit att hitta 

någon artikel som sagt det motsatta. 

 

Artiklarna granskade vi till en början var för sig, detta bidrog till en analys där vi var 

opåverkade av varandra. Henricson (2017) menar på att artiklar som kvalitetsgranskas av 

samtliga författare samt där jämförelse sker bidrar till att reliabiliteten och tillförlitligheten 

stärks. Detta gav möjlighet till en vidare diskussion och större möjlighet till flera 

infallsvinklar med högre reliabilitet när vi tillsammans granskade och tog oss an det 

insamlade materialet. Arbetet har även gåtts igenom av utomstående. Med en grupp av sju 
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studenter och en handledare har arbetet fått möjlighet till ytterligare infallsvinklar och 

konstruktiv kritik. Innehållet har diskuterats och förslag på förbättringar har uppkommit för 

att maximera möjligheterna till ett godkänt arbete. 

 

Ämnet valdes på grund av att det ansågs som viktigt och rätt i tid. Vi har olika erfarenheter 

av sexualitet och sexuella övergrepp och att säga att en enskild persons erfarenhet inte 

påverkar med vilka glasögon personen läser och tolkar omvärlden vore naivt. Förförståelse 

för ämnet kan enligt Kristensson (2014) påverka både datainsamling och analys, men vi 

tror trots detta inte att det har påverkat valet av artiklar eller resultatet nämnvärt då studiens 

syfte har varit i fokus och inneburit den röda linjen genom arbetets gång. Vi anser att de 

forskningsetiska ställningstagandena har efterlevts då alla artiklar har granskats av 

etikprövningsnämnd, har tydligt etiskt försvarbart syfte och metod och syfte inte har 

ansetts repellera. Valda artiklar har ansetts ha värde för sjuksköterskans profession och på 

något sätt bidragit till kunskap och förståelse kring sexualitet och sexuella övergrepp.  

 

Slutsats 

Hinder hos sjuksköterskor gör att ämnet sexuella övergrepp inte vidrörs och därmed 

identifieras inte heller sexuella övergrepp hos kvinnor i vården. Dessa hinder består av 

rädsla och okunskap. Kvinnliga patienter ställer sig generellt positiva till att bli tillfrågade 

gällande sexualitet och sexuella övergrepp. Tas ämnet upp ökar chansen att kvinnan 

berättar om övergrepp, vilket även gör att ämnet synliggörs och hanteras inom vården. Det 

ligger i sjuksköterskans ansvar att fråga och i patientens intresse att avslöja eller inte. Två 

vägar till identifiering framkom; fråga via intervju eller enkät där relationen mellan 

sjuksköterska och patient har setts spela en roll för om patienten avslöjar övergrepp eller 

inte. Att utbildning gör skillnad har framkommit i studien, men erfarenheten och rutin är 

vad som utgör den största delen i hur pass bekväm man blir i hantering av situationer som 

dessa. Sjuksköterskor som funnit en rutin i att ta upp ämnet sexualitet och sexuella 

övergrepp med sina patienter känner sig mer och mer trygga i frågan för varje gång och ser 

också värdet i det.  

 

Patienter med dold historia av sexuella övergrepp kan befinna sig på vilken avdelning eller 

mottagning som helst. De är överlag bättre på att prata om sexualitet inom urologi och 

gynekologi, medan det som mest kan behövas på till exempel akuten eller psykiatrin. 

Patienter som blivit utsatta för övergrepp söker sig sällan till vården för just övergreppet 

utan inkommer ofta i samband med andra problem. Det bör således vara rutin på alla 

vårdenheter att försöka identifiera sexuella övergrepp och att ha de verktyg som krävs för 

att kunna ge eventuella offer rätt vård utefter patientens enskilda behov.  

 

Fortsatta studier 

Vidare forskning behövs då sexuella övergrepp fortfarande är tabubelagt och många 

känner svårigheter i att bemöta ämnet. Att undersöka vad som kan göras för att normalisera 

samtal mellan allmänsjuksköterska och utsatta gällande sexualitet och sexuella övergrepp 

närmare är av vikt då alla vårdgivare måste kunna ta sitt professionella ansvar och främja 

hälsa. Det har även framkommit ojämställdhet inom ämnet, till exempel gällande kultur, 

social status, kön, sexualitet och ålder. Det skulle vara av intresse att undersöka 

skillnaderna i vårdens attityd gentemot människor med dessa olikheter och hur den 

sexuella hälsan tas upp i mötet med patienten för att kunna ge alla människor en mer 

jämlik vård. Forskning både från patientperspektiv och sjuksköterskeperspektiv skulle vara 
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av vikt för närmare förståelse. Relevansen av fortsatta studier inom ämnet ökar i takt med 

att den psykiska ohälsan i samhället eskalerar. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Ett syfte med forskning är att införa och använda forskningsresultat i praktiken. Forsberg 

och Wengström (2016) skriver att en förändring skett under senare år där sjuksköterskor 

lämnar gamla förlegade metoder för nya forskningsresultat. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ingår att använda 

evidensbaserad teori i omvårdnaden. Det innebär att använda metoder baserade på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och som kliniskt gör mest nytta för patienten. För att 

kunna erbjuda en omvårdnad som ser till hela människan är identifierande av sexuella 

övergrepp av vikt. Detta kan ske genom tydliga rutiner kring hur ämnet tas upp i 

patientmötet och vad sjuksköterskan kan erbjuda för vidare hjälp till utsatta patienter. Det 

finns en tystnadskultur kring ämnet sexualitet inom vården - denna tystnad behöver brytas. 

Sexualitet och sexuella övergrepp behöver bli en del av sjuksköterskans omvårdnad. 
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BILAGA A                 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Bekker MD., Van 

Driel MF., Pelger 

RCM., Lycklama à 

Nijeholt GAB. & 

Elzevier HW. 
2010 

Nederländerna 

How Do 

Continence 

Nurses Address 

Sexual Function 

and 
a History of 

Sexual Abuse in 

Daily Practice? 

Results of 
a Pilot Study 

 

Utvärdera hur de 

nederländska urologiska 

kontinensjuksköterskorna 

i sin dagliga praxis tar upp 

sexuell dysfunktion och 

eventuella sexuella 

övergrepp. 

Design: Kvantitativ design  
Urval: Alla sjuksköterskor 

deltagande i “Astra Tech 

Congress for Continence 
Nursing” 

Datainsamling: enkäter 
Analys: Dataprogram SPSS, 

chi-square test 
 

190 
(93) 

 

Sjuksköterskorna bekräftar relevansen av 

sexuella problem bland patienterna men 

att det inte är deras jobb att ta upp frågan. 

Huvudanledningen till att man inte ställer 

frågan är enligt sjuksköterskorna 

otillräcklig kunskap samt att de antog att 

urologiska avdelningar redan frågat om 

sexuella problem.  

PI  

Beynon, C. E., 

Gutmanis, I. A., 

Tutty, L. M., 

Wathen C. N., 

MacMillan, H. L.  
(2012).  
Kanada 

Why physicians 

and nurses ask 

(or don't) about 

partner violence: 

a qualitative 

analysis. 

Utforska läkares och 

sjuksköterskors erfarenhet 

av att fråga patienter om 

IPV (intimate partner 

violence), samt se 

skillnader mellan 

professionerna i frågan 

Design: kvalitativ design 
Urval: läkare och 

sjuksköterskor 
Datainsamling: enkät 

Analys: induktiv 

innehållsanalys 

1000 
(69) 

Barriärer till att inte fråga var tidsbrist, 

beteende hos kvinnor som lever i 

utsatthet, för lite utbildning hos 

vårdgivare, språkliga/kulturella uttryck, 

närvarande partner.  
Önskvärda förändringar var mer 

utbildning och samhällsresurser samt 

professionella verktyg att hantera ämnet. 

KI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



III 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Di Giacomo, P., 

Cavallo, A., 

Bagnasco, A-M., 

Sartini, M. & 

Sasso, L. 
2017 

Italien 

Violence against 

women: 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs of nurses 

and midwives 

Att beskriva attityd, kunskap 

och trovärdighet bland 

sjuksköterskor och barnmorskor 

som har uppmärksammat 

kvinnor som utsatts för våld. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Sjuksköterskor och 

barnmorskor som jobbar på 

en akutmottagning, 

obstetrisk mottagning eller 

en gynekologmottagning 
Datainsamling: Enkäter 

Analys: Beskrivande 

statistisk analys 

101 
(20) 

Majoriteten av de deltagande har tagit 

hand om utsatta kvinnor och drygt 

hälften tror sig kunna identifiera utsatta 

kvinnor. Den kommunikativa 

inställningen anses vara det största 

problemet och de deltagande anser sig 

behöva mer kunskap om ämnet. 

Tendensen att skuldbelägga kvinnor är 

högre bland manliga sjuksköterskor. 

KI 

Donohoe, J. 
2009 

Storbritannien 

Uncovering sexual 

abuse: evaluation 

of the 

effectiveness of 

the victims of 

violence and 

abuse prevention 

programme 

Uppmärksamma kopplingen 

mellan effekterna av övergrepp 

och mental ohälsa och av detta 

säkerställa att en bakgrund av 

övergrepp är identifierad i 

bedömningen av patienten. 

Även att identifiera varför 

vårdgivare finner det obekvämt 

att beröra ämnet med patienten 

och göra det mindre tabu. 

Design: mixed method 
Urval: Anställda som i 

någon form kommer i 

kontakt med mental ohälsa 
Datainsamling: Intervju 

och frågeformulär 
Analys: Enklare 

procentanalys 

53  
(23) 

I studien framkom det att man frågar om 

övergrepp antingen alltid eller aldrig. 

Majoriteten ansåg att det är av vikt att 

fråga patienten om tidigare övergrepp. 

Det framkom även att många inte ansåg 

att kön eller ålder spelar roll i frågan om 

hur lätt det är att fråga om övergrepp, 

men de som angav skillnad menade på 

att det var svårare med motsatt kön. 

Övervägande del betraktade 

utbildningstillfällen om ämnet som 

värdefulla. 

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



IV 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Halstead, V., 

Williams, R J., 

Gattamorta, K. & 

Gonzalez-Guarda, 

R. 
2017 
USA 

Sexual violence 

screening practices 

of student health 

centers located on 

universities in 

Florida. 

Beskriva nuvarande 

screeningrutiner för sexuella 

övergrepp hos skolsjukvård på 

universitet i Florida  

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: universitet i Florida, 

fyraårigt grundutbildande 

universitet, SHC (student 

health center) samt bostäder 

på campus 
Datainsamling: telefonstyrd 

undersökning, formulär 
Analys: analysprogram 

SPSS 22 

34 
(1) 

Majoriteten av SHC screenar 

sexuella övergrepp men alla sätt är 

inte effektiva då majoriteten inte 

specificerar sig på sexuella 

övergrepp. 

 PI  

Kolbrún 

Svavarsdóttir, E., 

Orlygsdottir, B., & 

Gudmunds- 
dottir, B.  

2015  
Island 

Reaching out to 

woman who are 

victims to intimate 

partner violence. 
 

Utvärdera datainsamlingsmetod 

om övergrepp. Samt att utforska 

utveckling av PTSD och ohälsa 

hos kvinnor som utsatts för 

övergrepp. 

Design: tvärsnitts- 
studie 

Urval: kvinnor mellan 18–

67 år som sökt sjukvård på 

en akutmottagning eller 

befann sig på ett 

universitets- 
område. 

Datainsamling: enkät och 

intervju 
Analys: deskriptiv statistik, 

Chi-square test, oberoende 

t-test, Anova.  
 

328 
(22) 

Studien synliggör de 

hälsokonsekvenser som övergrepp 

och PTSD har på unga- och 

medelålders kvinnor. Studien 

visar att sjuksköterskor kan 

använda enkla screening- 
material för att nå utsatta kvinnor.   

KI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



V 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Quinn, C., 

Happel, B. & 

Browne, G. 
2011 

Australien 

Sexuality and 

Consumers of Mental 

Health Services: The 

Impact of Gender and 

Boundary Issues. 

Undersöka sjuksköterskors 

attityder till att diskutera 

sexualitet med patienter 

inom psykiatri. 

Design: Kvalitativ 

explorativ studie 

 Urval: 14 sjuksköterskor på 

en psykiatriavdelning i 

Queensland 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: The Ritchie and 

Spencer method som 

innefattar att lära känna 

datan, identifiera tema, 

indexering, kartläggning 

och tolkning. 

14 
(-) 

Två teman framkom. Det första var kön. Det 

var lättare för sjuksköterskan att prata om 

sexualitet med en patient av samma kön. 

Sjuksköterskorna hade empati med manliga 

patienter och såg dessa som sexuella 

varelser, medan kvinnliga patienter sågs som 

sköra och deras sexualitet sågs som 

exhibistisk. 
Andra temat var sjuksköterskans profession 

som utgjorde hinder, man var rädd att vara 

för gränsöverskridande i sin yrkesroll vilket 

hindrade till samtal om sexualitet. 

KI 

Quinn, C., 

Happell, B. & 

Welch, A.  
2013 

Australien 
  

Talking about sex as 

part of our role: 

Making and 

sustaining practice 

change. 

Artikeln presenterar fynd 

från delstudie. De första 

två studierna visade att 

deltagarna undvek samtal 

om sexualitet, men en kort 

utbildning gjorde att de 

började adressera dessa 

frågor i omvårdnaden. 

Denna sista studie ville se 

till vilken grad 

förändringar hade fortsatt 

över tid. 

Design: explorativ 

kvalitativ design 
Urval: sjuksköterskor på en 

psykiatriavdelning i 

Queensland 
Datainsamling: intervjuer 

Analys: Ritchie and Lewis.  

14  
(4) 

Två teman framkom: 
1. Holism - kunskap gick från att vara 

retorisk till att bli verklighet.  
2.” Part of what I do” att prata om sexualitet 

blev en del av omvårdnaden. 
Kort utbildning om sexualitet gav förändring 

i praktiken. Ju mer deltagarna inkluderade 

sexualitet i omvårdnaden desto lättare blev 

det, samt att deras självförtroende ökade.  

KI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Ratchneewan, R., 

Draucker, C. B., 

Martsolf, D., Adamle, 

K., Chiang-Hanisko, 

L., Lewandowski, W.  
2010 
USA 

The Bridge: 

Providing nursing 

care for survivors 

of sexual violence.  

Beskriva sjusköters- 
kors erfarenhet av att 

ge råd till kvinnors 

som utsatts för 

sexuella övergrepp. 

Design: kvalitativ design, 

fenomenologisk tolkning 

utifrån Heideggerian (fokus 

på att förstå mer än 

beskriva)  
Urval: sjuksköterskor och 

enhetschefer från fyra 

sjukhus i Ohio. 34–57 år.  
Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: datorprogram 

NVivo 7, Van Manéns 

method of thematic 

analysis. 

35 
(-) 

Resultatet likställdes vid en bro, där patient 

och sjuksköterska möts.  
-rädsla att vidröra ämnet sexuellt våld skapar 

distans, men båda parter tar risker och möts. 
- sjuksköterskorna hade inget emot screening 

men ansåg inte att screening enbart kan ge god 

vård 
- sjuksköterskan svarar intuitivt på “ledtrådar” 

hos patienten som leder till god omvårdnad. 
- ämnet sexuellt våld kan tas upp i ett kort 

patientmöte, om det görs med omtänksamhet 
- alla bör tillfrågas direkt på mottagning, 

material för rådgivning etc bör tillhandahållas 

till alla  

KII 

Reeves, A. E. & 

Humphfreys, J. C.  
2017 
USA 

Describing the 

healthcare 

experiences and 

strategies of 

women survivors 

of violence. 

Öka kunskap om 

kvinnor som upplevt 

övergrepp och deras 

upplevelser och 

strategier i möte med 

hälsovård.  

Design: kvalitativ design 
Urval: kvinnor i en stad i 

södra USA samt närområde, 

över 21 år, engelsktalande, 

som upplevt eller bevittnat 

fysiskt, sexuellt eller 

emotionellt våld.  
Datainsamling: intervjuer 

Analys: tematisk analys och 

kvalitativ 

beskrivningsmetod 

14 
(-) 

Upplevelsen av flera trauman hade 

komplicerat deltagarnas hälsoerfarenheter. De 

beskrev att de fått hjälp men att begränsningar 

i vården utgjorde hinder.  De beskrev 

strategier för hur de förberedde sig, navigerade 

och återhämtade sig efter svåra 

vårderfarenheter. 

KII     

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Stöckl, H., Hertlein, 

L., Himsl, I., Ditsch, 

N., Blume, C., 

Hasbargen, U., 

Friese, K. & Stöckl, 

D. 
2013 

Tyskland 

Acceptance of 

routine or case-

based inquiry for 

intimate partner 

violence: a mixed 

method study 

Upptäcka 

acceptansen för 

screening av 

partnervåld hos 

gravida kvinnor i 

Tyskland 

Design: mixed method 
Urval: Tysktalande vuxna kvinnor på 

en förlossningsavdelning på ett 

universitetssjukhus i Munich 2007–

2008 
Datainsamling: enkäter, intervjuer 

Analys: STATA 11 (datorprogram). 

Kvalitativ innehållsanalys  

552 
(151) 

Majoriteten av kvinnorna som deltog i 

studien såg positivt på rutinmässig 

screening av eventuella övergrepp i 

relationer.  

KI 
 

Sutherland, M. A., 

Fontenot, H. B. & 

Fantasia, H. C. 
2014 
USA 

Beyond 

assessment: 

Examining 

providers’ 

responses to 

disclosures of 

violence 

Undersöka 

vårdgivarens respons 

gentemot kvinnors 

avslöjanden av våld i 

relationer och 

sexuella övergrepp 

Design: kvalitativ analys 
Urval: Journaler från fyra 

familjeplaneringskliniker i nordöstra 

USA 
Datainsamling: Journaler 

Analys: konventionell innehållsanalys 

med ett induktivt tillvägagångssätt 

2000 
  (-) 

Screening av våldsutsatthet sker 

kontinuerligt men det journalförs ingen 

åtgärd från vårdgivaren då utsatthet har 

framkommit. Vårdgivaren kan ha givit 

muntliga åtgärder, men det 

framkommer inte då det inte är 

dokumenterat.  

RI 

Svavarsdottir, 

Kolbrun, E. 
2010 
Island 

Detecting intimate 

partner abuse 

within clinical 

settings: self-report 

or an interview 

Utvärdera effekten 

av två screening- 
metoder för IPA 

(intimate partner 

abuse): 

självrapportering vi 

enkät och intervju. 

Design: beskrivande tvärsnittsstudie 

med enkät och intervju. 
Urval: kvinnor som sökte vård på en 

akutmottagning och gravida kvinnor i 

första trimestern som gick på en high 

risk prenatal clinic (HRPCC) 
Datainsamling: självrapporterade 

enkät och intervju med barnmorska 

eller sjuksköterska 
Analys: datorprogram SPSS version 

15. 

208 

(-) 

Olika övergrepp avslöjades av båda 

metoderna. Mer fysiska övergrepp 

avslöjades i intervjumetod, mer 

psykiska- och sexuella övergrepp 

avslöjades via enkät. Ingen metod gav 

fler avslöjanden men det var lättare för 

vissa deltagare att avslöja övergrepp 

när de både gjorde enkät och intervju. 

K1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VIII 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Svavarsdottir, 

E. K. & 

Orlygsdottir, B. 
2008 
Island 

Identifying abuse 

among women: use of 

clinical guidelines by 

nurses and midwives 

Identifiera frekvensen av 

kvinnor utsatta för våld 

som söker sig till 

sjukvård och att 

utvärdera användningen 

av kliniska riktlinjer för 

att identifiera 

mellanmänskligt våld 

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: Sjuksköterskor och 

barnmorskor som arbetar på en 

akutmottagning(AM) eller en 

“High Risk Prenatal Care Clinic” 

(HRPCC). Kvinnor 18–67 år som 

kan skriva och tala på isländska 

eller engelska och sökt sig till en 

AM eller HRPCC.  
Datainsamling: enkät 

Analys: deskriptiv analys 

232 
(-) 

En stor andel av de deltagande 

kvinnorna uppgav att de blivit utsatta 

för övergrepp. Majoriteten av 

sjuksköterskorna och barnmorskorna 

ansåg att riktlinjerna var effektiva för 

att bedömning och screening av 

kvinnor som utsatts för övergrepp. 

Screening av sexuella övergrepp är 

nödvändiga för att kunna erbjuda den 

vård som krävs samt för att kunna 

försäkra framtida lämpliga åtgärder. 

KI 

Taylor, J., 

Bradbury-

Jones, C., Kroll, 

T. & Duncan, F.  
2013 

Storbrittanien 

Health 

professionalsbeliefs 

about domestic abuse 

and the issue of 

disclosure: a critical 

incident  
technique study. 

 

Utforska vårdgivares 

(Sjuksköterskor och 

läkare) syn på våld i nära 

relationer och avslöjande 

av övergrepp. 

Design: kvalitativ design i två 

faser 
Urval: steg 1: vårdgivare med 

yrkeserfarenhet av att jobba med 

patienter som utsatts för våld i 

nära relationer, steg 2: kvinnor 

som utsatts för våld i nära 

relationer och avslöjat detta för en 

vårdgivare 
Datainsamling: intervjuer och 

fokusgrupp 
Analys: induktiv klassifikation 

och analys av ramverk utifrån 

Ritchie and Spencer.  

43 
(-) 

Det finns en dynamisk interaktion 

mellan vårdgivare och utsatta kvinnor. 

Men det finns skillnader i syn på 

våldet, kvinnor vill bli frågade om 

övergrepp men vårdgivarna känner inte 

självförtroende och trygghet nog att ta 

upp ämnet.  

KII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



IX 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Del- 
tagare 

(bort- 
fall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Williston, C-J., 

& Lafreniere, 

K-D.  
2013 

Kanada 

“Holy Cow, Does That 

Ever Open Up a Can of 

Worms”: Health Care 

Providers’ Experiences of 

Inquiring About Intimate 

Partner Violence.  

Undersöka hur 

vårdgivare i 

primärvård frågar om 

övergrepp och 

hanterar patienter 

utsatts för övergrepp.  

Design: Kvalitativ studie 

med induktiv metod 
Urval: familjeläkare och 

sjuksköterskor i primärvård, 

med erfarenhet av att fråga 

patienter om övergrepp 
Datainsamling: 

semistrukturerad intervju  
Analys: analys med IPA, 

interpretative 

phenomenological analysis.  

9 
(-) 

 

 

Att fråga om övergrepp likställdes som en 

resa, där målet var avslöjande om 

övergrepp. Deltagarna uppgav en kamp 

mellan att vilja lösa patientens problem 

och av att släppa kontrollen. Förmåga till 

subjektivitet gjorde att vårdgivarna 

engagerade sig i patienten.  

KI 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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