
 

 

 

 

 

 

 

FORENSISK OMVÅRDNAD INOM AKUTSJUKVÅRD 

 

FORENSIC NURSING IN EMERGENCY CARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examensdatum: 2016-06-01 

Kurs: Ht14 

 

Författare:  Handledare: 

Cecilia Holmgren  Monika Rydell-Karlsson  

 Jörgen Medin 

 Examinator:  

 Pernilla Hillerås 



                       

 

SAMMANFATTNING 

 

Forensisk omvårdnad där ett relativt nytt begrepp i Sverige. Den utvecklades under 1980-talet 

i USA av Virginia Lynch och numera en del av grundutbildningen av sjuksköterskor i USA, 

det finnas även flera olika specialistsjuksköterskespår inom forensisk omvårdnad. Forensisk 

omvårdnad handlar om att knyta ihop den sedvanliga omvårdnaden med juridiska processer. 

 

Syftet med studien var att belysa den forensiska omvårdnadsprocessen inom akutsjukvård.  

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt och inkluderade 15 vetenskapliga artiklar. 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. 

 

Resultatet redovisas i utgångspunkt från tre rubriker: Identifiering av våldsutsatta personer, 

omhändertagande av de våldsutsatta patienterna och utbildning/träning. Resultatet visar att 

sjuksköterskor tycker att det är lättare att identifiera patienter som utsatts för våld när de har 

synliga fysiska skador. Sjuksköterskor upplever det svårt att fråga om våld på grund av deras 

arbetsmiljö. Likaså upplever sjuksköterskorna att de är otillräckliga kring omvårdnaden av de 

våldsutsatta. Sjuksköterskorna känner att de bara hinner utföra de mest akuta åtgärderna, 

sedan går patienten hem eller till någon annan vårdavdelning. Resultatet visar att 

sjuksköterskor vill få utbildning och träning i hur de ska bemöta, handlägga och var de kan 

hänvisa patienterna till fortsatt vård och behandling. De sjuksköterskor som har utbildning i 

forensisk omvårdnad ger en mer informativ behandling av de våldsutsatta patienterna, de 

kriminaltekniska prover som tas i samband med besöket är bättre utfört av de sjuksköterskor 

som har fått utbildning i detta än de sjuksköterskor som saknar utbildning. 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskor på akutmottagningar känner en osäkerhet kring forensisk 

omvårdnad och utbildning/träning i ämnet är uttalat hos sjuksköterskor.  

 

 

 

 

Nyckelord: Forensisk omvårdnad, akutmottagning, identifiering, våldsutsatta. 



                       

 

ABSTRACT 

 

Forensic nursing is a relatively new concept in Sweden. It was developed in the 1980s in the 

United States by Virginia Lynch and is now part of the basic training of nurses in the United 

States, there are also several different specialist nurse tracks in forensic nursing. Forensic 

nursing is about to connect the usual care with the legal process.  

The purpose of this study was to elucidate the forensic nursing process in emergency care.  

The method used was a literature review and included 15 scientific articles. The searches were 

made in the databases PubMed and CINAHL. 

The result is reported based on three main headings: Identification of abused people, taking 

care of abused patients and education/training. The results show that nurses find it easier to 

identify patients who are subjected to violence when they have visible physical injuries. 

Nurses find it difficult to ask about violence because of their work environment. Likewise, the 

nurses feel that they are inadequate regarding the care of the victims of violence. The nurses 

feel that they only have time to carry out the most urgent measures, then the patient goes 

home or to another ward. The results show that nurses want to get education and training in 

how to treat, handle and where to refer patients for further care and treatment. The nurses who 

have been trained in forensic nursing provides a more informative treatment of abused 

patients, the forensic samples taken during the visit are better performed by the nurses who 

have been trained in this than nurses without training.  

The conclusion is that nurses in emergency departments feel uncertainty about forensic 

nursing and education/training in the subject is spoken of nurses. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning möter ofta patienter som utsatts för våld. 

Dessa patienter kräver ett specifikt omhändertagande då de inte sällan utsatts för både ett 

fysiskt och ett emotionellt trauma. I vissa fall bör även en forensisk undersökning utföras 

med syfte att samla in och säkerställa bevismaterial inför en eventuell framtida 

rättsprocess. Dessa omhändertaganden sammanfattas i begreppet forensisk omvårdnad. 

Forensisk omvårdnad är i Sverige ett förhållandevis nytt begrepp.  

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

 

Akut omhändertagande har en central och betydande roll i sjukvården, den innefattar all 

vård och behandling som föranletts av medicinskt akuta tillstånd (Socialstyrelsen, 2014). 

Enligt Socialstyrelsen rapport ”Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar”, 2014, s.9 

definieras akutsjukvård: 

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande 

sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut 

sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar 

eller högst upp till ett dygn. 

 

Akutmottagning 

Antalet besökare på Sveriges 70 olika sjukhusbundna akutmottagningar uppgick 2013 till 

drygt 2,4 miljoner (Socialstyrelsen, 2014). Besöken på akutmottagning i Stockholm har i 

genomsnitt ökat med 4,5 procent per år mellan 2007-2012. Ökningen beror på troligen på 

olika faktorer, det kan vara befolkningsökning, patienter söker vård oftare samt att 

patienten söker vård på olika sjukhus idag jämfört med 2007 (Stockholms Läns Landsting, 

2013). I USA sågs en ökning av akutmottagningsbesöken mellan 1995-2005 med 31 

procent (Nawar, Niska & Xu, 2007). Till akutmottagningen kommer främst patienter som 

är i behov av akuta insatser men även patienter med mindre besvär. Arbetsbelastningen är 

därför väldigt varierande och ofta ansträngd (Muntlin, Gunningsberg & Carlsson, 2006). 

Merparten av besökarna på akutmottagning blir inte inlagda på sjukhus utan skrivs ut till 

hemmet efter behandling (Nawar, Niska & Xu, 2007).  

På en akutmottagning arbetar olika yrkeskategorier, dessa yrkeskategorier varierar 

beroende på var i världen de arbetar. Arbetsuppgifterna för de olika yrkeskategorierna 

skiljer sig åt världen över (Cashin et al., 2007). Patientflödet på akutmottagningen kan se 

olika ut beroende på vilket sjukhus som studeras. Det finns grundläggande funktioner som 

anpassas efter den specifika akutmottagningens förutsättning. En initial bedömning görs i 

yttre triage, där även registrering av patienter sker, detta bör göras i samband med att 

patienten anländer till akutmottagningen. Därefter får patienten vänta i ett väntrum och 

slussas sedan till en inre triage alternativt en läkarbedömning (Stockholms läns landsting, 

2013). Triage är en dynamisk process som underlättar beslut och prioritering av patientens 
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behov av hur snabbt de bör träffa läkare. Triagering är avgörande för säker och effektiv 

vård på akutmottagning och ser till att den som är sjukast får träffa läkare först (Cameron, 

Ireland, McKay, Stark & Lowe, 2016; Delbene, 2015). 

 

Patienten träffar därefter ett vårdteam som genomför behandling och diagnostik. När 

vårdbesöket avslutats är det vårdteamets ansvar att skriva ut patienten, antingen till 

vårdavdelning på akutsjukhuset, hem eller annan vårdinstans (Stockholms Läns Landsting, 

2013). För att överbrygga de olika språkbruk och kunskapsolikheter som finns mellan 

vårdpersonal och patienter är det viktigt att använda en medicinsk strategi som bygger på 

att vara uppmärksam på både det som triageringen visar men att även lyssna till patientens 

egna upplevelser. Vårdpersonalen bör beakta att patienten har egen kunskap om sitt 

tillstånd och att inte viktig information försvinner. Det gör att patienten blir mer involverad 

i sin sjukdom och sin behandling (Delbene, 2015).  

Specialistsjuksköterska i akutsjukvård 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde vilket innefattar både det patientnära arbetet 

och den vetenskapliga kunskapen. Sjuksköterskans arbete ska bygga på erfarenhet och 

beprövad vetenskap, det ska präglas av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). 

En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård bör ha kunskap och beredskap för det 

plötsliga och de oanade situationer som kan uppstå i hans/hennes arbetssituation. Han/hon 

måste själv upptäcka, påbörja utredning och eventuell behandling av icke diagnostiserade 

patienter med livshotande tillstånd detta trots begränsad bakgrundinformation om 

patienterna. Specialistsjuksköterskan inom akutsjukvård bör ha goda kunskaper i triage, 

kunna prioritera och koordinera de olika omvårdnadsåtgärder som sätts in och utifrån 

befintliga resurser tillämpa sina medicinska och omvårdnadsdiagnostiska kunskaper 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2008). 

Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård bör kunna identifiera de och dess närstående 

som misstänks eller varit utsatt för övergrepp eller annan typ av våld. För att säkerställa 

god omvårdnad och ett säkert omhändertagande av dessa patienter krävs att ett gott 

samarbete och kunskap om vad andra instanser i samhället gör (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor, 2008). 

Arbetsmiljön på en akutmottagning är stressande och många sjuksköterskor känner av 

denna stress. Hur stresspåverkade specialistsjuksköterskorna i akutsjukvård känner sig är 

beroende av hur länge de arbetat på akutmottagning och hur de hanterar stress i olika 

situationer. Deras arbetsmiljö med trånga utrymmen, skiftarbete och att inte veta vilken 

kompetens läkaren har. Brister i teamarbete mellan Specialistsjuksköterskan i akutsjukvård 

och läkare har även en negativ påverkan. Händelser på akutmottagningen som påverkar 

stress hos specialistsjuksköterskor i akutsjukvård är plötsliga dödsfall, aggression och våld 

på akutmottagningen (Healy & Tyrell, 2011).  

Våldsutsatta personer 

Enligt Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], ”brott och statistik” (2013) uppger årligen två till 

tre procent av Sveriges befolkning att de utsatts för misshandel. Statistiska siffror att 

anmälningarna till polisen om misshandelsbrott i Sverige, har ökat med 34 procent mellan 

2003 och 2012. Sjukvården i Sverige uppger oförändrade nivåer av patienter som söker 
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vård med skador till följd av misshandel och grövre våldsbrott. Enligt Simmons (2014) 

utsätts årligen 29 miljoner människor för våld så kraftigt att de är i behov av akutsjukvård. 

World Health Organisation [WHO] lämnade en rapport 2014 som visade på att mer än 1,3 

miljoner människor årligen dör på grund av våld. Nästan en tredjedel av kvinnor som levt i 

en långvarig relation har någon gång i livet upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld av sin 

partner. En av fem flickor blir utsatt för sexuella övergrepp under sin uppväxt.  

I Sverige sker den största andelen av misshandel på allmän plats, den är till stor del 

alkoholrelaterad och sker oftast mellan personer som sedan tidigare är okända för varandra. 

Vid den typen av misshandel är både gärningsman och offer oftast män. Misshandeln i 

hemmet har minskat, troligen till följd av att vi i Sverige oftare dricker alkohol på krogen 

istället för hemma. Vid misshandel i hemmet är det oftast en kvinna som är offret. En 

fjärdedel av de anmälda sexualbrotten sker i offrets eller i förövarens hem (BRÅ, 2013).  

Enligt Lynch och Duval (2011) utgör våldsbrott en allvarlig hälsorisk och kan därmed inte 

längre enbart ses som en polisiär angelägenhet. Utifrån detta synsätt bör även hälso- och 

sjukvården inkluderas likväl närliggande berörda myndigheter i arbetet med 

våldsdrabbade.  

I hälso- och sjukvårdens ansvar ingår det att om den som söker vård behöver annat stöd än 

det som hälso- och sjukvården kan ge, skall vårdpersonal hänvisa till annan instans som 

har kompetens och resurser för att klara uppgiften. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

informera om möjligheten till vård och omvårdnad från hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten eller frivilligorganisationer. Information ska finnas tillgänglig på internet till 

exempel via kommunernas/sjukhusens hemsidor och sjukvårdsupplysningen. Det är även 

viktigt att informationen finns tillgänglig på olika språk och i olika format så att alla kan 

nås av informationen (Socialstyrelsen, 2014).  

Den fysiska och psykiska utsattheten är bara en liten del av våldsoffrens hälsoproblem, För 

att stå ut med den psykiska smärtan efter den traumatiska händelsen skapar våldsoffret ett 

riskbeteende. Exempel på riskbeteende hos våldsoffren är oskyddat sex, alkohol och 

droganvändning. Konsekvensen av riskbeteendet kan leda till sjukdomar som exempelvis 

depression, ångest, HIV, hjärtsjukdomar, stroke och cancer (WHO, 2014). 

Det finns två olika typer av våld, aktivt och passivt våld. Aktivt våld utförs av en person 

som utför en negativ handling, det kan vara psykiskt, sexuellt våld, fysiskt våld eller av 

ekonomiskt utnyttjande. Med passivt våld menas att någon utsätter en personför fara 

genom att inte agera till exempel at vårdpersonal inte ger mediciner eller inte lägger om ett 

sår (BRÅ, 2007). 

Misshandel                                                                                                               

Misshandel är en negativ handling som orsakar en annan person sjukdom, smärta och 

kroppsskada som är av fysisk, psykisk eller social karaktär (SFS, 1962:700). 
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Sexualbrott 

I brottsbalken sammanfattas sexualbrott som en gärning där en person med hot, våld och 

misshandel tvingar en annan till samlag eller annan sexuell handling. Desamma gäller om 

en gärningsman genomför ett samlag eller annan sexuellhandling genom att otillbörligt 

utnyttja ett våldsoffer som är medvetslös, sovande, är berusad eller drogpåverkad. Hänsyn 

tas även till om övergreppet skett i någon extra utsatt situation. Sexualbrott är ett 

samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, 

sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett 

sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja (SFS, 1962:700).  

I Sverige finns sedan 2007 ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens 

omhändertagande av offer för sexuella övergrepp (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2010). Rahmqvist Linnarsson et al. (2013) har visat att det dock saknas riktlinjer för andra 

typer av våldsbrott. 

Övergrepp mot äldre 

Övergrepp mot äldre delas in i olika grupper fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, försummelse 

och sexuellt övergrepp. Med fysiskt övergrepp menas att någon brukar våld mot kroppen. 

Psykiska övergrepp innefattar hot, trakasserier och kränkningar. Utpressning, stöld av 

pengar och saker förklaras av begreppet ekonomiska övergrepp. Försummelse är någon 

form av vanvård det vill säga felaktig medicinering, inte tillräckligt med mat, bristande 

hygien osv. Den sista gruppen av övergrepp mot äldre är sexuellt utnyttjande av äldre 

(Brottsoffermyndigheten, 2001). Vårdpersonal som vårdar äldre med demenssjukdom 

upplever att de ibland begår övergrepp mot sina patienter, ibland på grund av stress och 

ibland på grund av att de måste till exempel ge mediciner fastän patienten inte vill ha 

medicinerna. Anhörigvårdare som i olika undersökningar tillfrågats har 15-50 procent 

uppgett att de begått någon typ av vanvård/övergrepp gentemot en närstående med 

demenssjukdom. Risken för detta ökar om en familjemedlem är psykiskt sjuk, lider av 

alkoholism eller är socialt eller ekonomiskt beroende av den äldre (Socialstyrelsen, 2014). 

Enligt WHO:s rapport uppger sex procent av den äldre befolkningen i världen att de varit 

utsatt för någon typ av misshandel den senaste månaden (WHO, 2014). För att inte missa 

äldre som utsatts för övergrepp bör sjukvårdspersonalen, vid varje vårdtillfälle, göra en 

grundligare undersökning av patienten då äldre oftare söker med förklädda symtom 

(AssunÇão, Grams, Ribeiro & Magalhães, 2011). 

Våld i nära relation 

Den vanligaste typen av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor i heterosexuella 

parrelationer. Av de kvinnor som utsattes av våld av för henne en bekant person, gjordes 

under år 2011 över 20 000 anmälningar om misshandel. (Våld i nära relationer, 2014). Vid 

en utredning i USA år 1999 gjordes en uppföljning av kvinnor som mördats i hemmet, 

resultatet visade att en fjärdedel var relaterade till våld i hemmet. Av dessa kvinnor hade 

44 procent sökt akutsjukvård inom två år före sin död.  Av kvinnorna i utredningen hade 

93 procent minst ett besök inom sjukvård med skador (Freedberg, 2008). I Sverige dör 

årligen cirka 16-17 kvinnor till följd av våld i nära relation (Våld i nära relationer, 2014). 
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Patientens behov vid mötet med sjuksköterskan 

Att som patient besöka en akutmottagning uppfattas ofta som en obehaglig upplevelse, 

patienten kan känna att hälsa eller liv är hotat och är i denna situation extra sårbar. 

Patienten kan känna skam och skuld i samband med misshandel (Jacob, Gagnon & 

Holmes, 2009) och kan bli så kränkt av händelsen att det skapar en oförmåga för patienten 

att handla Drevdahl (2013). Patienter upplever ibland att de medicintekniska bitarna 

prioriteras av sjukvårdspersonalen och att patientens psykiska och emotionella behov 

negligeras (Gordon, Sheppard & Anaf, 2010). Det är viktigt för patienten att 

sjukvårdspersonalen lyssnar och inte tvivlar på deras historia (Du Mont, White & 

McGregor, 2009; Ranjbar & Speer, 2013). När sjuksköterskor saknar tålamod och 

förståelse för sina patienter i samband med att patienterna känner skam och skuld anpassar 

patienterna sitt beteende och ser sjuksköterskorna som en vakt istället för en vårdgivare 

(Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012). Om patienterna känner sig ifrågasatta, ej betrodda 

och skuldbelagda kan det i framtiden leda till att de inte skulle söker kontakt med 

sjukvården. Dessutom kan deras återhämtning hämmas efter traumat (Ranjbar & Speer, 

2013). 

Information i både tal och skrift inger trygghet hos patienten och bör upprepas under hela 

vårdtiden. Även att få tid till att bearbeta informationen och få professionella svar på 

efterföljande frågor var av stor betydelse för att känna trygghet (Ericksen et al., 2002). 

Kvinnor som träffar en specialistsjuksköterska i samband med den forensiska 

undersökningen efter en våldtäkt upplevde att de fick en tydlig och grundlig förklaring till 

hur undersökningen skulle gå till och vilka olika valmöjligheter som fanns (Ericksen et al., 

2002; Du Mont et al., 2009).  Kvinnor som söker vård efter våldtäkter önskar att all 

vårdpersonal fick mer utbildning i hur de bemöter våldtäktsoffer (Ranjbar & Speer, 2013). 

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskans etiska kod har fyra ansvarsområden, dessa fyra ansvarsområden är 

förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Detta bör göras med 

respekt för de mänskliga rättigheterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Omvårdnaden ska utgå från en humanistisk grundsyn och med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan ses som en verksam och produktiv individ och som en del av ett 

sammanhang. Omvårdnad sker vanligtvis på en individnivå och innefattar både en 

relationsaspekt och en sakaspekt. Sakaspekten består i att personen behöver en aktiv hjälp 

med stöd och guidning med någonting, detta bör göras med ett gott bemötande, där av 

relationsaspekten. Målsättningen i omvårdnadsrelationen är att balansera maktförhållandet 

så att de vårdbehövande känner sig delaktiga, trygga och att de upplever att de är 

respekterade (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Omvårdnad skall ges med hänsyn, oberoende av ålder, kön, etnisk/politisk/religiös 

tillhörighet, sexuell läggning och socialställning. Omvårdnaden sker med omtanke kring 

individens rättigheter, både kulturella, mänskliga och rätten att själv få bestämma över sitt 

eget liv. Sjuksköterskan erbjuder vård till enskilda människor men inkluderar även 
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närstående och allmänheten samt att det tillhör sjuksköterskans profession att samordna sitt 

arbete med andra aktuella professioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Forensisk omvårdnad 

Ordet forensis kommer från latinets forum som betyder torg. Det var i det gamla 

romarriket, på torget, de första offentliga rättegångarna ägde rum. Den förfördelade fick då 

framföra den bevisning som denne ville åberopa. Forensisk kan således översättas till 

rättslig (Olsson & Kupper, 2009). Utvecklingen av forensisk omvårdnad började i England 

och Kanada men under tidigt åttiotal såg sjuksköterskan Virginia Lynch i USA att 

forensiska undersökningar inte bara innefattade rättspsykiatri och/eller rättsmedicinskvård 

och vidareutvecklade då den forensiska omvårdnaden och införde i amerikanska 

grundutbildningar för sjuksköterskor. I USA erkändes 1991 forensisk omvårdnad som en 

egen specialitet för sjuksköterskor av American Academy of Forensic science. Det som 

skiljer forensisk omvårdnad mot traditionell omvårdnad är att patienten alltid har varit 

inblandad i någon typ av våld (Lynch & Duval, 2011). 

Forensisk omvårdnad är en relativt ny vetenskap världen över, den kombinerar omvårdnad 

och juridiska processer (Koskinen, Likitalo, Aho, Vourio & Meretoja. 2014). Kent-

Wilkinson (2011) förklarar den långsamma utvecklingen av en formell forensisk 

omvårdnad som en specialitet inom sjuksköterskeutbildningen med att det finns andra 

områden såsom akutsjukvård och onkologi som hade sina specifika arbetsområden och 

därför hade lättare att få utbildningen erkänd som en specialistutbildning. En forensisk 

sjuksköterska är i grunden en registrerad sjuksköterska som vidareutbildat sig i det 

specifika området forensisk omvårdnad (Martin, 2009). Det finns flera subspecialiteter 

inom den forensiska utbildningen, kriminalvård/psykiatri, dödsutredare, Sexual assault 

nurse examiners (SANE) och klinisk forensisk sjuksköterska (Kent-Wilkinson, 2011). 

Vidare beskriver Koskinen et al. (2014) skillnader av den forensiska omvårdnad i världen 

där man i Europa och Australien oftast jobbar med de gärningsmän som är dömda till 

psykiatrisk vård medan i USA riktar in sig på våldsoffer.  

Till Sverige kom utbildningen i forensisk omvårdnad på avancerad nivå 2009 först till 

Linnéuniversitet den är numera uppdelad i kortare kurser. I Sverige används inte begrepp 

forensisk sjuksköterska då det inte finns någon specialistutbildning. Det finns även 

internationella kurser och internetbaserade kurser inom forensisk omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). 

Forensisk omvårdnad är ett tvärvetenskapligt område där hälso- och sjukvården samarbetar 

med bland annat polis, åklagarmyndigheter och sociala myndigheter. Dock är samarbetet 

mellan de olika instanserna bristfälliga både gällande vad som ska göras och av vem det 

ska utföras. Sjukvården är ofta den första instans som möter ett brottsoffer (Lynch & 

Duval, 2011) och det är det initiala mötet med vården som avgör om den våldsutsatta 

personen väljer att berätta om att det skett ett övergrepp (Rahmqvist Linnarsson et al., 

2013). Sjuksköterskor möter patienter som varit utsatta för våld i alla typer av 

vårdinstanser och bevittnar effekterna av våldet både på sina patienter och dennes anhöriga 

(Martin, 2009). 
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Definitionen av forensisk omvårdnad är enligt International Association of Forensic 

Nursing (IAFN) ”as the global practice of nursing where healthcare and legal systems 

intersect.” Lynch och Duval (2011) sidan 5.  

IAFN menar att sjuksköterskan ska använda sin biopsykosociala utbildning i kombination 

med ett forensiskt synsätt i samband med omhändertagande av våldsoffer och 

gärningsmän. Den forensiska omvårdnadsvetenskapen har alltså två huvudfokus. Den 

första delen handlar om att ta hand om det rättsliga, det är sjuksköterskans ansvar att se till 

att patienternas rättigheter tillvaratas på ett korrekt sett. Att kunna identifiera, samla in, 

bevara och säkra bevismaterial. Den andra delen handlar om att kunna dokumentera 

journal, utreda trauma och ta hand om offret och dennes rehabilitering. I den forensiska 

omvårdnaden ingår även att sjuksköterskor omhändertar gärningsmän på samma sätt som 

offer.  

Freedberg (2008) menar att forensiska sjuksköterskor fungerar som hälso- och sjukvårdens 

advokater. När de vårdar våldsoffer och gärningsmän får de agera som en bro mellan 

rättssystemet och hälso- och sjukvården, därför är det av vikt att sjuksköterskan har 

kunskap i de rättsliga frågorna. 

För att kunna bryta utvecklingen av våld och att kunna överbrygga klyftor som uppstår för 

de våldsutsatta och gärningsmännen måste sjuksköterskeutbildningen innefatta 

grundläggande kunskaper i forensisk omvårdnad (Freedberg, 2008; Martin, 2009). I de 

flesta delstater i USA krävs att sjuksköterskor har grundläggande utbildning inom 

forensisk omvårdnad. Utbildningen omfattar våld i hemmet, barnmisshandel, övergrepp 

mot äldre och sexuella övergrepp. Även kriminalteknisk fotografering och insamling av 

bevis ingår i den utbildning som krävs i USA (Simmons, 2014). Sjuksköterskor uttrycker 

ett behov av utbildning och struktur i omhändertagandet av våldsoffer inkluderat de 

kriminaltekniska uppgifterna (Rahmqvist Linnarsson et al., 2013).  

Då den forensiska sjuksköterskans specialitet är en relativ ny specialitet och är under 

ständig utvecklig kommer den att leda till nya roller och därmed ge ledarskapsroller inom 

hälso- och sjukvården (Martin, 2009).   

Personcentrerad omvårdnad 
 

Utöver sjuksköterskors kompetensbeskrivning finns ett tillägg med de så kallade sex 

kärnkompetenserna, detta för att säkerställa samhällets förväntningar på god och säker 

vård. Dessa utgör även grunden för att utveckla, bedriva, utvärdera och vidareutveckla 

omvårdnad. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, informatik, säker vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

Vid personcentrerad omvårdnad ska patienter synliggöras och ses till sin helhet och inte 

bara som en individ. Patienten är även beroende av det som finns runtom kring såsom 

närstående och dess sociala omgivningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Brummel-

Smith et al., 2016). Patientens egna upplevelser av sin sjukdom eller tillstånd ska 

respekteras och sättas i fokus för att främja hälsa för just den individuella personen. 

Sjuksköterskans professionella roll är att kunna ge stöd till individen och för detta krävs 
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kunskap i personen och dennes behov, synsätt och vad individen prioriterar och att 

sjuksköterska ska inneha kunskap för att ge individen förutsättningar att kunna fatta beslut. 

En personbaserad vård medför även att individens egna val skall respekteras och inte 

moraliseras. Detta kan vara svårt då det kan innebära risker för patienten till exempel om 

den misshandlade kvinnan väljer att återvända hem till den som misshandlat henne (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Ekman et al. (2011) förklarar att personcentrerad vård 

erkänns idag av vårdgivare men att det i praktiken inte används så ofta som det behövs. De 

anser att det behövs ett stöd från beslutsfattare för att personcentrerad omvårdnad ska ske 

systematiskt och konsekvent inom vården.  

Problemformulering 

På Sveriges akutmottagningar är patienter som utsatts för någon typ av våld en frekvent 

sökorsak. Sjuksköterskan utgör ofta den första vårdkontakten den våldsutsatta personen 

möter. Det initiala mötet med vården avgör om den våldsutsatta personen väljer att berätta 

om att ett övergrepp skett. Idag saknas ofta de kunskaper som behövs för att ge ett korrekt 

bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer på en akutmottagning. 

Sjuksköterskorna uttrycker ett behov av utbildning och struktur inkluderat de 

kriminaltekniska uppgifterna. 

Sedan 2007 finns ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens 

omhändertagande av offer för sexuella övergrepp, det saknas dock riktlinjer för andra typer 

av våldsbrott. I Sverige har vi tagit hand om patienter som utsatts för någon typ av våld 

dagligen men utan att inse att detta bör uppmärksammas som ett område där 

specialistkunskaper krävs.  

Det är därför av vikt att i litteraturen eftersöka hur akutsjuksköterskan, omhändertar 

patienter som utsatts för våld samt vilken betydelse utbildning har kring forensisk 

omvårdnad för akutsjuksköterskor. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa den forensiska omvårdnadsprocessen inom akutsjukvård 

Frågeställningar: 

1. Hur identifierar akutsjuksköterskan den våldsutsatta patienten? 

2. Vilka åtgärder ingår i den forensiska omvårdnaden och vilka hinder finns det att 

utföra dessa? 

3. Vilken betydelse har utbildning och träning för akutsjuksköterskorna kring 

forensisk omvårdnad? 
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METOD 

Design 

En litteraturöversikt gjordes för att finna svar på problemformuleringen och syfte. Denna 

metod innebär enligt Forsberg och Wengström (2016) att systematiskt söka igenom, 

granska samt slutligen sammanställa forskningsresultat inom det specifika området. Fokus 

har legat på att finna aktuell forskning därför valdes de vetenskapliga tidskriftsartiklarna 

från skrivna från 2008 och framåt.  

Urval 

Inklusionskriterier 

Originalartiklar som är skrivna från januari 2008 fram till mars 2016, som är publicerade 

på engelska och innehöll abstrakt. Artiklarna skulle innefatta sjuksköterskor som arbetar på 

en akutmottagning eller liknade mottagningar exempelvis mottagning för våldtagna.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som enbart innefattar krigstrauma, psykiatriska patienter samt våld mot 

vårdpersonal. De artiklar som uteslutande handlar om barn. Även Reviewartiklar 

exkluderades.  

Genomförande 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Dessa två databaser 

valdes då de är inriktade mot forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artikelsökningarna genomfördes i januari till mars 2016. Artikelsökningen börjades med 

en sökning i PubMed med så kallade MeSH-termer, en bred sökning av sökorden: 

forensisk omvårdnad, forensisk medicin, akutvård och akutmottagning. Dessa översattes 

till engelska: forensic nursing, forensic medicine, emergency medical services och 

emergency department. Då denna sökning fick för många träffar gjordes även 

artikelsökning i kombination av varandra med de booleska sökoperatorn AND och OR 

(Forsberg & Wengström, 2016). Fortsättningsvis gjordes en ny sökning i PubMed med 

sökorden våld, omvårdnad och akutvård (engelsk översättning: violence, nursing care och 

emergency medical services). Därefter gjordes en sökning med samma sökord i CINAHL 

med så kallade CINAHL Headings med tillägget att exkludera Medline artiklar. Detta för 

att inte få för många träffar med samma artiklar, trots detta tillägg så blev det samma träff 

på en artikel. Detta redovisas i tabell I och tabell II nedan.  

I de sökningar som gav omkring 150 eller färre träffar lästes alla titlar. De artiklar som var 

relevanta i förhållande till studiens syfte lästes abstraktet igenom. Motsvarade abstraktet 

syftet med litteraturöversikten lästes hela artikeln.  

Trots en relativt bred sökning i ämnet återfanns inte tillräckligt många artiklar för att kunna 

genomföra litteraturöversikten. Så ytterligare sökningar gjordes men då med fritextsökning 

inom ämnet misshandel av äldre, en artikel hittades i samband med den sökningen. En 

annan artikel hittades vid genomläsning av tidigare uppsatser i ämnet. En tredje artikel 



                       

10 

 
 

hittades i referenslistan på en reviewartikel. De 15 artiklar som sedan valdes ut motsvarar 

syftet och uppfyller kriterierna för studien. 

 

Tabell I. Artikelsökning i Pub Med 

Databas 

Datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

20160112 

MeSH-

sökning 

Forensic nursing or forensic 

medicine AND emergency medical 

services AND emergency 

department 

Avgränsningar/filter: Abstract, 

English, publication from 

20080101 

144 60 16 6 

PubMed 

20160112 

MeSH-

sökning 

Violence AND Emergency medical 

services AND Nursing care 

 

Avgränsningar/ filter: Abstract, 

English, publication from 

20080101 

143 54 21 5 

Tabell II – Artikelsökning i CINAHL 

Databas 

Datum 

Klockslag 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

20160113 

CINAHL 

Headings 

 

Nursing care AND Violence AND 

Emergency medical services. 

Avgränsare/filter: 

Publiceringsdatum från 20080101. 

Abstract, Peer reviewed, Engelska, 

Exkludera medline poster. 

5 3 2 1 

CINHAL 

20160113 

CINAHL 

Forensic nursing OR forensic 

medicine AND emergency 

department AND emergency 

0 0 0 0 
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Headings 

 

medical services. 

Avgränsare/filter: 

Publiceringsdatum från 20080101. 

Abstract, Peer reviewed, Engelska, 

Exkludera medline poster 

 

Databearbetning 
 

De artiklar som svarade mot syftet lästes igenom noggrant och granskades flera gånger för 

att säkerställa att artiklarna svarade till litteraturöversiktens syfte. Mycket tid har lagts på 

att översätta från engelska till svenska och förstå de olika begrepp och benämningar som 

används inom forensisk omvårdnad, detta kan vara olika för olika länder. Vid oklarhet över 

de engelska begreppen användes ett internetbaserat lexikon för översättning. Analysen av 

de utvalda artiklarna är endast utförd av författaren. Polit och Beck (2012) anser att 

kodning av artiklarna kan vara av betydelse för att kunna tolka och analysera artiklarna. 

Detta innebär att exempelvis använda sig av olika färger och markera i texten för att då 

kunna se olika kategorier. Alla artiklar lästes igenom helt för att skapa en helhetssyn över 

artikeln, sedan analyserades resultatet i artiklarna genom att den lästes igenom flertalet 

gånger och med hjälp av olika färger markerades delar av texten. Tre rubriker hittades och 

redovisas i resultatet, identifiering av våldsutsatta patienter, omhändertagande av de 

våldsutsatta patienterna och utbildning/träning. 

Artiklarna redovisas var för sig i en artikelmatris där författare, årtal, land, syfte, metod, 

resultat, vetenskaplig kvalitet och klassificering ingår. Redovisas som bilaga 1.  

Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag användes för att klassificera och 

kvalitetsgranska de valda artiklarna som ingår i studien. Redovisas som bilaga 2. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska krav bör utgå från de fyra så kallade CUDOS-kraven där C står för 

communism – samhället ska få ta del av forskningsresultaten, resultaten skall heller inte 

hemlighållas eller döljas. Bokstaven U är kravet på universialism som menas med att det 

vetenskapliga arbetet just ska vara vetenskapligt och ingenting annat. Forskaren ska även 

ha för avsikt att ta fram nya kunskaper som sitt enda motiv till forskningen (D-

Disinterestedness). Det fjärde och sista kravet är att organized scepticism (OS) som 

innebär att forskaren skall ständigt ifrågasätta och granska men att forskaren ska vänta till 

han eller hon har tillräcklig grund att stå på. CUDOS-kraven togs fram att den amerikanske 

sociologen Robert Menton redan på 1940-talet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Allt resultat kommer att redovisas det vill säga både det resultat som stödjer hypotesen och 

de som inte gör det. Resultatet har inte plagierats, fabricerats eller förvrängts (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas med tre rubriker som innefattar identifiering av de våldsutsatta, 

omhändertagande av de våldsutsatta patienter och utbildning/träning.  

Identifiering av våldsutsatta patienter 

I en svensk studie uppgav tre procent av de medverkande sjuksköterskorna att de frågade 

alla sina patienter om de varit utsatt för någon typ av våld. En tredjedel frågade aldrig om 

erfarenheter kring våld, 72 procent frågade vissa patienter eller när de misstänkte att 

patienterna varit utsatta för våld (Rahmqvist Linnarsson, Benzein & Årestedt, 2014). 

Sjuksköterskorna anser att de ska kunna se på en patient om han/hon varit utsatt för 

misshandel (Robinson, 2010). I en studie av Henderson, Harada och Amar (2012) 

framkommer det att sjuksköterskorna kände en självsäkerhet att upptäcka de fysiska 

skadorna, 58 procent av sjuksköterskorna uppgav att de inte hade några problem med att 

kunna identifiera de våldsutsatta patienterna.  

Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2009) ger en bild av hur sjuksköterskorna på 

akutmottagningar identifierar patienter som utsatts för fysiskt våld. De beskriver att 

sjuksköterskorna tittade på var skadorna var placerade, vilken form skadorna hade och 

vilken typ av skada de sett. Sjuksköterskorna gör sedan en jämförelse med det som 

patienten berättat om det som hänt och den bild som sjuksköterskorna fått av skadorna, 

ibland förekommer det olikheter mellan patientens historia och de fysiska fynden vid 

undersökningen. Den felaktigheten är det som beskrivs som det mest typiska tecknet för 

identifiering av våldsoffer. Många sjuksköterskor beskrev även att de identifierade 

patienterna om de hade skador som är typiska för våld i nära relation. Frekventa tidigare 

besök på akutmottagningen med diffusa symtom som inte motsvarar fysiska fynd och att 

kvinnan inte ville berätta om hur hennes skador uppkommit var även det ett sätt att 

identifiera den våldsutsatta patienten. Ett annat sätt var att de såg att patienten som kom till 

akutmottagningen var rädd, hämmad, såg skrämd ut, bedrövad och var gråtmild. Att inte 

våldsutövaren lämnade sin partner ensam med personalen på akutmottagningen och att 

våldsutövaren hela tiden höll ett vaknade öga på sin partner ansågs som ett sätt att 

uppmärksamma och identifiera våld i nära relation. En sjuksköterska beskrev känslan av 

att hon/han ibland bara kände det på sig.  

Bara två av tretton sjuksköterskor ansåg att det var deras arbetsuppgift att identifiera och 

screena alla patienter för våld i nära relation (Robinson, 2010). Leppäkoski et al. (2009) 

beskriver att 58 procent av sjuksköterskorna upplevde att de hade svårigheter att identifiera 

våld i nära relation. Även om screening inte ger ett omedelbart resultat skulle det kunna 

gynna patienterna i framtiden (Robinson, 2010). Att patienter söker vård på 

akutmottagningarna av andra anledningar än att de varit utsatt för våld och att den som 

utsatt patienten för våld hela tiden var i närheten av patienten gjorde det svårt att prata med 

patienterna om våldet de utsatts för (Leppäkoski et al., 2009).  

Patienter som var påverkade av droger och alkohol gjorde det också svårt att ta upp ämnet 

(Leppäkoski et al., 2009; Rosen et al., 2016). Även de personer med psykisk sjukdom och 

de patienter som hade en nedsatt kognitiv förmåga var svårt att kunna identifiera och 

screena för våldsutsatthet. Detta gör att det missas att identifiera bland annat de äldre som 

söker till akutmottagningarna med suspekt misstänkta skador och omständigheter (Rosen et 

al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde även det svårt att ta upp ämnet kring våld i nära 

relation utan att vara för påträngande och gå över gränsen för patientens privatliv, de 
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upplevde att deras professionella kunskaper kring ämnet var för bristfälliga för att kunna 

diskutera det med sina patienter (Leppäkoski et al., 2009).  

Även sjuksköterskornas förutfattade meningar gjorde att det inte tog upp ämnet. 

Sjuksköterskorna trodde att patienterna ändå inte skulle erkänna eller att patienterna ändå 

inte ville ha någon hjälp. Sjuksköterskorna kände på sig att patienterna bara försökte dölja 

det de varit med om (Leppäkoski et al., 2009; Robinson, 2010). Robinson (2010) beskrev 

även att sjuksköterskor upplevde en stor frustration av att patienterna inte går på 

uppföljning eller följer de rekommendationer som vårdpersonalen ger patienterna, detta 

gör att sjuksköterskorna inte screenade för våld i nära relation.  

I en intervjustudie av två manliga sjuksköterskor beskriver de en känsla frustration över att 

det inte fanns tillräckligt med utrymme och att kunna prata privat med patienterna på 

akutmottagningen på grund av att det alltid var överfullt på akutmottagningen. Det gjorde 

att sjuksköterskorna inte kände att de kunde ta upp problemet (van Wyk & van der Wath, 

2015) och sjuksköterskorna upplevde och att det inte hade tid att lyssna på patienterna 

(Leppäkoski et al., 2009; Robinson, 2010). 

 

Omhändertagande av de våldsutsatta patienterna 

Nästa alla sjuksköterskor ansåg att ta hand om de akuta medicinska skadorna var den 

absolut viktigaste faktorn i traumavården (Eldredge, 2008). Patel et al. (2013) beskriver att 

alla patienter som varit utsatta för någon typ av våld fick ett akut omhändertagande av sina 

medicinska skador.  

Sjuksköterskorna beskrev möjligheten att kunna använda ett protokoll på hur de 

våldsutsatta patienterna ska tas omhand och en guide till hur sjuksköterskorna ska kunna ta 

beslut om hur de ska behandla och rådgiva patienterna var ytterst värdefullt (Basu & 

Radcliffe, 2014).  De flesta sjuksköterskor vittnade om att det fanns specifika dokument 

och protokoll på hur de skulle ta hand om våldsutsatta på deras akutmottagning 

(Rahmqvist Linnarsson et al., 2014; Elredge, 2008) men dokumenten berörde i de flesta 

fall kvinnor och barn som varit utsatta för sexuellt våld (Rahmqvist Linnarsson et al., 

2014). Över hälften av sjuksköterskorna hade aldrig använt ett protokoll för att 

dokumentera sår (Henderson, Harada & Amar, 2012). Bara 13 procent av sjuksköterskorna 

på akutmottagningarna använder sig av rättsmedicinsk kunskap när de ska beskriva fysiska 

skador (Abdool, Curationis, Brysiewicz & Curationis, 2009). 

I kontexten av sjuksköterskeprofessionens färdigheter ska sjuksköterskan inte bara ge 

medicinsk vård av de kroppsliga skadorna utan även omvårdnad och en varm 

omtänksamhet till utsatta. Sjuksköterskan ska kunna ge ett psykologiskt stöd och kunna 

hänvisa patienterna till andra myndigheter för stöd och sjuksköterskan skall även upplysa 

patienterna om deras rättigheter och vilken service som de kan få. I vissa delar av världen 

hänvisar sjuksköterorna sina patienter till socialtjänsten inom sitt eget sjukhus. 

Sjuksköterskorna anser inte att det är inom deras plikt och kompetens att råda patienten om 

han/hon ska göra en anmälan om överfallet till polisen/myndigheter (Zacharoula et al., 

2008).  
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Sjuksköterskorna kände en frustration över hur de skulle hantera patienter som utsatts för 

våld. Om den våldsutsatta inte ville göra en anmälan så kände sjuksköterskorna att de bara 

kunde ta hand om de fysiska skadorna och sedan bara uppmana dem till att göra en 

anmälan. Sjuksköterskorna var även rädda för att få ett ja till svar frågan om de varit utsatt 

för misshandel. Då de inte visste hur de skulle hantera svaret och de visste inte heller vart 

de kunde hänvisa patienterna till fortsatt vård. Enligt sjuksköterskorna är våld i nära 

relation ett stort och komplext problem som inte kan lösas på en akutmottagning 

(Robinson, 2010). Andra sjuksköterskor beskrev problemet med att på en akutmottagning 

behandlas bara de fysiska skadorna och patienterna stabiliseras. Patienten åker därefter 

iväg till någon annan avdelning och sjuksköterskorna får och hinner inte hjälpa patienten 

klart (van Wyk & van der Wath, 2015) eller att patienten skickas eller väljer att återgå till 

sin förövare (Rosen et al., 2016).  

Patel et al. (2013) beskriver införandet av ett nationellt protokoll som innehåller tio olika 

steg som varje patient som utsatts för sexuellt våld ska få. Det innehåller allt från akut 

medicinsk vård, rådgivning, mediciner och provtagning för smittor och graviditet. Men 

bara drygt sjutton procent av alla patienter fick alla delar av programmets tio punkter. Ett 

liknande införande beskrivs av Britton, Bloch, Stout och Baumann (2013) där sågs efter 

implementeringen att följsamheten till rekommendationerna ökade från drygt fyra procent 

till drygt 82 procent efter införandet.  

I en studie av två manliga sjuksköterskor som tog hand om de kvinnliga patienterna som 

varit utsatta för våld av män, upplevde sjuksköterskorna en konflikt mellan att vara man 

och sjuksköterska. En sjuksköterska anses vara kompetenta att ta hand om människor i 

krissituationer, män anses även vara fysiskt starka och ska kunna lösa problem snabbt. De 

två manliga sjuksköterskorna upplevde att de kvinnor som varit utsatta för våld förlitade 

sig på att de manliga sjuksköterskorna skulle skydda dem från framtida misshandel. De 

försökte förklara för de kvinnliga patienterna att de aldrig skulle behandla en kvinna på det 

sättet och de kunde känna kvinnans ”smärta” när de ”gick i kvinnans skor” men samtidigt 

skämdes de över att vara män. De vill visa att män kan vara ”goda” och inte bara vara 

förövare men ibland kände de att det var enklare att undvika situationerna (van Wyk & van 

der Wath, 2015).  

 

Utbildning/träning 

Forensiska sjuksköterskor anses av andra sjuksköterskor att vara specialister och anses 

vara tränade i att ta hand om skador som uppkommit i samband med brott och specialister i 

att ta hand om bevismaterial. Nära hälften av sjuksköterskorna på akutmottagningen 

uppger att de skulle vända sig till de sjuksköterskor som har utbildning inom någon typ 

forensiskspecialitet när de behövde assistans kring den forensiska undersökningen 

och/eller bevisföringen (Eldredge, 2008). De forensiska sjuksköterskornas uppgift ansågs 

av andra sjuksköterskor var att utbilda andra sjuksköterskor i det forensiska 

omhändertagande (Abdool et al., 2009). 

Även om det finns en policy att hjälpa sjuksköterskor att vara ansvarig för att identifiera 

patienter som utsatts för våld måste sjuksköterskorna få kunskap och vetskap om att det 
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finns på respektive arbetsplats. Sjuksköterskor upplever att de har dålig kunskap i hur de 

ska kunna identifiera och screena för våld i nära relation (Robinson, 2010).  

De flesta sjuksköterskor trodde att utbildning kring våld i hemmet inte bara ökade 

medvetenheten om problemet utan ökade även sjuksköterskornas förtroende att ta itu med 

problemet (Basu & Radcliffe, 2014). 

Innan sjuksköterskorna fick öva på hur de skulle identifiera och svara på indikatorer om 

våld i hemmamiljö upplevde hälften av sjuksköterskorna sig inte säkra på hur de skulle 

hantera denna patientgrupp. Efter det att sjuksköterskorna tränade på identifiering och 

hantering av denna patientgrupp upplevde sig över åttio procent sig trygga i att hantera och 

identifiera våld i hemmet (Boursnell & Prossner, 2010).  

Samspel, Szobota, Joyce, Graham och Pickett (2009) beskriver införandet av ett program 

där sjuksköterskor som är utbildade i sexuellt och familjerelaterat våld (SADVP) rings in 

till sjukhuset när patienter av den typen kommer till akutmottagningen. Efter införandet av 

programmet har väntetiderna till att få hjälp minskat och alla erbjuds rådgivning inom 

programmet, före införandet var det 95 procent som erbjöds rådgivning men då var 

patienterna själva tvingade att ordna tid hos kommunen eller sin husläkare. Efter införandet 

har även högre andel av kompletta bevissäkringsset ökat, fler fick även medicinsk 

behandling både gällande graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Pennington, 

Zwerner och Krebs (2010) beskriver införandet och utbildandet av sexual examiner 

program (SAE) om hur bevissäkringskvalité blev signifikant högre när undersökningen 

genomfördes av utbildad personal än när den gjordes av outbildad personal. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarens ursprungsidé var att göra en intervjustudie, dock inte på sin egen arbetsplats 

då det skulle varit etiskt olämpligt. Trots kontakt med flera akutmottagningar, både via 

brev och telefonkontakt, var det bara en akutmottagning som ville medverka med tre 

sjuksköterskor i studien. Därför gick intervjustudien inte att genomföra. I samråd med 

handledare beslutades det att göra en litteraturöversikt istället. Författaren tror att resultatet 

hade blivit annorlunda om en intervjustudie hade gjorts då resultatet bara hade speglat 

kunskapen i Sverige. En intervjustudie skulle kunnat ge bild av hur kunskapsläget kunnat 

se ut i en storstad i Sverige. Men kunskapsläget i Sverige är under utvecklig och en 

intervjustudie skulle kunna ge ett rättvisare resultat om några år då fler sjuksköterskor 

förstår och vet vad ämnet handlar om. Dessutom anser författaren att det är viktigt att i en 

intervjustudie få med flera sjukhus för att få en rättvisare bild av den forensiska 

omvårdnaden på akutsjukhusen.   

Enligt Forsberg och Wengström (2016) genomfördes en litteraturöversikt för att få en 

uppfattning om kunskapsläget inom det aktuella området. Metoden som valdes ger en 

global bild av kunskapsläget, en intervju eller enkätstudie skulle enbart visat på 

kunskapsläget i Sverige. Detta ger en möjlighet till en bredare bild över kunskapsläget 

inom forensisk omvårdnad på akutsjukvården globalt. 
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Då begreppet forensisk omvårdnad är ett nytt begrepp valdes relativt nya artiklar, det vill 

säga från 2008 fram till studiens avslutande, detta för att få så ny forskning som möjligt 

kring ämnet. Eftersom ämnet är nytt så pågår det en ständig förändring och fler länder har 

börjat intressera sig för ämnet och införa det i vården. De tidigaste studierna inom 

forensisk omvårdnad gjordes i Nordamerika. Då det är där ämnet utvecklades för att 

användas inom akutsjukvården. Författaren valde att få med olika typer av våld i sin 

sökning för att därmed öka tillämpbarheten kliniskt. Artikelsökningarna gjordes i 

databaserna PubMed och CINAHL, båda erkända databaser (Polit & Beck, 2012). När 

sökningen görs i flera olika databaser ökar tillförligheten och chanserna ökar att hitta 

relevant litteratur (Henricsson, 2012). PSYCINFO är inriktad mot psykologisk forskning 

(Forsberg & Wengström, 2016) vilket inte var helt riktat mot syftet i studien gjordes ändå 

sökningar i PSYCINFO men inga nya artiklar hittades därför redovisas den inte i metoden. 

Det var svårt att få fram rätt typ av artiklar i sökningarna då ämnet inte inkluderar så 

många träffar. Vid för stora begränsningar i sökningarna gavs för få träffar för att finna 

artiklar som motsvarar syftet med studien. Då MeSH termen forensisk omvårdnad 

inkluderar termen ”abuse” fås träffar på både misshandel och missbruk då ordet har en 

dubbelbetydelse. För att inte missa väsentliga artiklar för studien krävdes det då att 

författaren läste titlarna som hade gett 150 träffar eller mer.  

En bibliotekarie kontaktades vid Sophiahemmet högskola för att få hjälp att finna och få 

bekräftelse på sökord och hur dessa kunde kombineras med de booleska sökoperatorn för 

att besvara studiens syfte. Sökorden som användes är relevanta för ämnet. Att inte bara 

använda akutmottagning utan även använda det tillsammans med akutsjukvård var för att 

inte missa det mottagningar som ibland ligger utanför och inte tillhör akutmottagningarna 

till exempel mottagning för våldtagna. I andra delar av världen så finns det antingen 

mottagningar på sjukhusen eller socialtjänst på sjukhusen som tar hand om bland annat 

uppföljning eller specifika mottagningar för familjerelaterat våld som vårdar patienternas 

fysiska skador, spårsäkrar och tar hand om den psykosociala omvårdanden.  

Sökorden forensisk omvårdnad och forensisk medicin användes för att alla typer av 

patientgrupper skulle inkluderas. Ett annat sätt hade varit att söka på de olika 

patientgrupperna; våldtagna, våld i nära relation, familjerelaterat våld och så vidare. Söka 

på de olika typerna av forensiska sjuksköterskor exempelvis SANE, som i huvudsak 

handhar de sexuellt utsatta, eller de som är kliniska forensiska sjuksköterskor var även ett 

alternativ. Eftersom ämnet är så nytt och begreppet forensisk sjuksköterska inte används 

över hela världen och att de olika typerna av forensisk sjuksköterska har olika beteckningar 

men samma arbetsuppgifter i olika länders studier kunde det varit lätt att göra missar i 

sökningen. Därför valdes det att enbart använda helhets begreppet forensisk omvårdnad 

och forensisk medicin. Forensisk omvårdnad och forensisk medicin användes för att hitta 

sjuksköterskans omvårdnad kring de patienter som utsatts för någon typ av våld, screening 

och hur de handhar denna patientgrupp. Det var svårt att få fram exakta uppgifter om vilka 

åtgärder som gjordes kring vården av de våldsutsatta, de framkom mer uppgifter om vad 

sjuksköterskorna tyckte var svårt, vem det skulle ta hjälp av och att de följde protokoll som 

fanns på enheten (men det fanns inga uppgifter om vad protokollet innehöll, förutom vid 

sexuellt våld). Det framkom även att om bevistagningen genomfördes av en forensiskt 

utbildad sjuksköterska så blev det ett annat resultat av undersökningen. Sökningen på 

misshandel mot äldre kom till av att författaren tidigt i sin artikelsökning hittade några 

artiklar som handlade om just detta, vilket skapade en nyfikenhet kring ämnet. De artiklar 
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som hittades i de första sökningarna hade inte rätt kriterier för att vara med i 

litteraturöversikten därför gjordes en fritextsökning kring ämnet.  

Samtliga artiklar i studien har kvalitetsgranskats via Sophiahemmets mall för 

kvalitetsgranskning modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) Bilaga 1. Då författaren ensam har granskat artiklarna kan det 

finnas en risk för att artiklarna har feltolkats, då det är första gången författaren gör detta 

och har samlat in artiklarna ensam. Tillförlitligheten hade stärkts om artikelsökningen och 

granskningen hade gjort av två personer. De två hade senare kunnat jämföra sina fynd för 

att öka reliabiliteten (Henricson, 2012). Trots att författaren lärt sig mycket under 

litteraturöversikten så kan även kvalitetsbedömningarna av de utvalda artiklarna gett ett 

annat resultat om författaren hade haft tidigare erfarenhet av detta. Det är svårt att granska 

artiklar kritiskt och samtidigt ska lära sig veta exempelvis hur många som bör ingå i en 

studie för att den ska vara av hög kvalitet.  

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten kommer från olika länder: USA, Kanada, 

Grekland, Sverige, Finland, Sydafrika, Storbritannien och Australien. Detta är inte ett 

medvetet val av författaren men ger ett världsligt perspektiv på det forensiska 

omhändertagandet på akutmottagningar i stor del av världen. Då forensisk omvårdnad är 

ett relativt nytt område så har det gett både resultat från de länder som nyligen börjat arbeta 

kring ämnet och de som har lite större erfarenhet. De länder som arbetat kring forensisk 

omvårdnad en tid har börjat att re-evaluera sina tidigare arbetssätt. Lagstiftningen, 

arbetsfördelning och yrkesansvaret skiljer sig mellan olika länder vilket gör att 

sjuksköterskor har olika åtaganden gällande forensisk omvårdnad globalt sett. Detta gör att 

generaliserbarheten i artiklarna minskas, det är svårt att överföra de amerikanska 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter med de svenska sjuksköterskornas då sjuksköterskor i 

Sverige exempelvis inte får utföra allt som en SANE gör i USA.  

Polit och Beck (2012) anser att bara artiklar som granskats av en etisk kommitté ska 

inkluderas i studien. Författaren har inkluderat 12 artiklar som i artiklarna nämnde att de 

fått godkännande för sin studie av en etisk kommitté. I en artikel var studien en del av en 

större studie, då inget nytt material skulle användas så söktes inget nytt etisk godkännande. 

En av de inkluderade artiklarnas följde Helsingforsdeklarationen i sin studie. En tredje 

artikel nämnde inget om etiskt godkännande men är publicerad av en tidskrift som kräver 

etisk godkännande för sina publikationer.  

Artiklarna analyserades först var och en för sig det vill säga att de lästes igenom flera 

gånger, först i sin helhet och sedan djupgranskades resultatdelen i de utvalda artiklarna. 

Avsnitten i artiklarnas resultat som besvarade syftet markerades med färgpenna. För att en 

överblick på helheten kring fynden i artiklarna skrevs de färgmarkerade textavsnitten ner 

på papper och kunde då kategoriseras in i en ny helhet med hjälp av att de tre 

huvudrubriker som redovisas i resultatet. Författarens förförståelse i ämnet kan ha påverkat 

analysen då denne håller utbildningar i ämnet och får i samband med dessa 

kommentarer/frågor kring hur vårdpersonal ska kunna identifiera våldsutsatta.   

Författaren anser att det varit en bra metod som använts för att besvara syftet med studien. 

Metoden har gett en bred och global kunskapsgrund som inkluderar alla typer av vuxna 

patienter som innefattas av forensisk omvårdnad. Det gör det lättare att delge kunskapen 

till andra sjuksköterskor på akutmottagningar i Sverige.    
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Resultatdiskussion  

Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon plats på akutmottagningarna som gav 

tillräcklig lugn och ro så att de kunna ställa frågor om våld (Van Wyk & van der Wath, 

2015) och de upplevde det även var svårt att ställa frågor kring våld utan att inkräkta på 

patientens integritet (Leppäkoski et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns 

tillräckligt med tid att lyssna på patienterna (Leppäkoski et al., 2009; Robinson, 2010). I 

triageringen får patienten berätta om sin sökorsak och det är då viktigt att personalen 

lägger stor vikt vid det som patienten säger/upplever så att ingen viktig information 

försvinner (Delbene, 2015). Det är även viktigt för patienterna att de känner att 

vårdpersonalen lyssnar och tror på det som patienterna berättar (Du Mont et al., 2009; 

Ranjbar & Speer, 2013). Patientens egen upplevelse av sin sjukdom/tillstånd ska enligt den 

personcentrerade omvårdnaden sättas i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). När 

sjuksköterskan saknar tålamod och förståelse i samband med att patienten berättar sin 

historia kan patienten känna skam och skuld inför det som hade hänt. Patienten kan då 

istället för att vara en egen individ som kan fatta egna beslut se sjuksköterskan som en vakt 

istället för en vårdgivare (Hörberg, 2012). Det gäller då att sjuksköterskan har kunskap att 

se patientens behov för att ge individen förutsättningar att själv klara av att ta beslut. 

Triagering sker ofta öppet inför andra patienter, personal och anhöriga och ska ske snabbt. 

Efter triageringen är det ofta annan personal som ”tar över” patienten och 

triagesjuksköterskan fortsätter till nästa patient. Det kan vara svårt att skapa ett förtroende i 

dessa snabba möten. Författaren tycker att det är viktigt att man i dessa situationer har en 

god kommunikation mellan personalen så att till exempel misstanke om misshandel förs 

vidare till nästa sjuksköterska, som kan ta upp ämnet i ett lugnare skede. Att även skapa ett 

förtroende och en förståelse för patienterna är viktigt för att patienterna ska våga berätta 

om sin upplevelse. Samverkansgruppen för kvinnofrid (2005) beskriver att det är viktigt 

för den misshandlade att få god tid på sig och i sin egen takt får berätta om händelsen. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kunna identifiera patienter som varit utsatt 

för våld när och om de var påverkade av alkohol/droger (Leppäkoski et al., 2009; Rosen et 

al., 2016), och om de hade någon typ av nedsatt kognitiv förmåga såsom psykiatrisk 

sjukdom eller demens (Rosen et al., 2016). Alkohol och droger tillhör även de 

riskbeteenden som kan vara en del av de fysiskt våldsutsatta åsamkar sig för att stå ut med 

smärta efter sin traumatiska upplevelse (WHO, 2014). Detta gör det extra viktigt att vara 

extra observant vid undersökningen av dessa patientgrupper så att inte vårdpersonalen 

missar någonting. Det är då viktigt att all personal vet hur de ska upptäcka skador, kunna 

se om skadebilden stämmer med hur patienten eller i vissa fall annan vårdpersonal eller 

anhöriga säger att det fått skadorna. När författaren håller föreläsningar i ämnet har det 

uppkommit diskussioner kring att vårdpersonal inte känner sig bekväma med att anmäla. 

Vårdpersonalen vill vara säker på att de har rätt i frågan och lämnar gärna över ansvaret att 

anmäla till någon annan. Även vanvård av patienter ingår i den forensiska omvårdnaden 

men som enligt författaren sällan dokumenteras i journaler, då vårdpersonal inte känner sig 

säkra på att det verkligen är så att patienten vanvårdats eftersom patienten själv kanske inte 

kan berätta om hur de behandlas.  

Nyttjandet av olika screeningverktyg har börjat användas inom vården och Robinson 

(2010) beskriver att screening inte ger ett omedelbart resultat men att patienterna kan 

gynnas i framtiden. Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård bör kunna identifiera 

patienter och dess närstående som misstänkts eller varit utsatt för övergrepp eller annan typ 
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av våld (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2008). Diskussioner kring för och 

nackdelar med att screena alla patienter inom sjukvården för misshandel pågår. I Sverige 

har Socialstyrelsen som rekommendation att på rutin screena alla patienter för våld i nära 

relation inom psykiatrin och inom mödravården, övriga sjukvården på indikation 

(Socialstyrelsen, 2015). Arbetsmiljön på en akutmottagning har en hög stressnivå och 

många sjuksköterskor känner av den (Healy & Tyrell, 2011), så frågan är hur screening på 

en akutmottagning skulle kunna lösas. Författaren tror att det är bra med olika 

screeningsverktyg som kan hjälpa sjuksköterskor att identifiera våldsutsatta patienter. Om 

patienter nekar till att de utsatts för exempelvis misshandel så har patienten fått en 

indikation på att någon har uppmärksammat hans/hennes problem. Screening på 

akutmottagning bör enligt författaren inte ske i triage utan på enskilt plats och endast 

mellan patient och sjuksköterska/läkare och utan närvaro av anhöriga.  

Sjuksköterskor möter patienter som varit utsatta för våld i alla typer av vårdinstanser och 

bevittnar effekterna av våldet både på sina patienter och dennes anhöriga (Martin, 2009). 

Den vanligaste misshandeln sker mellan två män på öppen gata och under påverkan av 

alkohol (BRÅ, 2013). Trots detta finns det inget protokoll eller verktyg på hur 

sjuksköterskor ska ta hand om män som blivit misshandlade eller anhöriga till de som 

utsatts för våldshandlingar. Det verktyg som finns innefattar barn och kvinnor (Rahmqvist 

Linnarsson et al., 2014). Det hade varit idealiskt om ett nationellt handlingsprogram togs 

fram på hur alla patienter som varit utsatt för någon typ av våld togs om hand på 

sjukhusen. Handlingsprogrammet borde vara rikstäckande och vara uppbyggt på ett enkelt 

sätt så att oavsett storlek på sjukhus och antalet anställda. Då bör alla akutmottagningar i 

hela landet klara av att följa handlingsprogrammet. Ett sådant handlingsprogram kan 

innefatta vissa punkter men måste även kunna gå att anpassa för varje enskilt individ, alla 

är olika och behöver olika vårdinsatser. På akutmottagningen där författaren arbetar finns 

sedan en tid tillbaka ett åtgärdskort för forensisk omvårdnad som är uppbyggt enligt 

McCrackens (2001) metod som utgår från A-B-C-D-E konceptet, som de flesta inom 

akutsjukvård är bekanta med sedan tidigare. Det är en enkel modell som är lätt att hantera, 

följa och fungerar som en påminnelse att inte glömma bort något steg i omhändertagandet.  

Kvinnor som sökt vård efter en våldtäkt och fått möta en forensisk sjuksköterska upplevde 

en tillfredställelse av att de fick en grundlig och tydlig förklaring till vad som gjordes i 

samband med sjukhusbesöket och vilka rättigheter patienterna har i samband med 

undersökningen (Ericksen et al., 2002; Du Mont et al., 2009). Sjuksköterskor på 

akutmottagningar önskade att de kunde ge stöd och få kunskap i hur de ska informera sina 

patienter om patientens rättigheter och vilken stöd de kan ge sina patienter i efterförloppet 

(Zacharoula et al., 2008). Patienter ville få tydlig och upprepad information i både skrift 

och tal därför är det viktigt att sjuksköterskor kan ge professionella svar på patienternas 

frågor (Ericksen et al., 2002). Det ingår även i sjuksköterskornas ansvar att kunna ge 

information till våldsutsatta patienter, informationen skall kunna ges på olika språk och i 

olika format (Socialstyrelsen, 2014).  Sjuksköterskan bör även inneha kunskaper så att 

han/hon kan ge varje individ förutsättningar att klar av att ta egna beslut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det skulle därför vara av vikt att all personal på 

akutmottagningen har en samsyn och att det även finns skriftlig information att ge till 

patienterna både när de är på akutmottagningen men även att kunna ge till patienten om var 

det kan vända sig efter det lämnat akutmottagningen. Många som har blivit misshandlade 

av någon i sin närhet kan ha svårt att ta med sig skriftlig information framför andra 

människor, de kan exempelvis vara rädda för att den som misshandlat dem ska se och veta 
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att han/hon har berättat det för någon. Författaren anser att informationen till denna 

patientgrupp bör finnas utspridd på akutmottagningen, vara i litet format så att patienter 

kan få med sig den utan att det upptäcks. Att till exempel sätta sådan information på 

toaletterna kan vara ett bra sätt att patienter kan ta informationen utan att någon upptäcker 

det. Informationen ska även finnas på många olika språk så att alla kan ta del av 

informationen.  

De flesta sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning anser att det viktigaste är att ge ett 

akutomhändertagande av patienternas medicinska skador (Eldredge, 2008). Många 

sjuksköterskor uttryckte ett behov av struktur och utbildning kring omhändertagande av 

våldsoffer inkluderat de kriminaltekniska uppgifterna (Rahmqvist Linnarsson et al., 2013). 

Sjuksköterskorna rapporterade även att det var ytterst värdefullt att ha möjlighet att arbeta 

efter ett dokument och/eller protokoll som styrde arbetsuppgifterna (Basu & Radcliffe, 

2014). Författaren har uppfattningen av att sjuksköterskor inte upplever en oro över att ta 

hand om exempelvis sårskador, brutna ben och så vidare, det är en handfast arbetsuppgift 

som går på rutin. Även att dokumentera skador i skrift och bild är inte heller ett stort 

problem men författaren upplever att det svåra i omhändertagandet av våldsutsatta är det 

psykologiska, vårdpersonal som tar hand om våldsutsatta berörs ofta av händelsen och 

behöver själva tid att bearbeta det patienten har berättat för dem. Om personalen inte mår 

bra av olika anledningar så kan det bli för psykiskt jobbigt att lyssna på andras 

ledsamheter. Freedberg (2008) menar att sjuksköterskan ska fungera som en bro mellan 

sjukvården och rättsväsendet. Författaren menar att om sjuksköterskorna inte vet varför de 

exempelvis ska fotografera patientens skador eller ta hand om bevismaterial kan det bli 

svårt att förklara för patienterna varför det är så viktigt att journalföringen sker på rätt sätt.  

Forensisk sjuksköterska anses av sina kollegor vara specialist och tränad på att ta hand om 

skador som uppkommit i samband med brott och är specialister på att ta hand om 

bevismaterial (Eldredge, 2008). Den forensiska sjuksköterskan har en unik utbildning och 

därmed en betydande roll inom vården på akutmottagningen. Han/hon kan utbilda och 

träna sina kollegor i att kunna identifiera, ta hand om och vilken myndighet 

sjuksköterskorna kan hänvisa de våldsutsatta patienterna. Den forensiska sjuksköterskan 

kan med sin utbildning och därmed sin roll leda sina kollegor till ny och ökad kunskap 

(Martin, 2009). I Stockholm finns akutmottagningen för våldtagna, de tar hand om alla 

som varit utsatt för någon typ av sexuellt våld eller ofredande som är skrivna i Stockholm 

eller om övergreppet skett i Stockholm. Sedan något år tillbaka tar de emot både kvinnor 

och män som blivit våldtagna, innan dess tog de bara emot kvinnor (Södersjukhuset, 2015). 

Alla patienter som har blivit utsatta för sexuellt våld eller ofredande i Stockholm bör 

hänvisas dit, då det är där som den samlade kompetensen och resurserna finns för denna 

patientgrupp. Författaren tycker att det är bra att samla dessa patienter på ett ställe. Där 

finns en samlad kunskap och erfarenhet av att ta hand om de som varit utsatt för våldtäkt. 

De manliga patienter som varit utsatt för våldtäkt som författaren träffat på sin arbetsplats 

hänvisades till den psykiatriska akutmottagningen eller till beroende akuten (om de var 

påverkade av alkohol/droger), för att få möjlighet till uppföljning och psykologkontakt. 

Vilket författaren inte alltid ansett vara den bästa lösningen, då dessa patienter behöver 

känna sig trygga och säkra.   

I studien av amerikanska sjuksköterskor och läkare av Henderson, Harada och Amar 

(2012) uppger 58 procent av sjuksköterskorna att de kände en självsäkerhet att identifiera 

de våldsutsatta patienterna. Motsatsen ses i Leppäkoski et al. (2009) där 58 procent av 

sjuksköterskorna i Finland upplevde att de hade svårigheter att identifiera våld i nära 



                       

21 

 
 

relation. Författaren tror att detta till stor del kan bero på att studierna utförts i olika länder, 

där den amerikanska utbildningen kring den forensiska omvårdnaden pågått sedan 

åttiotalet medan den är ny och under utveckling i Finland. Dessa två studier visar även att 

utbildning i forensisk omvårdnad är betydelsefull för sjuksköterskor inom akutsjukvård. 

Den forensiska omvårdnaden borde enligt författaren vara en del av både 

grundutbildningen för sjuksköterskor men även på alla vidareutbildningar som det är i 

USA sedan åttiotalet enligt Lynch & Duval (2011). Författaren anser även att varje 

akutmottagning borde ha några sjuksköterskor som är vidareutbildade i forensisk 

omvårdnad för att därmed kunna sprida kunskap till sina kollegor på 

akutmottagningen/sjukhuset. Antalet utbildade skulle kunna vara olika beroende på hur 

stor arbetsplatsen är men helst en forensisk sjuksköterska per skift. Den forensiska 

sjuksköterskan primära uppgifter enligt Abdool et al. (2009) vara att utbilda sina kollegor 

och inte att ta hand om alla patienter som varit med om någon traumatisk händelse. 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning upplever en osäkerhet kring identifiering 

och omhändertagande av våldsutsatta patienter. Olika faktorer påverkar om och hur 

sjuksköterskor på akutmottagning kan ställa frågor omkring våld bland annat att de 

upplever att de bryter mot sekretessen då många patienter undersöks på öppna platser på 

akutmottagningen. Sjuksköterskor upplever även en osäkerhet hur de ska kunna hantera 

svaren de fått av patienterna. Därför är utbildning och träning inom forensisk omvårdnad 

önskvärt från sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning.  

 

Klinisk tillämpbarhet  
 

Översikten kan öka kunskapsläget hos sjuksköterskor på akutmottagning. Med den 

kunskapen skulle det bli lättare för sjuksköterskor att identifiera patienterna, veta hur de 

ska bemöta patienterna och vilka svårigheter de som sjuksköterskor kan stöta på vid 

omhändertagandet av patienter som utsatts för någon typ av våld. Gällande fortsatt 

forskning så finns det många områden att utforska då ämnet i sig är nytt och då framförallt 

i Sverige. Några forskningsområden är misshandel och vanvård av äldre på akutsjukhus. 

Den forskning som skett inom dessa området är inriktad mot kommunala vårdformer och 

kan inte alltid jämföras med akutsjukvård. Även forskning kring misshandel av män bör 

utföras då det ofta avfärdas som ”krogbråk” och större delen av forskning har lagt på 

kvinnor och barn.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Abdool, N. 

Curationis, M. 

Brysiewicz, P. 

Curationis, M. 2009. 

Sydafrika. 

A description of the 

forensic nursing role 

in emergency 

department in 

Durban, South Africa.  

Syftet var att 

undersöka den 

forensiska rollen hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen i 

Durban, Sydafrika. 

En kvantitativ undersökning 

utfördes med hjälp av en 

enkät som sändes till fyra 

olika ”Trauma 1” 

akutmottagningar i Durban.  

N=100(77) Många sjuksköterskor tycker att 

det är viktigt med forensisk 

omvårdnad men att det sällan 

görs på grund av okunskap och 

för att sjuksköterskor inte är 

tränade på att utföra dessa 

uppgifter. 

I 

P 

Basu, S. Ratcliffe, G. 

2014. Storbritanien.  

Developing a 

multidisciplinary 

approach within the 

ED towards domestic 

violence 

presentations. 

Syftet med studien 

var förbättra 

upptäckte och vården 

av de patienter som 

söker till 

akutmottagning när de 

varit utsatta för våld 

eller misstänkt våld i 

sitt hem.  

Först utvecklades ett 

standardiserat verktyg för 

screening. Sedan utbildades 

akutmottagningens läkare 

och sjuksköterskor inom 

våld i hemmet. Därefter har 

man skapat ett 

kodningssystem som uppger 

tidigare våldsutsatthet. Allt 

detta skedde i samråd med 

Independent domestic 

violence advocate (IDVA). 

Deltagarna intervjuades före 

och efter införandet. 

N=22(12 ssk + 

10 läkare) 

Såväl läkare, sjuksköterskor och 

IDVA personalen upplevde ett 

bättre samarbete och det var 

lättare att upptäcka och hjälpa 

de som varit utsatta.  

II 

P 

Boursnell, M. 

Possner, S. 2010. 

Australien.  

Increasing 

identification of 

domestic violence in 

emergency 

departments: A 

collaborative 

contribution to 

increasing the quality 

of practice of 

emergency nurses.  

Syftet var att förbättra 

akutmottagnings 

sjuksköterskors 

medvetenhet kring 

familjerelaterat våld 

och utveckla 

omhändertagandet 

och öka kapaciteten 

att identifiera dessa 

patienter.  

Först startade man ett 

samarbete mellan de som 

arbetar på violence, Abuse 

and Neglect team(NAV) och 

akutmottagningens 

sjuksköterskor. Denna grupp 

diskuterade kring ämnet för 

att få en samsyn och ta fram 

ramar och riktlinjer. Därefter 

tränades fokusgruppen. Man 

N=61(49) – (22) 

– (19) 

Sjuksköterskorna kände sig mer 

säkra på att identifiera och ta 

hand om denna patientgrupp.  

II 

P 
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gjorde därefter 

enkätundersökningar före 

och efter (1 månad + 6 

månader).  

 

 

 

 
Britton, D. Bloch, R. 

Strout, T. Baumann, 

M. 2013. USA.  

Impact of a 

computerized order 

set on adherence to 

centers for disease 

control guidelines for 

the treatment of 

victims of sexual 

assault. 

Syfte med studien var 

att utvärdera effekten 

av genomförandet av 

ett standardiserat 

datastyrt 

behandlingsprogram 

för vuxna patienter 

som utsatts för 

sexuellt övergrepp 

och hur följsamheten 

kring och förskrivaren 

följde CDC:s 

behandlingsriktlinjer.  

Studien pågick över en tioårs 

period och utfördes kring 

vuxna patienter. Data 

inhämtades elektroniskt både 

före och efter införandet av 

protokollet.  

N=525 

(322+131) 

Efter införandet var det en 

signifikant skillnad i att följa 

behandlingsprogrammet. 

Däremot sågs ingen skillnad i 

vem som förskrev 

behandlingen.  

I 

P 

Elderidge. K. 2008. 

USA.  

Assessment of trauma 

nurse knowledge 

related to forensic 

practice 

Syftet med studien 

var att bedöma 

sjuksköterskornas 

kunskap kring 

kriminaltekniska 

metoder i samband 

med trauma.  

Utfördes på ett sjukhus. En 

enkät skickades via mail ut 

till alla sjuksköterskor som 

innefattades av studies 

kriterier. 

N=70(38) 48 % hade någon typ av 

forensisk utbildning. De flesta 

ansåg att de är viktigt med 

forensisk utbildning men de 

saknade träning och PM av 

omhändertagandet av dessa 

patienter. 95 % tyckte att de 

medicinska behoven var de 

viktigaste att ta hand om. 

II 

P 

Henderson, E. 

Harada, N. Amar, A. 

2012. USA.  

Caring for the 

forensic population: 

recognizing the 

educational needs of 

emergency 

department nurses and 

physicians.  

Syftet var att beskriva 

och jämföra den 

forensiska kunskapen, 

tillämpning och 

erfarenheten av 

sjuksköterskor och 

läkare som arbetar på 

akutmottagning.  

Studien utfördes på två olika 

sjukhus. Man använde sig av 

en Survey monkey som 

sändes ut via mail. Enkät 

skickades till 316 personer 

som var anställda på ett eller 

båda sjukhusen.  

N=316 (77) Det hittades ingen signifikant 

skillnad av den forensiska 

kunskapen, erfarenheten eller 

utbildning. Där emot bestod 

skillnaden av vilken typ av 

utbildning de olika aktörerna 

kände att de hade behov av.  

II 

CCT 

Leppäkoski, T. 

Åstedt-Kurki, P. 

Identification of 

women exposed to 

Syfte med studien var 

att beskriva hur ofta 

Man gjorde både en enkät 

undersökning och även 

N=957 (488). 

N=72 (20/16) 

De sjuksköterskor som hade 

utbildning kring partner relaterat 

I 

CCT 
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Paavilainen, E. 2010. 

Finland. 

acute physical intimte 

partner violence in an 

emergency 

department setting in 

Finland.  

kvinnor som utsatts 

för misshandel av sin 

partner sökte 

akutmottagningens 

vård och hur 

sjuksköterskor 

identifierade denna 

patientgrupp.  

intervjuer via telefon. 

Studien granskades både en 

med statistisk analys och 

intervjuerna granskades 

kvalitativt.  

våld hade lättare att identifiera 

dessa kvinnliga patienter än de 

sjuksköterskor som saknade 

utbildning kring ämnet.  

Patel, A. Roston, A. 

Tilmon, S. Stern, L. 

Roston, A. Patel, D. 

Keith, L. 2013. USA.  

Assessing the extent 

of provision of 

compehensive 

medical care 

management for 

female sexual assault 

patients in US 

hospital emergency 

department.  

Att beskriva vilken 

medicinsk vård som 

erbjuds och vilka 

akutmottagningar som 

följer riktlinjerna 

”The comprehensive 

medical care 

management” 

(CMCM) 

26 frågor ställdes via telefon 

(enkät). Till personal på 

akutmottagningar över hela 

USA.  

N=642(582) Alla akutmottagningar gav akut 

medicinska vård men bara 17,4 

procent tillhandahöll alla 10 

element som ingår i CMCM.  

I 

P 

Pennington, E. 

Zwerner, F. Krebs, D. 

2010. USA.  

Unique sexual assault 

examiner program 

utilizing mid-level 

providers.  

Var jämföra 

akutmottagningar som 

hade utbildad 

personal (SAE) kring 

bevisföring relaterat 

till de 

akutmottagningar som 

saknade utbildad 

personal kring detta. 

Kriminallaboratorie personal 

utvärderade kvalitén på de 

insamlade bevismaterialen 

enligt ett protokoll. 

Protokollet innefattade rätt 

insamlingsteknik, 

uppmärkning, försegling och 

spårbarhet.    

N=36+90 Resultatet visade att antalet 

insamlat bevismaterial var den 

samma men de som tagits av 

utbildad personal hade högre 

kvalité.  

I 

R 

Rahmqvist 

Linnarsson, J. 

Benzein, E. Årestedt, 

K. 2014. Sverige.  

Nurses’ views of 

forensic care in 

emergency 

departments and their 

attitudes, and 

involvement of family 

members.  

Syftet var att beskriva 

akutmottagnings 

sjuksköterskors 

attityd till forensisk 

omvårdnad både 

gällande patienter och 

anhöriga.  

Man använde en enkät som 

senare analyserades med 

både linjär regression och 

ordinal regression.  

N=867(457) Sjuksköterskor på 

akutmottagning utför forensisk 

omvårdnad men få är utbildade 

för detta och de riktlinjer som 

finns kring dessa patienter 

inkluderar inte anhöriga.  

I 

P 

Robinson, R. 2010. 

USA.  

Myths and 

stereotypes: how 

registered nurses 

screen for intimate 

Syftet var att ta reda 

på hur sjuksköterskor 

på akutmottagning 

screenade för 

13 sjuksköterskor 

intervjuades med öppna 

frågor. Datan analyserades 

senare med Colaizzi 

N=13 Sjuksköterskor på 

akutmottagning screenar denna 

patientgrupp enligt sin egen 

erfarenhet snarare än enligt de 

II 

K 
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partner violence.  partnerrelaterat våld 

på akutmottagningen 

och vilka stoppklossar 

för screeningen var 

och hur effektiviteten 

var. Man kollade även 

på vilka olika resurser 

som fanns och vilka 

som behövdes. Man 

undersökte även hur 

sjuksköterskorna 

responderade när 

patienterna avslöjade 

att de varit utsatt för 

våld i sin parrelation.  

metoden.  protokoll som olika 

organisationer önskar.  

Rosen, T. Bloemen, 

E. LoFaso, V. Clark, 

S. Floenbaum, N. 

Lachs, M. 2016. 

USA. 

Emergency 

department 

presentations for 

injuries in older adults 

independently known 

to be victims of elder 

abuse. 

Syfte med studien var 

att beskriva mönster 

och omständigheter 

kring misshandel av 

äldre, vare sig det var 

känt att de sökte för 

misshandel eller inte.  

För att hitta fall sökte man 

via elderly protective 

service(EPS) register och 

matchades med journaler 

från två sjukhus i New 

Haven. Man re evaluerade 

varje fall.  

N=244 Äldre har ofta skador på 

överkroppen. Vid granskningen 

upptäcktes av flera av fallen där 

det påstods att skadorna 

uppkommit av olycksfall i 

själva verket var skador 

uppkomna av misshandel.  

I 

R 

Samspel, K. Szobota, 

I. Joyce, D. Graham, 

K. Pickett, W. 2009. 

Kanada. 

The impact of a 

sexual 

assault/domestic 

violence program on 

ED care.  

Jämföra före och efter 

införande av(Sexual 

Assault/Domestic 

Violence Program 

(SADVP) 

Det gjordes en 

journalgranskning av två 

olika grupper. En före 

implementering av SADVP 

och en grupp efter 

implementeringen på två 

olika sjukhus i Ontario.  

N=61+92 Efter införandet har väntetiderna 

minskat, fler bevis samlades in. 

Fler fick behandling för både 

sexuellt överförbara sjukdomar 

och graviditet.  

I 

R 

 

Van Wyk, N. van der 

Wath, A. (2015). 

Sydafrika.  

Two male nurses’ 

experiences of caring 

for female patients 

after intimate partner 

violence: a South 

African perspective 

Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva manliga 

sjuksköterskors 

erfarenhet att ta hand 

om kvinnor som 

utsatts för övergrepp 

av sina män i 

Man intervjuade 2 manliga 

sjuksköterskor där det fick 

berätta öppet om deras 

erfarenhet utifrån en enda 

fråga. Intervjuerna 

granskades senare 

kvalitativt.  

N=2 Resultatet visar att det kan 

uppstå konflikter mellan att vara 

manlig sjuksköterska på arbetet 

och man ute i samhället. Män 

anses  vara starka och 

beskyddande och  

sjuksköterskor anses  vara 

effektiva  och kunna ”gå i 

II 

K 
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Sydafrika. offrets skor”.  

Zacharoula, A. 

Michalis, R. 

Dimitrios, T. 

Anastasios, M. 

Zacharias, Z. 

Kyriakos, K. 

Emmanouil, A. 

Maria, P. 2008. 

Grekland.  

The phenomenon of 

women abuse: 

attitudes and 

perceptions of health 

professionals working 

in health care centers 

in the prefecture of 

Lasithi, Crete, 

Greece.  

Att utvärdera 

attityden och 

uppfattningen av 

kvinnomisshandel hos 

vårdpersonal samt 

deras kunskap i 

identifiering och 

hanteringen v denna 

patientgrupp i ett 

holistiskt perspektiv.  

En enkät med beskrivande 

frågor besvarades av 91 

olika vårdpersonalkategorier 

(25 läkare och 66 

sjuksköterskor) 

N=91 (25+66) Vårdpersonalen tror att de 

psykologiska effekterna av 

misshandeln påverkar fler 

personer än de som varit utsatta 

för misshandeln, där även 

vårdpersonal påverkas.  

Vårdpersonalen behöver träning 

och screeningverktyg för att 

kunna hantera och upptäcka 

denna patientgrupp.  

I 

CCT 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 2 

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 välgenomförd 

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/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 
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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 

välgenomförd 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. 

Avvsikten 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


