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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Forensisk omvårdnad involverar kontakt med brottsoffer, misstänkta, förövare och vittnen 

till våld. Att bli utsatt för brott kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser och 

det skiljer sig individuellt hur en person reagerar efter att ha blivit utsatt för ett brott. Ett 

brottsoffer ska behandlas med medkänsla och respekt och har rätt till nödvändig materiell, 

medicinsk, psykisk och social hjälp av frivilliga eller offentliga organ. Tidigare forskning 

visar att hälso-och sjukvårdspersonal saknar kunskaper rörande patienter med ett forensiskt 

omvårdnadsbehov vilket kan leda till att dessa patienter inte får den omvårdnad de är i 

behov av. Att ha personal med kunskaper inom ämnet är viktigt för att kunna känna igen 

och uppmärksamma symtom och tecken på våld och psykologiska reaktioner. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av forensisk omvårdnad på en 

akutmottagning. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjustudie användes som metod. Det genomfördes sex intervjuer med 

sjuksköterskor som var mellan 31 och 51 år gamla. Alla deltagare var verksamma på en 

akutmottagning och hade olika erfarenheter kring mötet med patienter med ett forensiskt 

omvårdnadsbehov. Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades sedan 

med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

I resultatet framträdde två huvudområden. Dessa var upplevelser i mötet med brottsoffer 

och gärningsmän samt sjuksköterskans erfarenheter rörande forensisk omvårdnad. 

Gemensamt för de två huvudområdena var att sjuksköterskorna såg ett behov av 

utbildning. I resultatet framkom att sjuksköterskorna tycker att det i och med det korta 

patientmötet är svårt att hinna se till hela patienten. Även patienters varierande psykiska 

reaktioner sågs som en svårighet att bemöta. Resultatet visade också att det finns en 

skillnad i bemötandet mellan kvinnor och män som kommer från en brottssituation. Det 

framkom dessutom att det råder en osäkerhet kring rutiner och riktlinjer rörande patienter 

med ett forensiskt omvårdnadsbehov samt att det finns ett behov av reflektion hos 

personalgruppen. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna ser och känner ett behov av vidare utbildning inom ämnet forensisk 

omvårdnad. Dels för att förbättra omhändertagandet av den forensiska patientgruppen men 

också för att uppmärksamma begreppet forensisk omvårdnad. 

 

 

Nyckelord: forensisk omvårdnad, erfarenheter, kunskap, brottsoffer, gärningsmän, 

sjuksköterska 
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BAKGRUND 

Det ökande våldet 
Våld är en företeelse som kan uttrycka sig i många olika former och som förekommer över 

hela världen. Förmodligen har våld förekommit under hela människans existens och idag 

utgör våldshandlingar en av de ledande orsakerna till död i åldersgruppen 15-44 år. I 

World Health Organisation’s (WHO) rapport – World report on violence and health, 

beskrivs tre huvudtyper av våld. Våld som en individ riktar mot sig själv, våld mellan 

individer samt kollektivt våld som utförs av flera individer i större grupper. Gemensamt för 

alla typer av våld är att den bara tycks öka, världen över (Dahlberg & Krug, 2002). 

 

I Sverige anmäldes under år 2012 omkring 87 100 brott om misshandel och 16 900 

sexualbrott. Under de senaste tio åren har en ökning av anmälningar skett i Sverige. Det 

kan bero på en ökad omfattning av våld i samhället men även att fler väljer att anmäla 

brott. Trots fler anmälningar är mörkertalet bland misshandelsbrott fortfarande stort. De 

flesta kända misshandelsbrott sker på allmän plats, under alkoholpåverkan, av män där 

offer och förövare inte känner varandra sen tidigare (Brottförebyggande rådet, 2013a, 

b)(Bilaga I). Varje år söker många personer vård vid akutmottagningar eller jourcentraler 

till följd av skador som uppstått vid slagsmål, misshandel eller överfall. I Sverige under år 

2010 vårdades uppskattningsvis 16 300 personer på akutmottagning efter att ha blivit utsatt 

för övergrepp av annan person (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Under tidigt 1980-tal uppmärksammades våld som ett folkhälsoproblem som kan 

förebyggas (Dahlberg & Krug, 2002). I och med det nya perspektivet framstod det att inget 

segment i samhället undgår våldets effekter såsom sjukvårdskostnader, kostnader för 

sjukskrivningar, psykisk ohälsa med mera. Problemen kan därför inte längre ses som på 

individnivå, utan på samhällsnivå (Lynch, 2006). Därmed sågs sjukvårdspersonalen vara i 

en ideal position att samla information och fysiska bevis relaterade till brott, då många 

våldsoffer i ett tidigt skede kommer i kontakt med akutmottagningar och dess 

sjukvårdspersonal. Det uppstod därmed ett behov av adekvat utbildade sjuksköterskor 

inom ämnet för att kunna ge en säker vård (Lynch, 2006., Doyle & Jones, 2012). 

 

Arbetet på en akutmottagning 
Ute i samhället ses ofta akutmottagningar som en plats där det bedrivs dramatisk och 

actionbetonad akutsjukvård efter diverse TV-series återspegling av sjukvården. 

Verkligheten ser annorlunda ut och en akutmottagning är inte bara en plats för akuta 

händelser utan ofta handlar det om vårdsituationer av stor variation där det inte är fråga om 

liv eller död. Det är därför av vikt att den vård som erbjuds inte enbart innefattar medicinsk 

skicklighet utan även omsorgsinriktad omvårdnad. Sjukvårdspersonalen som arbetar på en 

akutmottagning ska på en relativt kort tid tillgodose att de som söker hjälp på en 

akutmottagning får ett gott bemötande, såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. Besöket 

på en akutmottagning är för många patienter den första kontakten med sjukvård och 

därmed också den första kontakten med sjukdom, skada och hjälplöshet. Omsorg bygger 

på välvilja och en vision att ge hjälp och stöd efter patientens förutsättningar. 

Omsorgsinriktad omvårdnad innebär således en grundläggande ambition från 

sjukvårdspersonalen att ge patienten den individuella hjälp den behöver (Nyström, 2003). 

 

Utveckling av forensisk omvårdnad 
Begreppet forensisk omvårdnad kombinerar koncept och principer för traditionell 

kriminalteknik och omvårdnad i den kliniska undersökningen av skador och bevarande av 
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medicinska bevis (Lynch, 2006). Det innebär även att vara vaksam för tecken på våld och 

övergrepp samt att ha kännedom om gällande lagar och författningar. Utöver det innefattar 

forensisk omvårdnad en samverkan med socialtjänst, polis och det övriga rättsväsendet 

(Ejd, 2011). Vidare beskrivs att den forensiska omvårdnaden involverar kontakten med 

både brottsoffer, misstänkta förövare men också vittnen till våld. En sjuksköterska med 

specialistkunskaper inom forensisk omvårdnad identifierar, bedömer och utvärderar skador 

samtidigt som hon dokumenterar resultaten samt säkrar och bevarar spår för att fastställa 

rättsliga utfall och öka patientsäkerheten (Lynch, 2006).  

 

Förenta Nationerna skriver i sin brottsofferdeklaration vad ett brottsoffer ska kunna begära 

av omvärlden. Deklarationen består av fyra huvudprinciper varav en av principerna säger 

att brottsoffer har rätt till nödvändig materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp av 

frivilliga eller offentliga organ. Det står även skrivet att brottsoffer ska behandlas med 

medkänsla och respekt. För att det ska vara möjligt krävs att ”Personal inom polisen, 

rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten och annan berörd personal ska få 

utbildning som gör dem lyhörda för offrens behov, och riktlinjer för att säkerställa riktigt 

och omedelbar hjälp” (Förenta Nationerna, 1985). 

 

Initieringen av specialiteten för forensisk omvårdnad började i Nordamerika redan under 

1960- och 1970-talet, när starka rörelser gällande mänskliga rättigheter uppdagades. 

Därefter, i början på 1980-talet, blev det populärt för blivande sjuksköterskor att läsa 

kurser rörande brottsoffer och kriminologi. Det var även dessa kurser som var 

föregångarna till det som senare kom att bli kurser inom forensisk omvårdnad. I slutet på 

1980-talet och tidigt 1990-tal sågs en mångfald av formella och informella utbildningar 

och program växa fram för sjuksköterskor med intresse för forensisk omvårdnad (Kent-

Wilkingson, 2011). 

 

År 1992 bildades i USA The International Association of Forensic Nurses (IAFN) när en 

grupp sjuksköterskor gick samman med en vision att starta en egen nationell organisation. 

Det slutade med att organisationen blev en professionell och internationell organisation 

med målet att utveckla, marknadsföra och sprida information angående vetskapen om 

forensisk omvårdnad (Kent-Wilkingson, 2011). 

 

Patienter i behov av forensisk omvårdnad 
Ett brottsoffer är ”En person som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk 

eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av 

sina grundläggande rättigheter.” (Förenta Nationerna, 1985). En gärningsman däremot är 

den person som har begått brottet (Åklagarmyndigheten, 2013). Ofta när det gäller 

forensisk omvårdnad ligger fokus på brottsoffret. Dock är skillnaden mellan offer och 

förövare ofta otydlig och subtil och patienten är många gånger både ett offer och en 

gärningsman (Sheperd & Rivara, 1998). 

 

Att bli utsatt för brott kan leda till en rad olika negativa konsekvenser, t.ex. fysiska skador, 

ekonomiska förluster, psykiska reaktioner samt sociala konsekvenser. Det skiljer sig 

individuellt hur en person reagerar och några faktorer som påverkar detta är bland annat 

personlighet, typ av händelse, tidigare upplevelser, den sociala situation och offrets relation 

till gärningsmannen. För offret består oftast psykiska följder så som att uppleva sig kränkt, 

förminskad eller känna skuld och skam efter händelsen. Offret kan även känna hat och 

ilska samt en vilja att hämnas på gärningsmannen (Brottsoffermyndigheten, 2013). 

Sjuksköterskor behöver därför kunskaper om hur psykologiska reaktioner ska bemötas vid 
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våldsbrott och kunna uppmärksamma forensiska patienters behov av stöd (Doyle & Jones, 

2012). 

 

I en intervjustudie från Irland om brottsoffers upplevelser efter att ha blivit utsatta för brott 

framkom några vanliga känslor som brottsoffer upplevt efter att ha blivit utsatta. Många 

brottsoffer beskrev en känslomässig utmattning just efter händelsen som kom att påverka 

hela deras livssituation. Det framkom att många upplevde en rädsla över att det skulle 

hända igen och detta kom att påverka deras beteende. Vissa undvek att gå ut ensamma på 

natten medan en person var tvungen att flytta från sin bostad till ett annat område för att 

känna sig trygg. En del upplevde en nervositet när det gick ut ensamma och att de efter 

händelsen blivit mer uppmärksamma. Andra vanliga känslor som framkom var att uppleva 

skuld och skamkänslor. Vissa brottsoffer ifrågasatte även händelsen, varför just de blivit 

utsatta och om de själva kunde ha gjort något annorlunda för att undvika det som inträffat. 

De personer som blivit utsatta för brott som sökt hjälp på akutmottagning beskrev att de 

känt hjälplöshet och sårbarhet. Majoriteten av deltagarna beskrev en svårighet att bearbeta 

händelsen. Endast en deltagare som besökt akutmottagning hade erbjudits information om 

hjälp så som brottsofferstöd (McBrearty, 2010). 

 

Att ha utbildad personal i ämnet forensisk omvårdnad är även viktigt för att de skall kunna 

känna igen och uppmärksamma symtom och tecken på våld. Det är speciellt betydelsefullt 

i fall då patienten är oförmögen att kommunicera vad som har hänt dem. Exempelvis när 

det gäller små barn, vissa äldre eller patienter som är rädda – till exempel brottsoffer som 

utsätts för våld i hemmet, prostituerade eller asylsökande (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & 

Wilson, 2002). 

 

Sjukvårdspersonalens samarbete med polis och rättsväsende 
Många brottsofferpatienter anmäler inte våld som kan trigga igång en polisaktion för att de 

inte kan på grund av sina skador, rädsla för hämnd, de är habituella med våld eller har ett 

förhållande med gärningsmannen. Det är i sådana fall som sjukvårdspersonal har möjlighet 

att bidra till att ställa gärningsmän till svars samt öka säkerheten för offren. Dessutom bör 

ansvaret att ta kontakt med polis och rättsväsendet inte ligga hos det allvarligt skadade 

offret. Samarbetet mellan sjukvård och polis bör dock ske med försiktighet. En risk kan 

annars vara att personer som har varit med om en brottssituation avskräcks att söka 

sjukvård (Shepherd & Rivara, 1998). Dessutom finns det bestämmelser som innebär att 

sjukvårdspersonalen i skilda fall är skyldig att lämna ut viss information till åklagar- och 

polismyndighet om så är nödvändigt för myndigheten i frågas vidare arbete (SFS, 

2009:400). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 

rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt. Omvårdnaden ska inte 

påverkas av faktorer som en människas trosuppfattning, hudfärg, kön, ålder eller sexuella 

läggning (International Council of Nursing, 2007., SFS 1982:763). Vidare beskriver 

International Council of Nursing i sin etiska kod för sjuksköterskor att när en enskild 

persons hälsa är hotad av andra personers handlade ska sjuksköterskan uppmärksamma och 

vidta åtgärder för att skydda den utsatta personen. Sjuksköterskan är ansvarig för 

omvårdnadsarbetet kring en patient. God omvårdnad är att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv vilket innefattar såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

existentiella behov. Sjuksköterskan ska uppmärksamma patientens behov och därefter 

inrätta specifika omvårdnadsåtgärder för att tillgodose dem. Sjuksköterskans 
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kommunikation ska ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i dialog med patienten. 

Det innefattar även att förvissa sig om att information som ges uppfattas korrekt av 

patienten samt uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov. 

Omvårdnaden ska ske utifrån gällande författningar, riktlinjer och rutiner samt vila på en 

vetenskaplig grund (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad av brottsoffer och gärningsmän 

Akutsjukvården har som uppgift att identifiera de som utsatts för våld i en nära relation. 

Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap och utbildning om 

identifikation samt hur man ställer frågor om våld. Det krävs även att personalen känner 

trygghet i att hantera de uppkomna svaren. Att fråga om våld kan upplevas känsligt och för 

att frågandet ska vara etiskt motiverat krävs att det sker på ett ansvarsfullt sätt. Enligt 

Berglund och Stenson (2010) är öppna frågor att rekommendera där det tydligt definieras 

vad som menas med våld samt att den frågande uppvisar en tillåtande attityd. ”Genom att 

ställa frågor om våld och berätta om konsekvenserna för hälsan visar hälso- och sjukvården 

att våld är oacceptabelt beteende och kan på så sätt bidra till att våld i nära relationer 

minskar” (Berglund & Stenson, 2010, s28). 

 

I en svensk studie skickades det ut enkäter till samtliga akutmottagningar i Sverige i syfte 

att beskriva beredskapen av att vårda brottsoffer och deras närstående. Det framkom att 

den allmänna beredskapen på akutmottagningar är bristfällig när det kommer till mötet 

med patienter med ett forensiskt omvårdnadsbehov vilket kan leda till att de inte får den 

omvårdnad de är i behov av. Majoriteten av respondenter angav att det fanns PM och 

riktlinjer om omhändertagande av våldsoffer men att dessa dokument oftast fokuserade på 

våld mot kvinnor och barn. Det visade sig även att få av akutmottagningarna hade rutiner 

för frågor angående fysiska, psykiska och sexuella dimensioner av våldsupplevelsen. 

Majoriteten av akutmottagningar har erbjudit sin personal vidare utbildning med fokus på 

igenkännande av skador som orsakats av våld, omvårdnad av kvinnor och barn som utsatts 

för våld, tillgänglighet av stöd/hjälp och det multidisciplinära samarbetet. Trots att många 

fått utbildning inom området efterfrågar sjuksköterskor ytterligare utbildning och rutiner 

för att inkludera kriminaltekniska uppgifter (Rahmqvist Linnarsson, Benzein, Årestedt & 

Erlingsson, 2012). 

 

Att utbilda sjuksköterskor i forensisk omvårdnad skulle kunna medföra många positiva 

effekter, bland annat förbättrad vård av den specifika patientgruppen, ökad patientsäkerhet, 

mindre belastning på sjukvården, ökat självförtroende och skicklighet av sjuksköterskan 

som ger vård samt en mer tillfredsställd patientgrupp. Brist på kunskap om patienter i 

behov av forensisk omvårdnad kan leda till att sjuksköterskan känner sig otillräcklig 

(Simmons & Grandfield, 2013). 

 

Problemformulering 
Då forensisk omvårdnad är en definition och ett begrepp som i Sverige är under etablering 

är forskning kring ämnet avgränsat till Sverige väldigt knapp. I tidigare nämnd studie 

(Rahmqvist Linnarsson, Benzein, Årestedt & Erlingsson, 2012) görs en nationellt 

översiktlig studie av akutmottagningars beredskap av omhändertagande av våldsoffer och 

dess anhöriga. Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av möten med patienter som har 

närvarat vid en brottssituation, oavsett om det är brottsoffer eller gärningsman och oavsett 

brott, är ett steg framåt i forskningen av området. För att få utökad kunskap om de behov 

som finns för att kunna utveckla specialiteten och därmed även förbättra vården för den 

specifika patientgruppen behövs också kvalitativa studier rörande forensisk omvårdnad. 
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Då det i ett tidigt skede kan vara svårt att avgöra om patienten är ett offer eller en 

gärningsman ligger fokus på de båda i denna studie. Då vi beskriver patienter med ett 

forensiskt omvårdnadsbehov kan det vara fråga om både offer och gärningsman. Om det 

däremot handlar om någon av de specifika grupperna benämns det i texten. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av forensisk omvårdnad på en 

akutmottagning. 

 

Frågeställningar 

- Hur upplever sjuksköterskorna mötet med patienter som har varit i en 

brottssituation? 

- Anser sjuksköterskorna sig ha kunskap om specifika omvårdnadsåtgärder rörande 

forensisk omvårdnad? 

- Upplever sjuksköterskorna svårigheter i bemötandet och omvårdnaden av patienter 

som kommer från en brottssituation? 

- Känner sjuksköterskorna att de har nog med kompetens och kunskap rörande 

forensisk omvårdnad? 

 

METOD 

Design 
En kvalitativ intervjustudie är en metod som lämpar sig väl för att ge beskrivningar i syfte 

att förstå fenomen eller situationer (Danielson, 2012a).  Då syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter var denna metod passande och användes. 

 

Den kvalitativa designen utgår från den holistiska traditionen, det vill säga ser till helheten. 

I en kvalitativ studie eftersöks ingen direkt sanning utan snarare beskrivningar av 

människans erfarenheter. Det söks en variation för att förstå ett fenomen, i detta fall 

erfarenheter och upplevelser. Meningen är att forskningen ska göras i företeelsens miljö, i 

en samverkan av författare och deltagare. I detta fall inhämtades studiens data med hjälp av 

intervjuer, där deltagarnas ord och beskrivningar transkriberades till text som analyserades 

och tolkades (Henricsson & Billhult, 2012). 

 

Urval 
Deltagarna i studien var målmedvetet utvalda. Förfrågan om deltagande riktades direkt till 

sjuksköterskor på en akutmottagning i Stockholm. För att medverka i studien fanns vissa 

inklusionskriterier. Dels skulle deltagarna vara legitimerade sjuksköterskor som har varit 

arbetsverksamma som sjuksköterskor i mer än två år och som för närvarande jobbar på en 

akutmottagning i Stockholms län. Dessutom skulle deltagarna ha erfarenhet av omvårdnad 

av brottsoffer och gärningsmän. Detta gjordes för att nå personer med erfarenhet inom 

ämnet.  

 

Datainsamling och genomförande 
Kontakt 

Verksamhetschefen på en akutmottagning i Stockholm kontaktades via mail och fick 
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information om studien och en förfrågan om det skulle vara av intresse för den specifika 

avdelningen att medverka. Verksamhetschefen var positiv till studien varpå ytterligare 

information om studiens upplägg skickades ut samt ett dokument om skriftligt medgivande 

för studien (Bilaga II). Verksamhetschefen lyfte sedan förfrågan till de i personalgruppen 

som stämde in på deltagarkriterierna och återkom därefter till författarna med namnförslag 

på två deltagare. De kontaktades i sin tur personligen via mail för att få vidare information 

samt för inbokning av intervjutid. Till en början var det endast de två personerna som 

kontaktades som visade intresse att delta i studien. Tider för intervjuer bokades in med dem 

trots ovissheten över att hitta fler potentiella deltagare. Vid intervjutillfället tillfrågades 

deltagaren efter förslag på ytterligare personer som stämde in på kriterierna samt skulle 

kunna vara intresserade. På så vis kom vi i kontakt med ytterligare fyra personer som ville 

delta. Denna metod kallas för snöbollsmetoden och är användbar vid strategiska urval för 

kvalitativa metoder (Trost, 2010). 

 

Intervjuguide 

En halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga III) konstruerades i samråd med handledaren, 

med övervägande öppna frågor, då de ger en ökad flexibilitet vid intervjutillfället. Frågorna 

utformades för att kunna besvara studiens syfte. Att ha en intervjuguide ger möjlighet att 

ställa frågor relevanta för studiens syfte i avsikt att få användbar information från 

deltagarna. Frågorna utformades med åtanke att vara lätta att förstå för att inte störa 

interaktionen mellan författare och deltagare vid intervjutillfället. Därför utformades 

intervjuguiden med korta frågor med utrymme för följdfrågor som kunde ställas om 

författarna eftersökte mer utvecklade svar (Danielson, 2012a). 

 

Pilotintervju 

Det är bra att genomföra en eller flera provintervjuer för att testa frågorna och 

intervjumetodiken. Då intervjuerna skulle spelas in var det även viktigt att den tekniska 

utrustningen prövades samt se om tiden för intervjun var hållbar (Danielson, 2012a). 

Därför genomfördes en pilotintervju för att testa intervjuguiden och den tekniska 

utrustningen. Efter att den genomförda pilotintervjun hade transkriberats, lyssnats på samt 

lästs igenom ansågs den svara på studiens syfte. Intervjuguiden behölls därmed oförändrad 

och pilotintervjun inkluderades i studiens resultat. 

 

Deltagare 

Intervjuerna genomfördes med sex sjuksköterskor som arbetade på samma akutmottagning 

i Stockholm. Alla deltagare var kvinnor mellan 31 och 51 år gamla. Både dag- och 

nattpersonal medverkade. Arbetslivserfarenheten som legitimerad sjuksköterska varierade 

liksom tiden de hade jobbat på en akutmottagning. Två av deltagarna hade läst kurser inom 

forensisk omvårdnad. 

 

Intervjuernas genomförande 

Fem av intervjuerna ägde rum på sjuksköterskornas arbetsplats, i ett enskilt rum. En 

intervju utfördes hemma hos en deltagare då deltagaren önskade det. Vid de fyra första 

intervjutillfällena var båda författarna närvarande varav en fokuserade på att ställa 

intervjufrågorna och den andre förde anteckningar. De två sista intervjuerna delades upp 

mellan författarna varpå dessa utfördes med endast en intervjuare. Intervjuerna inleddes 

med en kort presentation av författarna samt upplägget av intervjun. Därefter gavs 

information om studien och dess syfte. Intervjupersonen fick ge sitt samtycke till 

medverkan i studien och inspelning av intervjun. De medverkande fick även information 
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om att allt material skulle behandlas konfidentiellt för att skydda deltagarna (Trost, 2010). 

 

Då intervjuerna inleddes med en öppen fråga präglades tillfällena av ett aktivt lyssnande 

från författarnas sida där deltagarens kroppsspråk och tonfall uppmärksammades vilket ger 

stöd till kommande analysarbete (Danielson, 2012a). Deltagarna fick tala till punkt och 

gavs tid till pauser som är ett gott råd för en lyckad intervju. Att ge tid för tystnad är en 

chans för komplettering och nyansering av svaret från deltagarnas sida. Totalt varade 

intervjuerna 181 min, med en variation på ca 10-55 min per tillfälle. Intervjuerna 

avslutades med en fråga om deltagaren kände att något mer borde tilläggas samt ett tack 

för medverkan. Samtliga intervjuer spelades in vilket minskar risken för att missa eller 

misstolka något som sagts under intervjun (Trost, 2010). 

 

Dataanalys 
Datainsamlingen skedde i oktober 2013 under två veckors tid och inspelningen av varje 

intervju transkriberades senast dagen efter intervjutillfället. Författarna delade upp 

intervjuerna och transkriberade tre var efter att i förväg bestämt hur transkriberingen skulle 

gå tillväga. Enligt överenskommelse transkriberades intervjuerna ordagrant och alla 

suckar, skratt och andra uttryck skrevs med. Dessutom skrevs ord som deltagaren lade 

betoning på med versaler för att tydliggöra inför analysarbetet. De transkriberade 

intervjuerna skrevs ut och båda författarna läste igenom varje intervju var för sig för att 

sedan tillsammans diskutera materialet i sin helhet.  

 

Det genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av intervjutexterna då metoden i enlighet 

med Danielson (2012b) lämpar sig väl vid en mindre insamlad datamängd där innehållet 

ska beskrivas och tolkas mer djupgående. Då denna studie inrymmer sex stycken intervjuer 

ansågs den analysformen som lämplig. Analysen kan även ses som induktiv eftersom 

resultatet utgår från innehållet i intervjutexten snarare än en bestämd teori (Danielson, 

2012b). 

 

Första steget i organisering var att stycken ur intervjutexterna som ansågs svara på syften 

markerades vilket är ett lämpligt hjälpmedel för att avgränsa texten (Danielson, 2012b). 

Därefter urskildes meningsenheter, det vill säga kortare delar från intervjutexterna som 

ansågs vara område för analys, det vill säga text som besvarade syftet. När väsentlig text 

var urskild avgränsades texten till kondenserade meningsenheter, ett fåtal ord för att 

tydliggöra budskapet ytterligare samt underlätta den vidare analysen av texten. Nästa steg 

var att sätta koder på de kondenserade meningsenheterna för att se mönster i 

intervjutexterna. Det var av fördel att göra med all intervjutext innan vidare bearbetning 

skulle ske. När koderna var framtagna började arbetet med att formulera intervjutexternas 

underkategorier och kategorier vilken sedan kom att bli arbetets resultat (Danielson, 

2012b). För exempel på hur analysprocessen gick till se Tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel av analysprocessen 

 

Meningsenheter  Kodenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategorier Kategorier 

”Vi kan inte göra 

så mycket åt själva 

den situationen 

utan vi ser ju till 

hela människan 

och hjälper och 

fixar den skada och 

så försöker man se 

lite bakom och 

sådär. Men det är 

väldigt korta 

möten, så ofta 

tycker jag man inte 

hinner reflektera så 

mycket”. 

Se till hela 

människan under 

korta möten 

Brist på  

tid 

Det korta 

patientmötet 

Upplevelser i 

mötet med 

brottsoffer och 

gärningsmän 

”Alltså då får man 

ju börja där och så 

sen hela tiden 

tänka på att om jag 

öppnar en dörr då 

måste jag vara 

beredd att ta emot 

det som kommer 

och då ska jag ha 

tid att ta emot det 

som kommer”. 

Vara beredd och 

ha tid att ta emot 

det som kommer 

 

 

 

Brist på 

tid 

Det korta 

patientmötet 

Upplevelser i 

mötet med 

brottsoffer och 

gärningsmän 

 

Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Inklusionskriterierna bestämdes för att nå en grupp sjuksköterskor med erfarenhet att 

kunna besvara studiens syfte för att stärka studiens validitet. Val av deltagare har betydelse 

för resultatets giltighet. För att öka möjligheten att få de studerade området belyst utifrån 

olika erfarenheter valdes inga exklusionskriterier, så som kön eller ålder. I resultatdelen 

presenteras citat från deltagarna vilket ökar möjligheten för läsaren att bedöma studiens 

giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det gjordes vissa grammatiska 

förändringar i de citat från intervjuerna som presenteras då de bör återges i skriftspråk, 

istället för muntligt språk (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010).  

 

För att öka tillförlitligheten i studien valde författarna att testa sin intervjuguide. En 

pilotintervju genomfördes för att författarna ville försäkra sig om att frågorna i 

intervjuguiden svarade på studiens syfte. För att minska risken för fel i text spelades 

samtliga intervjuer in för att kunna transkriberas ordagrant. Båda författarna bearbetade all 

data separat i syfte att minska risken för feltolkning av materialet. All insamlad data 

lyssnades och lästes därefter igenom för att sedan gemensamt analyseras av båda 

författarna vilket är av vikt för att öka resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Resultatet påverkas av författarnas egna tolkningar av data vilket 
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innebär att om studiens skulle genomföras igen skulle den förmodligen få ett annat resultat. 

Resultat från en kvalitativ innehållsanalys kan inte generaliseras men vara överförbar till 

liknande sammanhang beträffande de studerade grupperna eller situationerna (Danielson, 

2012b). 

 

För att kunna bedöma i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer har författarna strävat efter att göra en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och omständigheter som utgör sammanhang för studien (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Sjuksköterskorna som påvisade intresse för ett deltagande i studien fick ett 

informationsdokument skickat till sig via mail (Bilaga IV). Informationsdokumenten 

innehöll all information som bör finnas med för att kunna ta ställning till om ett 

medverkande känns intressant. Det vill säga studiens namn, vilka som genomför studien, 

studiens syfte, hur studien är upplagd, hur deltagarna valts ut, vad det i praktiken innebär 

att delta, hur insamlad data hanteras, att medverkan är frivillig samt hur man kan få vidare 

information (Helgesson, 2006). Vid intervjutillfället gjordes en sista avstämning där 

författarna förklarade studiens syfte, tillvägagångssätt och fick ett muntligt informerat 

samtycke av deltagarna i studien. Ett deltagande i forskningsstudier ska vara frivilligt, 

vilket det även var i denna studie. För att samtycka till att medverka i en forskningsstudie 

ska en förståelse för samtyckets innebörd framgå. Till exempel att samtycket gäller 

tillsvidare, det vill säga att personen antas delta ända tills denne meddelar något annat 

(Helgesson, 2006).  

 

För att värna om deltagarna i studien behandlades känsliga uppgifter och personuppgifter 

konfidentiellt. All insamlad data förvarades på författarnas privata datorer för att minska 

risken för att obehöriga skulle kunna ta del av den insamlade datan. All insamlad data så 

väl inspelad som transkriberad förstörs efter examination av examensarbetet. Vid 

redovisning av data har författarna av studien valt att utelämna information som kan 

kopplas till en viss individ vilket är en viktig del i att upprätthålla deltagarnas 

konfidentialitet (Kjellström, 2012). Författarna har strävat efter hederlighet och ärlighet i 

presentation av data. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under två huvudrubriker utefter de huvudkategorier som 

identifierats: Upplevelser i mötet med brottsoffer och gärningsmän och Sjuksköterskans 

erfarenheter rörande forensisk omvårdnad med tillhörande underrubriker (Tabell 2). 

Resultatet stärks löpande med citat från intervjutexterna. 

 

Tabell 2: Resultatöversikt av kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelser i mötet med brottsoffer och 

gärningsmän 

Det korta patientmötet 

Patienters varierande psykiska reaktioner 

Att få en känsla av att patienten kan vara ett 

brottsoffer 

Skillnader i bemötandet av män och kvinnor 

Sjuksköterskans erfarenheter rörande 

forensisk omvårdnad 

 

Sjuksköterskans roll 

Betydelsen av kunskap och rutiner rörande 

forensisk omvårdnad 

Svårigheter med uppföljning av patienten 

Tid för reflektion 

 

 

Upplevelser i mötet med brottsoffer och gärningsmän 

Det korta patientmötet 

Återkommande i deltagarnas berättelser var det korta och snabba mötet med patienten där 

det är många delar i omvårdnadsarbetet som på kort tid ska hinnas med. Deltagarna 

beskrev arbetets innehåll som att få en uppfattning av patienten och situationen, ge ett gott 

och förtroendeingivande intryck, urskilja omvårdnadsbehov samt utföra medicintekniska 

moment. Det beskrevs som ett problem att få tid att fullfölja samtliga delar, varpå oftast 

bara det mest akuta åtgärdades innan patienten slussades vidare. Exempelvis framkom att 

sjuksköterskorna skulle vilja ta det lite lugnare med rädda patienter som har blivit utsatta 

för ett brott, men att tid till det är svårt att hitta. Ytterligare en svårighet som beskrevs var 

att patienter i behov av forensisk omvårdnad ofta är skärrade och stressade och vill ha hjälp 

på en gång. I många situationer med dessa patienter är det mycket känslor inblandade, då 

framför allt hos patienten. I det korta patientmötet uppfattades det svårt att hinna ta emot 

och ta hand om dessa känslor och därmed också svårt att hinna engagera sig på ett djupare 

plan. 

 

… och sen hela tiden tänka på att om jag öppnar en dörr måste jag vara 

beredd på att ta emot det som kommer och då ska jag ha tid att göra det. 

 

Att inte få ta del av förlängningen på det arbetet som personen i fråga själv var med och 

påbörjade upplevdes ibland frustrerande. Dels på grund av ren nyfikenhet, men också för 

att få veta om rätt och relevant vård erbjöds för att eventuellt kunna dra lärdom av 

situationen. En sjuksköterska beskrev det såhär. 
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Man får inte gå in i journalen och kolla vad som hände. Det är en nackdel 

för det är så man lär sig, att få veta om man gjorde rätt. Var det vad vi 

trodde? 

 

Patienters varierande psykiska reaktioner 

En upplevelse av att patienter med ett forensiskt omvårdnadsbehov ofta, utöver det fysiska, 

även har en psykisk påverkan framgick tydligt. Reaktionerna är individuella och kan se 

väldigt olika ut från fall till fall, varpå det sågs svårt ha en och samma strategi för samtliga 

av dessa patienter. Vid första mötet sågs en vikt av att vara lyhörd och avvaktande inför 

psykiska reaktioner för att kunna läsa av vad situationen kräver. 

 

Sen finns det de som inte säger någonting. En del kan man inte ens nå, de har 

stängt av. Alltså, det är så olika. När man kommer in till patienten får man 

titta på vad det är för sorts människa, hur reagerar den här? Är det så att 

hon gråter, skriker eller är tyst, så får man börja där. Så hur man beter sig i 

mötet är mycket beroende på patienten och vad de behöver, för det olika från 

fall till fall. 

 

En sjuksköterska beskriver en svårighet i omhändertagandet med patienter som har blivit 

utsatta för något fysiskt. Vissa patienter har då som försvar att hålla folk borta från sig, 

samtidigt som personalen kan behöva vara närgången och ta i patienten för att utföra 

nödvändiga arbetsuppgifter. 

 

Om någon har blivit utsatt för något fysiskt kan en reaktion vara att man inte 

vill att någon rör vid en, att man är rädd för främmande människor. Så 

kommer vi där och är väldigt ”hands on” och då blir omvårdnadsarbetet 

svårare, för att deras naturliga reaktion är att hålla folk borta från sig. 

 

Att få en känsla av att patienten kan vara ett brottsoffer 

Flera av deltagarna beskrev att det vid några tillfällen fått ”den där känslan” i ett 

patientmöte. En känsla av att allt inte står rätt till och en misstanke om att patienten kanske 

far illa och kan vara ett misstänkt brottsoffer.  

 

... och så fick jag den där känslan av den här patienten. Det är någonting, 

antingen är hon dödsrädd för att vara på sjukhus och vet inte hur hon ska 

hantera det eller så är det något som ligger bakom det.  

 

Vid dessa tillfällen berättade sjuksköterskorna om den uppkomna känslan till en kollega 

och bad därefter kollegan gå in till patienten för att göra en egen bedömning. En annan 

sjuksköterska betonar vikten av att uppmärksamma sådana känslor och prata ihop sig med 

en kollega för att få en annan persons uppfattning om situationen. 

 

Det behöver inte vara någonting men då har någon annat backat upp en och 

kollat upp det. För jag menar, man får inte heller måla fan på väggen. 

 

När ”känslan” uppstod och patienten var ett barn upplevde sjuksköterskorna att arbetet 

försvårades eftersom barn oftast tyr sig till sina föräldrar. Misstankar kunde uppstå om 

barnet visade ett avvikande beteende.  
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Så fort man pratade med henne så svarade hon inte utan hon tittade först på 

mamman och bad om tillåtelse på något sätt. Jag tyckte det var jättekonstigt 

men alla barn är olika och sen var doktorn där inne och så kom han ut och 

sa även han att det inte kändes rätt. 

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare svårigheten med att ha en anhörig närvarande vid 

misstanke om våld. Den anhöriga kan vara ett hinder för patienten att berätta sin historia 

samt att den anhöriga kan tänkas vara förövaren. Vid dessa tillfällen försökte hälso-och 

sjukvårdspersonalen separera anhörig från patient så att en noggrann anamnes och 

undersökning kunde genomföras med endast patienten närvarande i rummet.  

När det väcks en misstanke om att en patient kanske kan vara ett brottsoffer gäller det att 

på ett smidigt sätt försöka få patienten att berätta. Flera av sjuksköterskorna tyckte att det 

var viktigt att våga ställa frågan rätt ut till patienten men uppgav en svårighet i det eftersom 

det är känsligt ämne. En av sjuksköterskorna beskrev att hon genom erfarenhet lärt sig att 

ställa rätt frågor. 

 

Man lär sig vad man ska fråga, titta och lyssna efter. Lyssnar jag på det de 

inte säger eller det de säger. Det är något som man lär sig till slut, att det 

finns någonting annat bakom och då lär man sig också att ställa rätt frågor. 

 

Det framkom även att den där ”känslan” kunde uppstå när patientens skador inte kändes 

rimliga till patientens berättelse. När patienten har både nya och gamla blåmärken på 

konstiga ställen på kroppen väcktes tankar om att patienten kan vara ett potentiellt 

brottsoffer. Även här poängterade sjuksköterskorna att det var viktigt att våga fråga. 

 

Det kommer in det här klassiska ”jag har trillat ned för trappan”. Ofta får 

men en misstanke på grund av hur skadorna ser ut, att du ser både gamla och 

nya blåmärken och då gäller det att man vågar fråga. 

 

Skillnader i bemötandet av män och kvinnor 

Det framkom att flera av sjuksköterskorna upplevt att det skiljer sig i vårdpersonalens 

bemötande beroende på om patienten är en man eller kvinna. De upplever att kvinnor får 

mer bekräftelse och oftare erbjuds hjälp med anmälan efter att ha blivit utsatta för brott. 

När det gällde manliga patienter beskrev en sjuksköterska det så här. 

 

Den finns en jargong överlag att killar får skylla sig själv och killar får ta 

hand om sig själv och precis som samhället i övrigt så tror jag att man tänker 

att killar tål lite mer och är lite tuffare. 

 

Några av sjuksköterskorna trodde att det kan upplevas som mer tabubelagt att som man bli 

misshandlad av sin sambo. Många av de misshandlade männen skäms och undviker att 

berätta sanningen och därav uppstår ett stort mörkertal eftersom få väljer att anmäla, trodde 

sjuksköterskorna. En övervägande del av de utsatta männen tackar nej till kuratorkontakt 

och sjuksköterskorna menade att det kan bero på att det vill upplevas som starka och kunna 

klara sig själva. Sjuksköterskorna påpekade att det därför är extra viktigt att komma ihåg 

att erbjuda vidare hjälp som t.ex. kuratorkontakt även till män. En sjuksköterska beskrev 

att när en patient tackar nej till samtalsstöd brukar hon respektera och acceptera patientens 

beslut men att hon ändå försiktigt försöker plantera ett frö hos patienten. Om inte annat för 

att väcka tankar om att hjälp och stöd finns att få om patienten skulle ändra sig i frågan. 
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Jag har sett vuxna män som kommit upp på vårdavdelning på akuten efter 

misshandel och sagt ”äsch, det här var ingenting” och sedan brutit ihop och 

legat i fosterställning och gråtit. 

 

Det framkom även en osäkerhet kring omhändertagandet av män som blivit utsatta för 

våldtäkt. När det gäller kvinnor finns tydliga rutiner, de skickades direkt till en specifik 

klinik för våldtagna kvinnor där det snabbt får kontakt med kurator. En sjuksköterska 

upplevde att det var en sämre uppföljning med kuratorkontakt för männen.  

 

Men ska de bara hem sen? Där tycker jag att uppföljningen inte blir optimal. 

Behöver de hjälp skickar man dem till psykakuten och det kanske inte är 

optimalt en fredags- eller lördagsnatt. Det borde gå att hitta något annat. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter rörande forensisk omvårdnad 
Sjuksköterskans roll 

Att vid psykiska reaktioner veta hur mycket man som sjuksköterska ska involvera sig och 

hur djupt i patientens känslor man ska gräva ansågs som en svårighet.  

 

… man får inte glömma bort att man inte är någon psykiatriker, att man inte 

ger sig in i något djupt och säger och råder till saker som är i ett fält som 

man inte vet någonting om… Psyket är en sådan stor sak, det kan inte jag. 

Jag kan lyssna, vara där i stunden och ta hand om det de är här, sen kan jag 

inte göra så mycket mer. 

 

I och med de psykiska reaktionerna påpekar en sjuksköterska vikten av att vara lite 

avvaktande i första patientkontakten. 

 

De måste tas på ett speciellt sätt. Man måste vara väldigt, inte försiktig, men 

lyhörd. Det måste man vara för alla patienter men på ett annat sätt för dessa 

patienter. Man får vara lite mer vägande och se vad som passar.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att mötet med patienter med forensiskt omvårdnadsbehov även 

ofta gav upphov till en rad självupplevda känslor så som bland annat rädsla, ilska och 

ledsamhet. Trots dessa känslor så framgick det tydligt att sjuksköterskorna försökte agera 

professionellt och åsidosätta egna känslor och värderingar i patientmötet. 

 

Vi har egentligen inget med brottet att göra eller det som skett, vi tar bara 

hand om personen sen får de gjort vad de vill, vi får inte lägga någon 

värdering i det. 

 

Flera av sjuksköterskorna reflekterade kring skillnader i deras empatiska förmåga vid 

bemötandet av ett brottsoffer respektive gärningsman. Även fast sjuksköterskorna försökte 

åsidosätta egna fördomar och värderingar tror de ändå att det till viss mån kan komma och 

påverka bemötandet omedvetet. Bemötandet påverkades genom att tonfallet och attityden 

var annorlunda men däremot trodde inte sjuksköterskorna att själva omvårdnaden skilde 

sig åt. En sjuksköterska beskrev det så här 

 

Jag tror inte vi försummar en person som vi tycker är sämre än någon annan 

eller att vi ger bättre vård till någon som vi anser är ett offer, men man 

kanske har en annan attityd. 
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Rädsla var en känsla som många sjuksköterskor upplevt i mötet potentiella brottsoffer och 

gärningsmän. Känslan uppstod ofta när framförallt gärningsmän uppträtt hotfullt, 

aggressivt och upplevts oberäkneliga varpå sjuksköterskorna undvek att lämnas ensam med 

patienten vid sådana situationer. Det framkom dock att det kändes tryggt när polis och 

sjukhusets väktare fanns närvarande.  

 

Vi hade en patient som var väldigt hotfull. Polisen var med patienten på sitt 

rum, annars hade jag inte gått in där ensam. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de genom erfarenhet hittat strategier för att kunna agera 

professionellt i bemötandet av denna patientgrupp. En sjuksköterska beskrev det som att 

koppla på ett filter för att kunna ge ett bra bemötande trots en känslomässig påverkan av 

situationen. En annan sjuksköterska berättade att hon försökte stänga av sina känslor vid 

jobbiga situationer. 

 

Då är det viktigaste att du kan stänga av för du kan absolut inte jobba och ha 

känslor. Det funkar inte, då överlever du inte.  

 

Vidare berättade hon att det är oftast de patienter eller situationer där hon reagerat starkt 

emotionellt som hon aldrig glömmer. Hon trodde att dessa minnen etsar sig fast för att hon 

ofta lärt sig något av situationen som hon kan bära med sig som en erfarenhet i framtiden. 

 

Betydelsen av kunskap och rutiner rörande forensisk omvårdnad 

Överlag uttryckte sjuksköterskorna att de saknade kunskap och önskade mer utbildning 

inom forensisk omvårdnad. Det framkom att det råder en osäkerhet kring lagar och 

anmälningsskyldighet. En sjuksköterska beskrev en osäkerhet kring att lämna 

patientuppgifter till andra instanser.  

 

Ibland ringer polisen och säger att de vill ha blodprov och söker patienter 

som är misstänkta för brott, då finns det ju vissa regelverk som styr men vi 

har ju sekretess. Man kan känna sig osäker, jag har sekretess men samtidigt 

vill jag hjälpa polisen. 

 

Det framkom även att det finns ett behov av mer kunskap rörande bemötande av brottsoffer 

och gärningsmän i krisreaktion. Det påpekades dock att enbart teoretisk utbildning inte tros 

vara tillräckligt, utan att det även handlar om erfarenhet som inte går att läsa sig till. 

 

Och sen kan man känna sig otrygg i hur man ska bemöta dem när de är 

ledsna och känner sig utlämnade. Det är också en otrygghet. Att man inte vet 

hur man ska bemöta dem riktigt, de som är helt förtvivlade och så.” 

 

När det gäller rutiner menade någon på en ovisshet rörande rutiner kring forensiska 

omvårdnadsåtgärder i allmänhet. En annan att det bara finns rutiner för omhändertagandet 

av kvinnomisshandel. Någon påpekade att det helt fattas rutiner för omhändertagandet av 

de vanligaste patienterna med ett forensiskt omvårdnadsbehov, det vill säga 

misshandelsfall. En deltagare påpekade att det saknas rutiner för omhändertagandet av 

våldtagna män, medan en annan säger att det finns. Det sågs ett behov av ett enhetligt 

tillvägagångssätt för samtliga professioner för ett optimalt handhavande och samarbete 
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rörande patienter med ett forensiskt omvårdnadsbehov. En sjuksköterska berättar 

övergripande om olika professioners förhållningssätt till de checklistor som finns. 

 

Sen har nog vi sjuksköterskor och undersköterskor en annan syn på det än 

vad läkare har. Där måste man få ihop det så man jobbar på samma sätt. 

 

Ytterligare framkom en osäkerhet kring spårsäkring. Några påpekade att de vet att det ska 

göras, men är osäkra på hur de ska gå tillväga för att inte förstöra bevismaterial. Några 

nämnde det inte alls.  

 

Hur tar man i patienter utan att förstöra bevis? Det har jag ingen aning om 

även om man kan lista ut att man kanske inte ska slänga in patienten i 

duschen. 

 

Och när det gäller spårsäkring, där är det stora brister. Det här att man ska 

lägga kläderna ett plagg för sig i varsin papperspåse, det är ingen som 

tänker på. Man lägger allt i en och samma papperspåse och då förstörs det 

ju. 

 

Svårigheter med uppföljning av patienten 

I vissa fall då det är påtagligt att patienten mår psykiskt dåligt upplevdes ett behov av att ha 

en kurator nära till hands. Om det till och med är så akut att patienten behöver läggas in på 

grund av sin krisreaktion sågs svårighet i att veta till vilken enhet. Behöver patienten 

somatisk eller psykiatrisk vård? Det finns en känsla av att dessa patienter ibland hamnar 

lite mellan stolarna.  

 

Och då är frågan, ska de läggas in som en somatisk patient eller som en 

psykiatrisk patient? En krisreaktion är ju ingen psykisk sjukdom utan just en 

krisreaktion. Så vem ska ta hand om dem? De hamnar lite mellan stolarna 

där. För man måste tänka på att det de går igenom… Alltså det fysiska är 

också hemskt men det är det psykiska de ska behandlas för. 

 

Dessutom framkom att en del patienter som kommer in till akutmottagningen, efter att ha 

blivit utsatta för exempelvis våld, inte har hunnit få en psykisk reaktion på händelsen än. 

Det ansågs då extra viktigt att fånga upp och knyta patienten till en kurator att kunna få 

kontakt med i efterhand, om en reaktion uppstår. I många fall framkom att patienten inte 

vill ha någon uppföljning av varken sjukvård, kurator eller polis. I sådana fall kan det vara 

svårt att känna sig nöjd med sin insats, även om hjälpen erbjudits. En sjuksköterska 

betonade att det inte får glömmas bort att patienten själv väljer om hjälpen ska tas emot, 

det enda som kan göras är att erbjuda den. 

 

Man ser till att de får den hjälp de behöver och som de tackat ja till. För 

ibland säger de ju nej. 

 

Hon berättade det här men hon ville absolut inte polisanmäla, hon ville gå 

hem. Till den där mannen igen. Då känner man att man inte gör ett bra jobb, 

samtidigt kan man inte tvinga någon att göra något heller. 

  

En annan sjuksköterska påpekade även patientens eget ansvar. 
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Vi måste ofta övertala folk att ta emot hjälp men till en viss gräns. Patienten 

har ett eget ansvar också. Vill man ha hjälp så får man ju det, men man kan 

inte stå och tjata på dem hur mycket som helst. 

 

Tid för reflektion 

En annan aspekt som framkom var tiden för reflektion. Dels begrundan av sig själv och sin 

egen insats i specifika fall, men även över situationer som angått hela personalgruppen. 

Exempelvis vid händelser som av sjukvårdspersonalen upplevdes svåra eller jobbiga 

framgick tydligt att det ansågs finnas ett behov av någon form av reflektion eller 

återkoppling. Samtliga deltagare påvisade att rutiner och handlingsplaner för 

tillvägagångssätt för det saknas, eller att det inte tillämpas. Arbetskollegorna finns till stöd 

för varandra att reflektera med vid svåra situationer, men det upplevs inte alltid tillräckligt 

när alla mår lika dåligt i en situation. Det framgick då att ett behov av professionell hjälp 

utifrån behövs. 

 

Vi får tid för det om vi signalerar det uppåt till cheferna, då får vi tid för det. 

Men man är lite dålig på att signalera för det. Jag tycker att vi pratar vi i 

personalgruppen, men ibland kanske man behöver ta in någon utifrån och 

göra en riktig debriefing. 

 

En synvinkel som uppkom var att det kan kännas olustigt att lämna ut sig på djupet till 

någon som personen i fråga kanske dagligen arbetar med. En annan aspekt som framkom 

var att det rent utav kan vara skönt att prata med en kollega som man känner sig trygg med 

och som också var med i situationen. En tredje att det ligger ett ansvar hos den enskilda 

personen att ta upp om det är något som upplevs jobbigt. 

 

För det är svårt att prata med någon som man sen ska jobba med, det går 

inte. 

 

Man kanske ringer till sin kollega när man kommer hem om man mår dåligt. 

Det kan vara en trygghet i sig, att man ringer någon man känner. 

 

Man har ett ansvar själv som sjuksköterska tycker jag, att tala om sina egna 

behov av att prata och vilka man vill prata med. 

 

Även om det kom fram att det med tiden går att hitta sina egna strategier för att bearbeta 

sina känslor sågs ett behov av någon form av kontinuerlig reflektion. Kanske framför allt 

för personal med mindre arbetslivserfarenhet. I synnerhet för att aktivt tvingas reflektera 

kring omhändertagandet av den specifika patientgruppen i syfte att öka kunskapen hos 

sjukvårdspersonalen. Dessutom framkom att kunskapen rörande samtalstekniker för en god 

reflektion saknas, vilket medför att det oftare diskuteras kring patienten snarare än 

personalens upplevelse av situationen.  

 

Jag har jobbat så många år att jag har lärt mig hur jag ska hantera det. 

Nyare kollegor däremot tror jag har det svårare, de kanske skulle behöva ha 

den här organiserade reflektionen när man sätter sig ner och tar punkt för 

punkt. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Det framkom av flera deltagare att den korta tiden med patienten upplevdes som ett 

problem. Patientmötena beskrevs som väldigt korta där det är mycket som ska göras i den 

första bedömningen innan patienterna eventuellt slussas vidare. Deltagarna upplevde det 

frustrerande att inte kunna göra en mer detaljerad bedömning samt ge mer omfattande vård 

utöver det medicinska. Liknande resultat har setts i internationella studier, bland annat i en 

studie från Sydkorea. Fem sjuksköterskor intervjuades där angående deras upplevelser av 

arbetet och även där kom det fram att en del av det relationsinriktade omvårdnadsarbetet 

till viss del förbises på grund av det korta patientmötet (Lee, Kim, Choi, Kim & Kang, 

2001 referat i Nyström, 2003). Frågan kan dock ställas om känslan uppkommer på grund 

av hur arbetsformen och organisationen ser ut på en akutmottagning med korta 

patientmöten, eller om det beror på en hög arbetsbelastning? Ytterligare en aspekt som bör 

diskuteras är huruvida det kan vara så att vårdpersonal i vissa fall kanske rent utav 

prioriterar medicinska åtgärder framför existentiella vårdbehov på grund av en osäkerhet 

och okunskap när det kommer till bemötande av psykosociala reaktioner vilket Elmqvist 

(2011) diskuterar. Även i denna studies resultat framkom att samtliga deltagare ansåg att 

just psykiska reaktioner var en svårighet i omvårdnadsarbetet. Dels på grund av att de 

upplevde en osäkerhet och okunskap rörande hur olika psykiska reaktioner ska bemötas, 

dels för att tiden är svår att hitta. En sjuksköterska diskuterade även kring huruvida det 

överhuvudtaget hör till sjuksköterskans arbetsuppgifter eller inte. 

 

En sjuksköterska beskrev även omöjligheten att följa upp patienten som frustrerande även 

om det överhuvudtaget inte är möjligt på en akutmottagning på grund av offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS, 2009:400). 

 

Vid flertalet tillfällen vid intervjuerna berättade deltagarna om en ”känsla”. En intuition 

som är svår att förklara varifrån den kommer. Det finns ingen vetenskaplig grund för hur 

en intuition exakt fungerar, men det går heller inte att neka att den så kallade magkänslan 

många gånger har rätt. Det är nog ingen som motsäger att bemötande och empati är viktiga 

aspekter i arbeten som innefattar kontakt med människor. Det går därför inte att blunda för 

att det medmänskliga mötet spelar en stor roll i omvårdnadsarbetet. Visst går det till viss 

del att teoretiskt förbättra sina empatiska och reflekterande kvaliteter, men precis som en 

av deltagarna påpekade handlar det också om erfarenheter och egenskaper som medfött 

finns i människans natur. I en artikel (Rew & Barrow, 2007) diskuteras just vikten av 

intuition inom omvårdnad samt sambanden mellan den kliniska blicken, intuition och 

erfarenhet. Den här ”känslan” som beskrivs i föreliggande studie, var den nu är kommer 

ifrån, kanske framför allt bör tas på allvar när det är frågan om outtalade forensiska 

patienter. 

 

I resultatet framkom även att det finns en viss skillnad i bemötandet av män och kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relationer. Det råder en allmän uppfattning i samhället om 

att män ska klara sig själv och vara starka. Vikten av att sjuksköterskans bemötande utgår 

från fakta och inte stereotypa föreställningar om hur män förväntas uppträda understryks 

av Stolt (2010). Författarna av denna studie tror att konsekvenser av stereotypa 

föreställningar kan leda till att våldsutsatta män inte känner tillit och vågar berätta om sin 

situation för personalen. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör därför utgå från att alla 

patienter oavsett kön kan vara potentiella offer för våld i nära relationer. 
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Det framkom i resultatet att flera sjuksköterskor menade att de genom erfarenhet lärt sig 

anpassa sitt bemötande utifrån varje unik patientsituation. Intervjuerna tyder på att de 

sjuksköterskor som varit verksamma en längre period upplevde en större säkerhet än de 

sjuksköterskor som inte arbetat lika länge. Det kan därför tänkas att graden av upplevd 

trygghet i bemötandet av brottsoffer och gärningsmän delvis har ett samband 

yrkeslivserfarenhet. Då deltagarna i studien var i olika åldrar och hade olika 

yrkeslivserfarenhet framkom lite olika aspekter. En sjuksköterska beskrev att när det 

uppstod situationer som hon sen tidigare hade mycket erfarenhet av gjorde det att hon 

ansträngde sig mer för att hon kände sig trygg inom området. Återigen speglar det vikten 

av erfarenhet och kunskap för att kunna känna sig trygg, att övning ger färdighet. Det har 

påvisats att kunskap om våldets effekter ökar viljan och förmågan att identifiera våld och 

ställa frågor om det (Björck, 2010). Idag ligger ansvaret på arbetsgivaren att utbilda sin 

personal men en fråga som uppstår efter denna studie är om kunskap om forensisk 

omvårdnad redan borde implementeras i sjuksköterskors grundutbildning eftersom många 

sjuksköterskor kommer att komma i kontakt med denna patientgrupp. 

 

Det rådde en osäkerhet om vilka rutiner som gällde när det kommer till omvårdnaden av 

brottsoffer och gärningsmän. När frågan om just rutiner på akutmottagningen lyftes var 

svaren från deltagarna varierande. En del ansåg att det fanns tydliga rutiner medan andra 

inte visste att de existerade. En annan visste att rutiner fanns men inte exakt för vad eller 

hur de såg ut. De varierande budskapen tyder kanske i slutändan på en ovisshet hos 

personalen när det gäller vårdenhetens rutiner. Författarna tror att omedvetenhet rörande 

rutiner övergripande för mottagningen kan leda till att sjukvårdspersonalen utarbetar sina 

egna personliga rutiner och att patienter därmed inte får en enhetlig vård. För att förbättra 

vården tror författarna att det är av vikt att det inte bara finns rutiner, utan att alla i 

personalgruppen oavsett profession är bekanta med dem.  

 

Det kom fram att samtliga sjuksköterskor ser ett behov av utbildning inom forensisk 

omvårdnad då det i omhändertagandet av patienter med ett forensiskt omvårdnadsbehov är 

många olika delar som ska finnas i åtanke. Spårsäkring, samarbetet med andra instanser 

och krishantering var några punkter där det framkom osäkerhet kring. Detta resultat 

bekräftar inte bara de fynd som presenterats i tidigare nämnd studie om den bristfälliga 

beredskapen av våldsoffer och dess anhöriga (Rahmqvist Linnarsson, Benzein, Årestedt & 

Erlingsson, 2012) utan att det även finns ett behov av utbildning inom ämnet överlag. När 

ämnet spårsäkring berördes under intervjuerna märktes det tydligt att de deltagare som läst 

kurser inom forensisk omvårdnad kände sig mer säkra i frågan än de som inte gjort det. 

Det stärker återigen kunskapens betydelse för sjuksköterskans trygghet i sin yrkesroll. 

Även här har liknande resultat setts internationellt, bland annat i en studie från Nordöstra 

USA där kunskapsbehov sågs inom såväl uppmärksammande, insamlande och 

dokumentation av potentiellt fysiskt bevismaterial (Henderson, Harada & Amar, 2012). 

 

Ett annat resultat som framkom tydligt i föreliggande studie var att arbetet på 

akutmottagningen många gånger är känslosamt även för sjukvårdspersonalen. I och med 

det sågs ett tydligt behov av att reflektera, även om meningarna skiljde sig en aning kring 

tillvägagångssättet för det. Även om några av deltagarna menar att det också är ett eget 

ansvar att ta upp om man mår dåligt i en situation, tror författarna att någon form av 

kontinuerlig reflektion kan vara av vikt. Inte bara för mindre erfaren personal som 

framkom i resultatet, utan även för personal med mer rutin. En sjuksköterska påpekade att 

med erfarenhet kommer strategier för att handskas med sina känslor, vilket författarna tror 

kan orsaka en nonchalans mot sina egna reaktioner och att därmed behovet av att reflektera 
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förbises. Ibland kanske det även kan vara så att sjukvårdspersonalen själva inte känner av 

behovet av reflektion när man är mitt uppe i en situation, utan slentrianmässigt arbetar 

vidare. Författarna anser att en kontinuerlig reflektion är användbar för att fånga upp de 

kanske undermedvetet påfrestande känslorna. Förhoppningsvis skulle det minska risken att 

de samlas på hög och tar uttryck vid senare tillfälle. Enligt Boet et al. (2013) kan det vid 

speciella händelser vara av vikt att ta in professionell hjälp utifrån. Dock kan en debriefing 

ledd av en individ i teamet kan vara av lika stor betydelse om det finns någon i personalen 

som är utbildad i hur en god debriefing bör gå till. Dessutom undgår man då 

kostnadsfrågor och eventuellt logistiska problem som kan uppstå om någon utifrån ska 

kopplas in. 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att studiens metod var lämplig för det valda ämnet, då syftet var att 

beskriva upplevelser baserad på individers egna erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). 

Ingen annan metod skulle kunna ge ett lika beskrivande utfall som en kvalitativ 

intervjustudie. Nackdelarna med en kvalitativ intervjustudie är att det blir svårare att 

generalisera resultatet. Speciellt när studien koncentrerades till en och samma 

akutmottagning. Det faktum att det enbart gjordes sex stycken intervjuer minskar 

generaliserbarheten ytterligare. Just bristen på generaliserbarhet är ofta en invändning mot 

intervjuforskning (Kvale och Brinkmann, 2009). Dock skriver de också att frågan ”Varför 

man ska generalisera?” också bör finnas i åtanke, då varje situation och fenomen är unikt 

enligt en humanistisk uppfattning. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är 

läsaren av informationen som får avväga om resultatet går att överföra till en ny situation 

och att generaliseringens validitet påverkas av likheter och olikheter mellan den 

ursprungliga och den aktuella situationen. Styrkan i en liten kvalitativ studie är att den 

insamlade datan är nyanserad och att deltagarna delar med sig av sina egna upplevelser och 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Att studien riktades till en akutmottagning i kombination med de valda 

inklusionskriterierna beror på att författarna tror att den gruppen av sjuksköterskor mer 

frekvent möter patienter som varit med om en brottssituation. Det fanns inga 

exklusionskriterier såsom t.ex. kön, ålder och vidareutbildning vilket anses vara en fördel 

då de kan ge mer variationsrika beskrivningar och berättelser (Billhult & Henricson, 2012). 

Dessutom avgränsades studien till endast en akutmottagning på grund av den begränsade 

tiden för studiens genomförande. Fördelarna med det är att resultatet blir konkret och 

applicerbart på den specifika mottagningen. Dock kan resultatet påverkas av interna 

förutsättningar och därmed skilja sig från sjukhus till sjukhus. En svårighet var att få 

tillräckligt med deltagare till studien. Datainsamlingen påbörjades redan innan det var 

säkert om det önskade antalet deltagare på den specifika akutmottagningen kunde 

säkerställas, vilket var ett orosmoment. Med hjälp av snöbollseffekten (Trost, 2010) kunde 

dock antalet deltagare garanteras tidigt i processen och resultatet anses inte ha påverkats av 

detta. Ingen av deltagarna var män vilket kan ha påverkat resultatet till viss del. Med en 

variation av kön och ålder på deltagarna kan tänkas att ytterligare aspekter skulle ha 

framträtt (Henricson & Billhult, 2012). Styrkan i deltagargruppen var en varierande ålder. 

Ytterligare en positiv aspekt för ett varierat resultat var att det bland deltagarna fanns både 

dag- och nattpersonal.  

 

Det faktum att författarna är noviser med föga arbetslivserfarenhet samt kunskap inom 

intervjumetodik kan ha varit en faktor som påverkade resultatet. Författarnas egna 

erfarenheter och tolkningar är bidragande till resultatet då forskarna i en intervjustudie ses 
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som ett forskningsinstrument och därmed en del av studien (Henricson & Billhult, 2012). 

Emellertid kan tänkas att bristen på erfarenhet bidrog till ett mer öppet förhållningssätt från 

författarnas sida där egna värderingar och fördomar kunde minimeras.  

 

Vid de fyra första intervjuerna deltog båda författarna vid intervjuerna. Det kan vara av 

fördel då intervjuarna är otränade och det kan dessutom ge en större informationsmängd 

och förståelse än med endast en intervjuare. Däremot kan den intervjuade känna sig i 

underläge med två intervjuare, varför de två sista intervjuerna skedde separat. Intervjuarna 

var då lite mer erfarna och kunde bättre behärska intervjutekniken. Kvaliteten på 

intervjuerna upplevdes inte skilja sig från när båda författarna deltog och när de gjordes 

separat. Att båda författarna deltog vid intervjuerna är både till för-och nackdel för studiens 

reliabilitet. Fördelen med två intervjupersoners medverkan är att det innebär större 

möjligheter att fånga upp variationer i upplevelsen medan en nackdel kan vara att olika 

följdfrågor ställts vilket kan ge svårigheter i jämförelsen av data (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Fem av intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats och den sjätte i 

den intervjuades hem. Det finns för- och nackdelar med de flesta platserna (Trost, 2010). 

Författarna anser dock att de platser och lokaler som använts har varit bra. Dels för att 

intervjuerna har kunnat utföras avskärmat och ostört från andra. Dessutom var miljöerna 

bekanta för deltagarna vilket författarna tror bidrog till en känsla av trygghet. Kvalitén på 

den första pilotintervjun kan i efterhand ses som lägre än resterande intervjuer. Det kan 

tros bero på att det var första gången intervjuguiden prövades i kombination med ovana 

intervjuare. Dock ansåg författarna att innehållet var av tillräckligt högt värde för att kunna 

användas i resultatet. 

 

Intervjuguiden följdes vid samtliga intervjuer för att vid varje tillfälle få en likvärdig 

struktur som berörde samma områden. Att intervjudesignen var halvstrukturerad gjorde att 

det behölls en öppenhet i intervjuerna vilket bidrog till berättande och målande svar. 

Samtidigt gavs i enlighet med Danielson (2012a) rum för följdfrågor för att kunna utveckla 

svaren och därmed skildra deltagarnas upplevelser ytterligare. 

 

Att intervjuerna spelades in menar författarna framförallt var till studiens fördel. Vinsterna 

var att materialet kunde lyssnas på upprepade gånger för att ordagrant kunna skriva ned det 

som sagts och dessutom kunna uppmärksamma skillnader i tonfall och ordval (Trost, 

2010). Nackdelarna var att det var tidskrävande att transkribera inspelningarna samt att 

deltagarnas kroppsspråk gick förlorat. Intervjuernas längd var av stor variation. Några av 

intervjuerna blev längre än de andra då många följdfrågor ställdes. Det gjordes där 

författarna ansåg att rika berättelser fanns att hämta. All information som framkom var inte 

relevant för studiens syfte men ansågs ändå ge en helhetsförståelse för dessa deltagares 

upplevelser. 

 

Att de transkriberade intervjuerna kodades av båda författarna, var för sig, ansågs 

nödvändigt. Det gjordes för att minska risken för misstolkningar i texten. De båda 

tolkningarna diskuterades och jämfördes därefter för att gemensamt urskilja likheter och 

skillnader av tolkningarna. Att slutligen gemensamt analysera den data som insamlades 

anser författarna ökar resultatets trovärdighet. I resultatet är det författarnas tolkning av 

deltagarnas ord som presenteras. Alltså använder forskarna sig själv som 

forskningsinstrument och har därmed en inverkan i forskningsresultatet (Henricson & 

Billhult, 2012). 
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Slutsats 

Denna studie visar att det behövs mer kunskap inom det berörda ämnet. Sjuksköterskorna 

på den aktuella mottagningen ser och känner ett behov av utbildning, vilket även tidigare 

forskning påvisar både nationellt och internationellt. Det framträdde en osäkerhet relaterat 

till kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen inom områden som bemötande av psykiska 

reaktioner, spårsäkring, samarbete med andra instanser samt bearbetning av egna känslor. 

Det framkom av studien att utbildning i kombination med tydliga rutiner och riktlinjer tros 

vara nödvändigt för att optimera ett enhetligt teamarbete i syfte att förbättra 

omhändertagandet av den forensiska patientgruppen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna tycker att det borde göras liknande studier som innefattar fler akutmottagningar 

än bara en akutmottaning.  

 

Det kan vara av vikt att studera om, och i sådant fall varför, det finns skillnader i 

omhändertagandet av män och kvinnor med ett forensiskt omvårdnadsbehov.  

 

Därutöver tror forskarna att en liknande studie bör göras bland prehospital 

sjukvårdspersonal, då de i många fall träffar patienten till och med innan personalen på 

akutmottagningen. 
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BILAGA B 
 

    Stockholm XXXX-XX-XX 

 

Till Verksamhetschefen 

XXXX XXX 

Akutmottagningen, XXX sjukhus 

 

Vi heter Lisa Löfgren och Lisa Rexin och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskor upplevelse i mötet med 

den forensiska patienten (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid 

akutmottagningen på XXX sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs på akutmottagningen är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 



 

III 

 

BILAGA B 

Sjuksköterskans upplevelse i mötet med den forensiska patienten 
Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelse i mötet med den forensiska 

patienten, det vill säga brottsoffer och gärningsmän. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med 6-8 sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier;  

 

- legitimerad allmänsjuksköterska 

- arbetslivserfarenhet > 2 år 

- arbetar på en akutmottagning inom Stockholms län 

- erfarenhet av omvårdnad av brottsoffer och gärningsmän 

 

Begreppet forensisk omvårdnad är relativt nytt och handlar om att bemöta och vårda 

våldsoffer och gärningsmän. Det innebär bland annat att säkra spår, vara uppmärksam på 

tecken på våld och att samverka med andra instanser så som polis, rättväsende, 

rättsmedicin, kriminalvård och socialtjänst.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med den forensiska 

patienten.  

 

Våra frågeställningar rör begreppet forensisk omvårdnad, bemötande och specifika 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Vi har valt en kvalitativ deskriptiv design på vårt självständiga arbete och kommer 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer där vi vill försöka behålla en öppenhet i 

frågesituationen. Efter att intervjuerna är genomförda sammanställer vi allt material för att 

försöka hitta gemensamma teman och eventuella problemområden. 

 

Vi vill värna om de deltagandes rätt till självbestämmande vilket innebär att de bestämmer 

själva vilka frågor de vill svara och har rätt att när som helst under studiens gång avbryta 

sin medverkan. När insamlad data ska sammanställas vill vi skydda de deltagandes 

identitet genom att avidentifiera känslig data så som personuppgifter, tider och platser.  

 

Vi hoppas att ni vill medverka då vi tror att studien kan vara till nytta för verksamhetens 

utvecklingsarbete 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

BILAGA B 

Jag godkänner härmed att LISA LÖFGREN och LISA REXIN får utföra studien 

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE I MÖTET MED DEN FORENSISKA 

PATIENTEN på kliniken under tidsperioden V.40-41 år XXXX. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 



 

V 

 

                       BILAGA C 

 

Intervjuguide 

– Kan du berätta om en situation/möte med en forensisk patient som du 

upplevde som positiv? 

 

– Kan du berätta om en situation/möte med en forensisk patient som du 

upplevde som mindre positiv? 

 

– Vad finns det för svårigheter i omvårdnadsarbetet kring den forensiska 

patienten? 

– Hur påverkas ditt bemötande av en forensisk patient jämfört med andra 

patienter? 

– Har du någon gång känt dig osäker eller otrygg i mötet med en forensisk 

patient? 

– Har du någon gång ifrågasatt din egen insats efter ett möte med en 

forensisk patient? 

– Tycker du att du har nog med kompetens och kunskap rörande 

omvårdnaden av den forensiska patienten? 

– Vad har ni för rutiner/riktlinjer/checklistor på avdelningen för 

omhändertagandet av denna patientgrupp? 

– Reflekterar ni på avdelningen med varandra om omhändertagandet av den 

forensiska patienten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

BILAGA D 

Förfrågan om deltagande i c-uppsats! 
Vi heter Lisa Rexin och Lisa Löfgren och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelse i mötet med 

den forensiska patienten, dvs. brottsoffer och gärningsmän. Vi är därför intresserade av att 

få genomföra intervjuer med 6-8 sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 

 

 legitimerad allmänsjuksköterska 

 arbetslivserfarenhet > 2 år 

 arbetar på en akutmottagning inom Stockholms län 

 erfarenhet av omvårdnad av brottsoffer och gärningsmän 

  

Begreppet rdnad är ta och vårda

r bland annat att säkra spår, vara 

uppmärksam  tecken  våld

sende, rättsmedicin, kriminalvård och socialtjänst. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med den forensiska 

patienten. 
 
Våra frågeställningar rör begreppet forensisk omvårdnad, bemötande och specifika 

omvårdnadsåtgärder. Frågeställningarna skickas ut innan intervjuerna. 

   

Vi har valt kvalitativ deskriptiv design  vårat självständiga arbete och kommer 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer där vi vill försöka behålla en öppenhet i 

frågesituationen. Efter att intervjuerna är genomförda sammanställer vi allt material för att 

försöka hitta gemensamma teman och eventuella problemområden. 
 
Vi vill värna om de deltagandes rätt till självbestämmande vilket innebär att de bestämmer 

själva vilka frågor de vill svara och har rätt att när som helst under studiens gång avbryta 

sin medverkan. När insamlad data ska sammanställas vill vi skydda de deltagandes 

identitet genom att avidentifiera känslig  som personuppgifter, tider och platser. 

 
Vi hoppas att ni vill medverka då vi tror att studien kan vara till nytta för verksamhetens 

utvecklingsarbete! 

  
 
Med vänlig hälsning 

Lisa Löfgren & Lisa Rexin 

Sophiahemmet Högskola 

  

  

Studerandes telefonnummer: Lisa Löfgren 070-XXX XX XX, Lisa Rexin 073-XXX XX 

XX 

  

E-postadress: lisa.lofgren@student.sophia.se, lisa.rexin@student.sophia.se 

  

Handledarens namn: Anna Swall 

mailto:lisa.lofgren@student.sophia.se
mailto:lisa.rexin@student.sophia.se

