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Sammanfattning 

Bakgrund: Forensisk omvårdnad kan beskrivas som länken mellan sjukvård och 

rättssystem. Sjuksköterskans uppgift inom den forensiska omvårdnaden innebär att 

hålla ett opartiskt förhållningssätt som främjar patientens rättigheter och en eventuell 

påföljande rättsprocess. I mötet mellan patient och sjuksköterska ger kunskap om 

forensisk omvårdnad en möjlighet till samhörighet som skapar god omvårdnad och 

minskat lidande. Syfte: Syftet var att skildra sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med forensisk omvårdnad inom sjukvården. Metod: 

Metoden var en allmän litteraturstudie som innefattade tio artiklar. Databearbetning 

genomfördes med kodning och tematisering och sammanställdes senare till ett resultat 

med teman och subteman. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudteman som var 

Sjuksköterskans emotionella börda, Forensisk Omvårdnad – utmanande och krävande 

och Kunskap som brist och tillgång. Därefter tillkom tre subteman Sjuksköterskans 

hantering av den emotionella bördan, Omvårdnad av familj och Omvårdnad av 

gärningsmän. Sjuksköterskan upplevde en stor emotionell påverkan av att arbeta med 

våldsutsatta patienter och belyste behovet av utökad kunskap för att kunna vårda 

patienter inom forensisk omvårdnad optimalt. Slutsats: Studien tydliggjorde hur den 

emotionella bördan till följd av forensisk omvårdnad påverkade sjuksköterskan och 

därmed vårdkvaliteten negativt. Sjuksköterskans upplevelser visade på ett stort behov 

av kunskap inom området för att samhörigheten mellan sjuksköterska och patient ska 

kunna växa fram och bidra till att lindra patientens lidande. 
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Abstract  

Background: Forensic nursing is described as a connecting link between the 

healthcare- and judicial system. Maintaining a neutral standpoint is the main 

responsibility of a nurse when caring for a forensic patient and thus promotes 

supporting patients’ rights and equitable outcomes in a court of law. Knowledge of 

forensic nursing enables a nursing encounter where patients will feel connected and 

cared for, which leads to reduced suffering and improved caring. Aim: The aim of this 

study was to describe nurse’s experiences working with forensic nursing in a 

healthcare setting. Method: A total of ten articles were reviewed and analysed based 

on the method of an overview study. The findings of the articles were coded and 

thematized which resulted in a set number of themes and subthemes. Results: The 

main themes of the result were The emotional burden of the nurse, Forensic nursing – 

challenging and demanding and Knowledge - flaws and assets. Subthemes identified 

were the following Nurses coping strategies dealing with an emotional burden, 

Caring for family and Caring for the perpetrator. The emotional strain experienced 

by nurses working in a forensic setting took a major toll on their mental state. Along 

with negative psychological effects nurses also stated the need of a proper education 

and knowledge in forensic nursing to be able to provide appropriate care for the 

patient. Conclusion: This study showed that the emotional burden nurses experience 

as a result of working in forensic nursing results in a reduced quality of care. The 

lived experiences of nurses working in a forensic setting showed the need of a proper 

education to maintain a connection between nurse and patient, which is key to enable 

and sustain a caring environment. 
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Inledning 

Under år 2018 anmäldes i Sverige omkring 83 200 brott om misshandel samt 22 400 

sexualbrott (Brottsförebyggande rådet, 2019). Enligt Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid (NCK) (2014) visar svensk forskning att 46 procent av alla kvinnor och 38 

procent av alla män någon gång under sin livstid utsätts för allvarligt sexuellt, fysiskt 

eller psykiskt våld. Vidare beskriver NCK (2014) att kvinnor oftare utsätts för sexuellt 

och psykologiskt våld, medan män oftare utsätts för fysiskt våld. Våld är idag ett 

allvarligt problem och dess effekter kan orsaka allvarliga fysiska, psykiska eller 

sociala problem för enskilda personer, familjer och samhället i stort (NCK, 2014). 

Alla människor kan drabbas av våld men vissa grupper är särskilt utsatta och sårbara 

exempelvis barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och kvinnor i missbruk, 

trafficking eller prostitution (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

När sjuksköterskan möter våldsutsatta patienter, anhöriga och gärningsmän nämner 

Vårdfokus (2011) att det krävs både fysisk och psykisk omvårdnad samt att 

dokumentering och säkring av bevis till en eventuell rättsprocess genomförs. 

Gränslandet mellan sjukvård och rättsväsende benämns numera som forensisk 

omvårdnad (Vårdfokus, 2011), vilken har vuxit fram för att möta de ständigt 

föränderliga kraven på att tillhandahålla god omvårdnad och för att uppfylla kraven i 

den komplexa lagstiftningen kring våldsbrott (Dash, Patel & Chavali, 2016). I svensk 

hälso- och sjukvård har alla människor rätt till lika vård och vården ska ges med 

respekt för allas lika värde (SFS, 2017:30). Sjuksköterskan kommer under sin 

yrkeskarriär någon gång att möta patienter utsatta för våld, deras familjer eller 

gärningsmän, möten som ställer krav på sjuksköterskans kunskap (Garbacz-Bader & 

Gabriel, 2010). Bristen på vetenskapligt material innefattande sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter inom forensisk omvårdnad (Kennedy, 2019) samt 

tillgången av underlag för andra perspektiv så som patient-sjuksköterska (Marshall & 

Adams, 2018) motiverar studiens inriktning och syfte. 

Bakgrund 

Forensisk omvårdnad 

Den engelska termen forensic härstammar från latinets forum med betydelsen “som 

gäller lag”. Idag står termen forensisk omvårdnad för länken mellan sjukvård och 

rättssystem och symboliserar det specifika omhändertagandet i samband med våld 

(Foresman-Capuzzi, 2013). Forensisk omvårdnad blev erkänt som en vetenskaplig 

disciplin först år 1992 i USA av International Association of Forensic Nurses (IAFN) 

(Stokowski, 2008). Forskning krävs på global nivå för att kunna bedriva ett 

förbättringsarbete inom området, likaså krävs mer forskning kring förebyggande av 

våld, effekterna av våld och resultaten av forensisk omvårdnad (Stokowski, 2008).  
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För sjuksköterskan innebär den forensiska omvårdnaden främst ett förhållningssätt till 

brottsoffer, gärningsmän, anhöriga och andra som är berörda vid händelser som kan få 

rättsliga följder. Omvårdnaden innefattar vidare att upptäcka och synliggöra våld, 

vårda och stödja patienten, spårsäkra och dokumentera samt samverka med andra 

myndigheter som polis, rättsväsende, rättsmedicin, socialtjänst och kriminalvård 

(Vårdfokus, 2011). Ofta är sjuksköterskan den första kontakten med sjukvården för 

patienter berörda av våld och därför blir kvalitén på den forensiska omvårdnaden 

viktig, framför allt för patienten själv, men även för eventuellt kommande 

polisutredningar och rättsfall (Samverkan112, 2015). Orsaker till att patienten söker 

vård kan vara direkta skador orsakade av våld såsom skallskador, frakturer och stick- 

eller skärsår (Lindgren et al., 2001), eller långvarig ohälsa kopplad till våld med 

symtom som kronisk smärta, mag- och tarmproblem, yrsel, illamående och trötthet 

(Campbell, 2002). I många fall vill patienten av olika skäl inte berätta att skadan eller 

symtomen är orsakade av våld, utan skyller istället på andra orsaker (Lindgren et al., 

2001), vilket kan ses som en copingmekanism som beskriver en persons förmåga att 

hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer (Lazarus & Folkman, 

1984). Patienter som utsätts för våld i nära relationer, internationellt Intimate Partner 

Violence (IPV), sätts i en komplex situation då de ofta förnekar eller normaliserar 

våldet samt upplever skuld, skam och rädsla. Rädslan för konsekvenser och fortsatt 

upprepat våld hindrar dem från att berätta om och anmäla att de utsatts för våld 

(Chang et al., 2006). Våld i nära relationer innebär även en ökad risk för att offret blir 

utsatt för våldshandlingar upprepade gånger (Lindgren et al., 2001). 

I dagens samhälle finns ett stort behov av hälso- och sjukvårdens forensiska 

omvårdnad (Garbacz-Bader & Gabriel, 2010). Lynch (2011) menar att 

sjukvårdspersonal under de senaste decennierna utmanats att, tillsammans med 

brottsförebyggande myndigheter, ta ett stort ansvar för orsakerna och effekterna av 

mänskligt våld. Varje skada, sjukdom eller dödsfall ska hanteras som ett våldsbrott 

tills motsatsen har bevisats, för att inte bevismaterial ska förbises eller omedvetet 

förstöras vid kontakt med patienten (Lynch, 2011).  

Gärningsmannen kan anta olika skepnader som exempelvis patient eller närstående på 

en sjukhusavdelning, som vårdare på ett äldreboende eller som intagen på en anstalt 

(Vårdfokus, 2011). Grunden i den forensiska omvårdnaden bygger på att 

sjuksköterskan har en opartisk inställning som förespråkar sanning och rättvisa 

tillsammans med en holistisk omvårdnad. Genom sin profession är sjuksköterskan 

etiskt bunden att förespråka alla patienter, oavsett om patienten är ett offer eller en 

gärningsman (Foresman-Capuzzi, 2013). Samtliga patienter ska erbjudas bästa 

möjliga omvårdnad med likvärdig respekt och värdighet, trots det etiska dilemma som 

sjuksköterskan kan ställas inför (Garbacz-Bader & Gabriel, 2010). Ofta upplevs det 

som svårt att förmedla en god humanistisk omvårdnad till gärningsmän där säkerheten 
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ständigt måste finnas i åtanke (Kent-Wilkinsson, 2009), vilket kan leda till att 

sjuksköterskan inte förmår att se människan bakom brottet (Vårdfokus, 2011). 

Bemötandet av gärningsmän har under de senaste åren lyfts fram som en viktig faktor 

i omvårdnadsarbetet för att bryta våldsmönster och förebygga brott (SOU 2018:37). 

Sjuksköterskans beredskap och resurser inom forensisk omvårdnad 

Utvecklingen av utbildning inom forensisk omvårdnad har skett gradvis i världen med 

start från slutet av 1900-talet och framförallt har framsteg och subspecialiteter 

utvecklats i USA (Kent-Wilkinsson, 2011). I länder som USA, Sydafrika och Indien 

där specialiteten är erkänd är sjuksköterskorna inom området ofta specialister på att 

undersöka våldtäktsoffer eller stötta vid misstänkt barnmisshandel (Vårdfokus, 2011). 

En sjuksköterska med en specialistutbildning inom det forensiska området, som 

hanterar insamling av bevis och undersökningar vid våldtäktsfall eller fall som 

innefattar sexuella övergrepp, är en så kallad Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) 

(Ledray, 1999). Fokus har nyligen skiftats gällande den forensiska omvårdnaden i 

Storbritannien, Australien och Kanada, från en inriktning mot förövare till ett bredare 

perspektiv där även brottsoffer inkluderas (Kent-Wilkinsson, 2011). Kent-Wilkinsson 

(2009) betonar att trots att det förväntas existera en generell kunskap även hos den 

icke specialiserade sjuksköterskan, så är forensisk omvårdnad och dess specialiteter 

ett eget område som kräver en ökad kompetens och kunskap. Enligt Garbacz-Bader 

och Gabriel (2010) innefattar kompetensen hos den specialiserade sjuksköterskan 

flera möjliga inriktningar. Grunden är en licensierad sjuksköterska med utökad 

utbildning och träning med möjlighet att bistå vid undersökningar där 

omvårdnadsvetenskap appliceras på publika eller juridiska processer (Garbacz-Bader 

& Gabriel, 2010). 

Liksom när specialiteten utvecklades i USA möter idag den forensiska omvårdnaden 

en viss skepticism i Sverige. Rättsläkare samt olika befattningar på Statens 

kriminaltekniska laboratorium står ibland frågande inför varför sjuksköterskor ska 

verka i gränslandet mellan sjukvård och rättsmedicin (Vårdfokus, 2011). Förespråkare 

för den forensiska omvårdnaden vittnar om hur dokumentation av skador vid 

våldsbrott missas för att rättsläkarens tid inte räcker till, eller att skoavtryck på en 

brottsplats förstörs av ambulanspersonal på grund av okunskap (Vårdfokus, 2011). I 

Vårdfokus (2011) beskrivs även vikten av att sjuksköterskor på akutmottagningar vet 

att patienternas kläder ska förvaras i papperspåsar, för att förhindra att biologiska spår 

ruttnar av kondensen i plast samt att bevis som hår och fibrer är svåra att hitta i 

plastpåsar. Numera har sjukvården en skyldighet att genomföra undersökningar för att 

säkra spår vid alla sexualbrott om offret samtycker, något som tidigare endast 

genomfördes om offret ville göra en anmälan, vilket ledde till att bevis saknades ifall 

hen ångrade sig (NCK, u.å.). Garbacz-Bader och Gabriel (2010) redovisar flertalet 

ansvarsområden för en sjuksköterska med forensisk kompetens. Yrkesverksamheten 
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varierar beroende på inriktning och kan innefatta: sexuella övergrepp, våld i hemmet, 

misshandel eller försummelse av barn eller äldre, dödsfallsutredningar involverande 

självmord, mord eller dödsfall av misstänkt karaktär samt olycksfall. Sjuksköterskans 

arbetsfält kan vara inom kriminalvården, psykiatrisk tvångsvård eller akut- och 

traumavård, som inkluderar omvårdnad vid bilolyckor, traumatiska skador, 

arbetsplatsolyckor och liknande (Garbacz-Bader & Gabriel, 2010).   

Följande ansvarsområden som presenteras av Garbacz-Bader och Gabriel (2010) är 

kopplade till den forensiska sjuksköterskans arbetssätt. Högsta prioritet är att fastställa 

att det levande brottsoffret och den avlidnes kropp är i säkerhet, sekundärt ska 

insamling och bevarande av bevis aldrig vara integritetskränkande eller riskera att 

utsätta kroppen för faror. En undersökning utförd av den forensiska sjuksköterskan 

ska ha som syfte att samla in och identifiera bevis överfört från gärningsmannen till 

brottsoffret. Vid insamling av bevismaterial ska utförandet ske organiserat och ur ett 

helhetsperspektiv utan partiskhet. En noggrann helkroppsundersökning är nödvändig 

för insamling och identifierande av bevismaterial (Garbacz-Bader & Gabriel, 2010).  

Kontinuerlig kontakt med patienter i forensisk kontext ökar sannolikheten av 

involvering med rättssystemet i olika instanser, att den rättsliga och vetenskapliga 

kunskapen gällande forensik nyttjas samt att fall tas upp i domstol. Forensisk 

omvårdnad särskiljer sig från det normativa omvårdnadsarbetet genom fler frekventa 

möten med patienter som antingen är våldsutsatta offer eller gärningsmän (Kent-

Wilkinsson, 2008). Genom att visa känslighet och förståelse i mötet med människor 

utsatta för våld kan sjuksköterskan skapa en samhörighet med patienten, vilket är en 

förutsättning för god omvårdnad och minskat lidande (Lynch, 2011). 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Betydelsen av samhörighet mellan sjuksköterska och patient tar Sigridur 

Halldórsdóttir (1996) upp i sin omvårdnadsteori genom begreppen caring och 

uncaring. Teorin bygger på två metaforer: bron som symboliserar en öppenhet i 

kommunikation och samhörighet med patienten, upplevt som caring. Muren som 

symboliserar en brist på kommunikation och samhörighet i mötet med patienten, 

upplevt som uncaring. Mellan de här begreppen befinner sig den sårbara patienten.  

Halldórsdóttir (1996) beskriver vidare hur begreppet caring är uppbyggt av tre 

faktorer: kompetens, vårdande och samhörighet. I kompetens ingår bland annat 

förmågan att skapa samhörighet med och stärka patienten och förmågan att utbilda 

och agera som ombud åt patient och anhöriga (Halldórsdóttir, 1996). Inom den 

forensiska omvårdnaden kan sjuksköterskan skapa samhörighet genom att samverka 

och företräda patienten gentemot myndigheter och organisationer, samt genom att 

informera och hjälpa patienter och anhöriga till fortsatt stöd efter den akuta 

omvårdnaden (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2013). Under vårdande beskrivs 
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sjuksköterskans bemötande vilket inkluderar en öppenhet och lyhördhet för patientens 

behov, en total närvaro, att våga vara professionell och förmågan till att ta moraliskt 

ansvar för sina handlingar (Halldórsdóttir, 1996). Det vårdande mötet beskrivs som en 

av grundstenarna inom den forensiska omvårdnaden. Sjuksköterskan måste vara 

beredd på att ta emot patientens berättelse vid frågor om våld, samt ha den kunskap 

som krävs för att kunna ta hand om svaren. Bemötandet kan vara avgörande för att 

patienten ska våga berätta om sina erfarenheter av våld (Yam, 2000). Samhörighet 

skapas genom att sjuksköterskan har förmågan att bygga en professionell relation till 

patienten (Halldórsdóttir, 1996). Vid ett akut omhändertagande finns det risk för att 

vårdpersonalen endast fokuserar på medicinska behov och lämnar patientens känslor 

och tankar utanför. Patienten upplever då en känsla av utanförskap och obehag, vilket 

är sjuksköterskans uppgift att förhindra genom att bjuda in patienten i vårdrelationen 

och erbjuda delaktighet (Elmqvist, 2011). När ovanstående faktorer samspelar i 

sjuksköterskans möte med patienten kan bron mellan dem byggas och patienten 

känner en trygghet i att söka sjuksköterskans hjälp och stöd (Halldórsdóttir, 1996), 

vilket är en förutsättning för den forensiska omvårdnaden (NCK, 2012).  

Halldórsdóttir (1996) beskriver hur muren mellan sjuksköterskan och patienten 

uppstår när faktorerna inkompetens och likgiltighet, brist på förtroende samt 

ömsesidigt undvikande och avsaknad av samhörighet infinner sig mellan patienten 

och sjuksköterskan, deras möte beskrivs som uncaring. Patienten upplever att 

omvårdnaden brister, undviker kontakt och känner ingen samhörighet med 

sjuksköterskan (Halldórsdóttir, 1996). För den patient som utsatts för våld kan ett 

sådant möte i värsta fall upplevas som ett nytt övergrepp, skapa känslor av skam eller 

skuld och bidra till att patienten inte orkar gå vidare med en polisanmälan eller ta 

emot fortsatt vård och stöd (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). 

Problemformulering 

Forensisk omvårdnad är ett komplext och relativt nytt område med flertalet 

utmaningar för vårdpersonalen inom sjukvården. Skildringen av sjuksköterskors syn 

på forensisk omvårdnad kan leda till en ökad förståelse i mötet med våldsutsatta 

patienter, deras familjer och gärningsmän. Genom förståelse för berörda 

patientgrupper kan möjligheten att främja välbefinnande och lindra lidande samt 

förutsättningar för en jämlik och god vård skapas. 

Syfte    

Syftet var att skildra sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

forensisk omvårdnad inom sjukvården. 
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Metod 

Design 

Arbetet utformades efter riktlinjerna för en allmän litteraturstudie. Forsberg och 

Wengström (2015) menar att en allmän litteraturstudie är gångbar i en övergripande 

kontext där kunskapsläget gällande ett specifikt forskningsområde ska fastställas. 

Datainsamling 

Informationssökningen bestod av artikelsökningar i tre databaser: Cumulative Index 

for Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och 

PsycINFO. Enligt Forsberg och Wengström (2015) innefattar CINAHL och PubMed 

båda innehåll av omvårdnadskaraktär. CINAHL anses vara specialiserat inom 

omvårdnadsforskning och PubMed anses vara en bredare, medicinskt inriktad 

databas. PsycINFO är inriktad på forskning inom psykologin där omvårdnad och 

närliggande områden är en av kategorierna (Forsberg & Wengström, 2015). Utifrån de 

beskrivna kvalifikationerna ansågs databaserna därmed vara lämpliga att använda i 

informationssökningen.  

Då syftet var kopplat till forensisk omvårdnad, ett område med smal forskningsbas, 

valdes fritextsökning som metod. Ämnesordlistor i de olika databaserna bedömdes 

vara alltför begränsande och användes därför inte. Primära sökord valdes ut för att 

lokalisera relevanta artiklar till det valda syftet. Karlsson (2012) nämner att för 

ytterligare specificering samt reducering av antalet träffar kan fler än ett sökord 

användas åt gången. När informationssökning genomfördes i databaser användes ett 

utökat antal sökord.  

Sökorden valdes ut efter värdering av relevans till ämnet forensisk omvårdnad. Ett 

ämne som vid vidare undersökning var ett relativt ospecificerat område som krävde en 

bredd på informationssökningen och därmed sökorden. De primära sökorden vilka 

bidrog till datainsamlingen var: akutmottagning, barn, barnmisshandel, forensisk, 

forensisk omvårdnad, fånge, omvårdnad vid sexuella övergrepp, sjuksköterska, 

sjuksköterskor, upplevelse, våld i nära relationer, vård och vårdande vilka sedan 

översattes till engelska för optimala sökträffar. Samtliga sökord presenteras i bilaga A. 

I artikelsökningarna inkluderades de booleska operatorerna AND och OR. Operatorn 

AND innebär att sökningen innefattar alla sökord i olika sammanhang, alla 

resultatartiklar innehöll därför de valda sökorden (Karlsson, 2012). Operatorn OR ger 

en möjlighet till att använda olika versioner av ett ord med samma betydelse där 

sökningen alstrar träffar på de versioner som innefattas inom parentesen (Karlsson, 

2012). Karlsson (2012) nämner även metoden trunkering (*) som verktyg för att utöka 

precisionen i enstaka sökningar. Två av tio artiklar var baserade på en kvantitativ 

metod vilka inkluderades då de var baserade på forensisk omvårdnad och berörde 
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syftet samt att en av artiklarna var utförd i Sverige. Fullständig sammanställning över 

artikelsökningar presenteras i bilaga B. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmodell för 

kvalitativ samt kvantitativ metod för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet. 

Bedömning enligt kvalitetsmallen gav varje enskild artikel en procentsats som 

därefter räknades om enligt en gradering i tre olika grader, där grad I innebar hög 

kvalitet och grad III innebar låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Då hög 

vetenskaplig kvalitet önskades inkluderades artiklar med grad I och grad II, grad III 

exkluderades. Artikelöversikt med redovisad kvalitetsgranskning återfinns i bilaga C. 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier användes: att det huvudsakliga temat i artiklarna 

presenterades ur ett sjuksköterskeperspektiv, att artiklarna var bedömda enligt peer-

review samt att artiklarna var författade på engelska. Följande exklusionskriterier 

användes: artiklar på andra språk än engelska samt artiklar som ej berörde syftet. 

Följande kriterier användes som bedömningspunkter för att bestämma huruvida 

studierna är av relevans eller ej: öppenvård, slutenvård, kriminalvård, samtliga typer 

av våld, patientgrupper som barn, vuxna, anhöriga och gärningsmän.  

CINAHL 

Totalt genomfördes tre sökningar i CINAHL. Sökorden var följande: caring, forensic, 

nurse, nurses, prisoner, intimate partner violence (IPV), IPV, child och experience. 

Sökordet experience trunkerades för att innefatta samtliga varianter av böjningar i 

sökresultatet. Booleska operatorn AND tillämpades i alla kombinationer i 

fritextssökningen för att lokalisera referenser till samtliga sökord som användes. Även 

OR användes för att kombinera flera sökord som nurse och nurses, intimate partner 

violence och IPV vilket utvidgade sökningarna. Totalt resulterade sökningen i 145 

träffar, därefter lästes samtliga rubriker och en urvalsprocess kunde direkt genomföras 

där sjuksköterskans perspektiv var önskvärt. Ej relevanta artiklar kunde vid 

rubrikgenomgången uteslutas direkt och 20 abstrakt var av intresse. Efter en 

bedömning där abstrakt som inte berörde syftet på något vis uteslöts lästes därefter tio 

artiklar igenom. Fyra artiklar stämde överens med valt syfte och inklusionskriterierna 

och användes därmed i litteraturstudien. Samtliga godkända artiklar som inkluderades 

var alla av god vetenskaplig kvalitet, vilket innebar grad I enligt Carlsson och Eiman 

(2003). 
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PubMed 

En sökning genomfördes i PubMed. Sökorden som användes var forensic nursing, 

caring och emergency department. Fritextsökningen kombinerades med den booleska 

operatorn AND för träffar av relevans utifrån sökorden. Sökningen resulterade i tio 

sökresultat. Då antalet träffar var relativt lågt kunde en snabb överblick av rubrikerna 

visa att fem artiklar i viss mån tangerade syftet i anknytning till 

sjuksköterskeperspektivet. Fem abstrakt lästes därefter och två artiklar uppfyllde 

inklusionskriterierna och användes i därmed i arbetet. Artiklar kvalitetsgranskades och 

bedömdes enligt bedömningsmallen vilket resulterade i två grad I artiklar som enligt 

Carlsson och Eiman (2003) betyder att de är av god vetenskaplig kvalitet.  

PsycINFO 

I PsycINFO utfördes två sökningar där sökorden var av varierande karaktär. Sökorden 

som användes var: forensic, nursing, nurses, nurse, sexual assault nursing, experience 

och child abuse kombinerade i fritextsökningar. Trunkering på sökordet experience 

användes för att få tillgång till samtliga varianter av ordet. Då sökorden arrangerades i 

olika kombinationer användes den booleska operatorn AND för att begränsa urvalet. 

Då användandet av orden nurse och nurses varierade implementeras ytterligare en 

boolesk operator, OR, för att få tillgång till samtliga sökresultat som använde ett av de 

två olika alternativen. Sökningarna genererade totalt 162 träffar. Rubriker på samtliga 

artiklar lästes och potentiellt användbara träffar sorterades ut för att ytterligare 

undersökas. Rubriker av intresse inkluderade ord som syftade på sjuksköterskors 

upplevelser i de olika omgivningar och områden som ämnade undersökas, de med 

oönskade perspektiv sorterades bort. I urvalsprocessen lästes 14 abstrakt varav sju 

artiklar lästes i sin helhet. Slutligen kom fyra artiklar att väljas ut baserat på 

urvalskriterierna. Vidare bedömdes artiklarna och inkluderades efter en gradering på 

minst grad II, som enligt Carlsson och Eiman (2003) visar på god vetenskaplig 

kvalitet. 

Databearbetning 

De tio utvalda artiklarna genomgick en analysprocess enligt Fribergs (2012) metod. 

Initialt lästes samtliga tio artiklar igenom grundligt ett flertal gånger för att få en 

övergripande förståelse för innehållet. Åtta artiklar baserades på en kvalitativ metod 

och två artiklar baserades på en kvantitativ metod. Därefter identifierades 

sjuksköterskornas olika upplevelser som markerades med olika färgkoder och 

sammanställdes i en schematisk översikt. Materialet bearbetades och analyserades i 

flera olika omgångar för att precisera insamlat datamängd. I nästa steg separerades 

likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat för att inte gå miste om eventuella 

teman. Genom databearbetningen framkom efter överläggning tre huvudteman. Delar 
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av kunskapsunderlaget som inte kunde knytas till valda teman exkluderades i 

slutfasen.    

Forskningsetiska överväganden 

Vår mänskliga forskningshistoria har lagt grunden till de grundliga krav som existerar 

i nutidens forskning. Dåtidens stundom farliga experiment på människor väckte 

behovet av ett samlat mål där god forskningssed var det centrala arbetssättet. 

Internationellt baseras forskningsregler och dess etiska principer delvis på globalt 

fastställda konventioner. Helsingforsdeklarationen som antogs år 1964 av World 

Medical Association (WMA) beskriver etiska principer för läkare och 

forskningspersonal att förhålla sig till (WMA, 2018).  

I Sverige regleras forskning av lag SFS 2003:460 vilken inkluderar bestämmelser om 

etikprövning av forskning som avser människor. För tillstånd att genomföra en klinisk 

studie krävs enligt lag ett godkännande från en etiknämnd, vars uppdrag är att skydda 

människor och respekten för människovärdet. Vidare reglerar 

dataskyddslagstiftningen hur forskaren ska hantera deltagares personuppgifter. I EU 

gäller numera the General Data Protection Regulation (GDPR) som ämnar skydda 

personuppgifter. Offentlighetsprincipen säkerställer rätten att få inblick i offentliga 

aktörer och myndigheters verksamheter, samtidigt som patienter har rätt till sekretess 

gällande hälsotillstånd. Bestämmelser om vilka patientuppgifter som får lämnas ut i 

samband med forskning regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Inför en vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare bedöma möjliga risker för 

negativa konsekvenser för berörda deltagare och eventuell tredje person. Det etiska 

ansvaret ligger alltid på ansvarig forskare, även då forskningsprojektet har granskats 

av en forskningsetisk kommitté (Vetenskapsrådet, 2019). 

Etiska överväganden som togs i beaktande under litteraturstudien var att samtliga 

använda artiklar mottagit ett godkännande av respektive lands forskningsetiska 

instanser innan forskning påbörjades. I studierna presenterades deltagares 

personuppgifter under pseudonymer eller under anonymitet för att säkerställa god 

forskningssed. 

Resultat 

Genom databearbetning framkom tre huvudteman Sjuksköterskans emotionella börda, 

Forensisk Omvårdnad – utmanande och krävande och Kunskap som brist och 

tillgång. Till temat Sjuksköterskans emotionella börda tillkom subtemat 

Sjuksköterskans hantering av den emotionella bördan och till temat Forensisk 

Omvårdnad – utmanande och krävande tillkom subteman Omvårdnad av Familj och 

Omvårdnad av Gärningsmän. 
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Sjuksköterskans emotionella börda   

Sjuksköterskor som arbetar med forensisk omvårdnad beskriver att den emotionella 

bördan kopplat till yrket är en aspekt som är svår och utmanande att hantera 

(Anderzen-Carlsson et al., 2018; Crampton & Turner, 2014; Maier, 2011; Rahmqvist, 

Benzein & Erlingsson, 2019). I en av studierna framkommer att mer än hälften av 

deltagarna har erfarenheter av sekundär traumatisk stress och känslomässig 

utbrändhet till följd av sitt arbete (Maier, 2011) och i en annan studie benämns arbetet 

som känslomässigt uttömmande (Rahmqvist et al., 2019). Svårigheten med att hålla 

tillbaka sina egna känslor och fördomar samt att vara professionell i mötet med 

våldsutsatta patienter och gärningsmän nämns i flera artiklar (Anderzen-Carlsson et 

al., 2018; Crampton & Turner, 2014; Rahmqvist et al., 2019). Olika typer av våld 

tenderar att skapa olika reaktioner hos sjuksköterskor (Crampton & Turner, 2014; 

Rahmqvist et al., 2019). Exempelvis engagerar våld i nära relationer mer än när en 

ung man misshandlas på krogen, eftersom det ofta antas att han har sig själv att skylla 

(Rahmqvist et al., 2019). Reaktionerna anses vara en risk för att patienterna ska 

behandlas orättvist enligt sjuksköterskor (Crampton & Turner, 2014; Rahmqvist et al., 

2019). En del av det uttömmande känslomässiga arbetet består av att sjuksköterskan 

måste vidhålla ett empatiskt förhållningssätt där patienter i behov av stöd blir 

erbjudna tröst vid nedstämdhet (Downing & Lehan-Mackin, 2012), att sjuksköterskan 

ska ha mod att ingripa samt vara verkligt närvarande och visa uppriktig oro för sina 

patienter (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019).  

Omvårdnaden av våldsutsatta patienter, deras familjemedlemmar och gärningsmän 

ger upphov till frustration (Maier, 2011; Rahmqvist et al., 2019). Ofta känner 

sjuksköterskan en oro för den våldsutsatta patienten även efter att hen har lämnat 

avdelningen (Maier, 2011). Känslomässigt laddade situationer som uppstår kan ge 

upphov till återkommande och påträngande minnen för sjuksköterskor (Crampton & 

Turner, 2014). Minnena kan vara kortvariga, som en reflektion över dagens arbetspass 

(Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019), eller dröja sig kvar under en 

längre tid, ibland upp till flera år (Rahmqvist et al., 2019). Ofta kan det enligt 

Rahmqvist et al. (2019) vara lika smärtsamt att höra kollegor berätta om sina 

upplevelser kring våldsutsatta patienter som att själv vara delaktig i situationen. 

Sjuksköterskors erfarenheter visar även att de upplevda känslorna hindrar dem från att 

ta upp frågor rörande våld (Rahmqvist et al., 2019). I allmänhet anses livserfarenhet 

vara en tillgång som förbereder sjuksköterskor känslomässigt inför svåra möten med 

våldsutsatta patienter och deras anhöriga (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist 

et al., 2019). Vidare uttrycker sjuksköterskor att egen erfarenhet av våld kan bidra till 

att frågor rörande våld undviks (Rahmqvist et al., 2019) eller en ökad förståelse för 

patienten (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019). 
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Omvårdnaden av gärningsmän kan bidra till känslor som ilska och aggression 

(Rahmqvist et al., 2019), rädsla, sorg, sårbarhet, oro, obehag och en känsla av att 

arbetsplatsen kränks och invaderas av ondska genom gärningsmannens närvaro 

(Crampton & Turner, 2014). Faktorn att känna till vilket brott som gärningsmannen 

har begått påverkar i olika grad och leder i vissa fall till att sjuksköterskan stänger ner 

känslomässigt och enbart utför omvårdnaden som en plikt (Crampton & Turner, 

2014). Samtliga deltagare i studien upplever frustration över sin oförmåga att leverera 

en känslomässigt tillfredsställande och jämlik vård till denna patientgrupp och 

omvårdnaden nämns sällan med glädje eller stolthet (Crampton & Turner, 2014). 

Sjuksköterskans hantering av den emotionella bördan 

Att distansera sig från arbetet, patienter och särskilt svåra fall uppges av flertalet 

sjuksköterskor som en copingmekanism (Crampton & Turner, 2014; Maier, 2011; 

Rahmqvist et al., 2019). Följder av våld upplevs ofta som fruktansvärda och genom 

att distansera sig och undvika att bli involverad bygger sjuksköterskan upp ett skydd 

mot sina egna känslor kring våldet (Crampton & Turner, 2014; Rahmqvist et al., 

2019). Sjuksköterskor erfar även att bristen på tid för patienterna är något de måste 

förlika sig med för att inte påverkas negativt (Rahmqvist et al., 2019). Två studier 

nämner vikten av stöd från kollegorna efter en svår situation (Maier, 2011; Rahmqvist 

et al., 2019). Genom stödet tillåts sjuksköterskan ta ett steg tillbaka och reflektera 

över situationen. Utan stöttning finns risk att känslorna förföljer sjuksköterskan, som 

till slut inte orkar arbeta vidare (Rahmqvist et al, 2019). Sjuksköterskor i en studie 

berättar att de på olika sätt använder information kring gärningsmannens brott som en 

form av copingmekanism (Crampton & Turner, 2014). En del uppger att de föredrar 

att inte få vetskap om brottet för att inte bli känslomässigt påverkade och fortsatt 

kunna ge god omvårdnad, medan andra ser det som en fördel att känna till brottet, 

främst för att behålla sin egen känsla av säkerhet under omvårdnaden (Crampton & 

Turner, 2014). 

Forensisk omvårdnad – utmanande och krävande 

Att företräda patienten och hens behov beskrivs som en viktig del av omvårdnaden 

(Anderzen-Carlsson et al., 2018; Downing & Lehan-Mackin, 2012; Finn 2011; 

Gustafsson, Wigerblad & Lindwall, 2013; Rahmqvist et al., 2019). Sjuksköterskor 

nämner att den starka känslan av ansvar för patienter och deras familjer och ett 

vårdande möte är nödvändiga förutsättningar för forensisk omvårdnad (Anderzen-

Carlsson et al., 2018; Gustafsson et al., 2013; Rahmqvist et al., 2019; Rahmqvist-

Linnarsson, Benzein & Årestedt, 2015). Likaså visar erfarenheter på vikten av att 

skapa en känsla av trygghet, säkerhet och makt för patienten (Anderzen-Carlsson et 

al., 2018; Finn, 2011; Gustafsson et al., 2013; Rahmqvist et al., 2019; Rahmqvist-

Linnarsson et al., 2015).  
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Flertalet sjuksköterskor beskriver hur de kämpar med att skapa tid och plats för att 

kunna prata enskilt med patienten om våld. Att prata enskilt med patienten utan 

familjemedlemmar anses särskilt viktigt när sjuksköterskor misstänker att patienten 

utsätts för våld i nära relationer (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Finn 2011; 

Rahmqvist et al., 2019). Sjuksköterskor anser sig vara förutseende när det gäller att 

prata enskilt med patienterna dock medger några att frågorna bara ställs sporadiskt 

och utan vidare eftertanke (Rahmqvist et al., 2019). Vidare beskrivs att problem 

uppstår när äldre patienter sällan lämnas ensamma av sina familjemedlemmar eller 

skötare på grund av att de är beroende av deras hjälp. Sjuksköterskor uppger att de vill 

ge patienten mer tid, men att möjligheten inte finns eftersom det alltid finns andra 

patienter som också behöver deras tid (Rahmqvist et al., 2019). Det framkommer att 

den viktigaste faktorn för att få patienten att prata om våld är att sjuksköterskan kan 

visa att det finns tid att lyssna och vara närvarande (Anderzen-Carlsson et al., 2018; 

Gustafsson et al., 2013; Rahmqvist et al., 2019). Sjuksköterskor beskriver att 

arbetssituationen gör det svårt att rikta uppmärksamhet mot mer än patientens akuta 

fysiska skador. Ofta upplevs patienten vara i behov av mer än medicinsk behandling 

men att tid och kunskap saknas (Rahmqvist et al., 2019). 

Omvårdnad av familj 

Patientens fysiska skador kommer alltid i första hand, även när familjemedlemmar 

visar tecken på känslomässig stress och behov av stöd (Rahmqvist et al., 2019). 

I en studie från Rahmqvist et al. (2019) uppger 79 procent (n=457) av sjuksköterskor 

att de involverar våldsutsatta patienters anhöriga i omvårdnaden “ibland” och 11 

procent att de “alltid” gör det. Faktorer som att vara kvinna, ha kännedom om 

avdelningens rutiner kring familjecentrerad omvårdnad samt egna erfarenheter av en 

allvarligt sjuk familjemedlem associeras med en mer positiv syn på familjecentrerad 

omvårdnad, vilket leder till att sjuksköterskan oftare involverar den våldsutsatta 

patientens familj (Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015). Orsaker till att anhöriga inte 

involveras kan vara att patienten kräver all uppmärksamhet, att ingen medföljande 

familjemedlem finns, brist på tid, att det inte anses ingå i arbetsuppgifter eller rutiner 

(Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015) samt att familjemedlemmen är eller misstänks 

vara gärningsman (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019; 

Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015). Andra sjuksköterskor uppger att de går på sin 

magkänsla eller efter patientens önskemål när de avgör om familjemedlemmar ska 

involveras i omvårdnaden (Rahmqvist et al., 2019). När anhöriga visar tecken på 

ohälsa och behov av sjukvårdens stöd, kan de uppmanas att själva söka hjälp hos 

sjukvården som patienter. Därtill kan sjuksköterskan erbjuda anhöriga en kontakt till 

en brottsofferjour eller stödförening (Rahmqvist et al., 2019). I situationer där det är 

klarlagt att det inte handlar om våld i hemmet kan omvårdnad ges i form av att lyssna, 

vara närvarande och tillgänglig för frågor samt att förse familjemedlemmen med 

kontinuerlig information om patienten (Rahmqvist et al., 2019). 
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Omvårdnad av gärningsmän 

I en studie beskriver en övervägande del av sjuksköterskor hur omvårdnaden av 

gärningsmän ger upphov till en ständig inre kamp för att upprätthålla en vårdande 

relation till gärningsmän som patientgrupp (Crampton & Turner, 2014). Relativt ofta 

baseras omvårdnaden på egna antaganden och fördomar, som exempelvis att patienten 

i större utsträckning förväntas ha HIV eller hepatit C, samt patientens uppträdande 

och utseende. I de fall där patienten har säkerhetsvakter med sig spelar även deras 

beteende en stor roll för hur sjuksköterskan upplever situationen. Sjuksköterskor 

upplever en tvekan kring huruvida de ger jämlik och god omvårdnad till 

gärningsmännen jämfört med andra patientgrupper (Crampton & Turner, 2014). I en 

studie skildras en motsats till ovanstående resultat. Sjuksköterskor poängterar vikten 

av att upprätthålla gärningsmannens värdighet under vårdtiden genom att visa 

patienten respekt och medmänsklighet (Gustafsson et al., 2013). Sjuksköterskor 

beskriver det som sin uppgift att skydda patientens behov genom att vara deras röst 

gentemot läkare, myndigheter och familj och skydda mot kränkande och 

förödmjukande situationer (Gustafsson et al., 2013). I en studie uppger deltagarna att 

omvårdnaden av gärningsmän ofta ges rutinmässigt och utan engagemang (Crampton 

& Turner, 2014). Kontrasterande visar Gustafsson et al. (2013) att sjuksköterskan 

innehar ett empatiskt förhållningssätt och strävar efter att bevara gärningsmannens 

värdighet genom att se människan bakom patienten. 

Kunskap som brist och tillgång 

Sjuksköterskor har ett behov av utökad kunskap och adekvat utbildning inom den 

forensiska omvårdnaden (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Maier, 2011; McMillan & 

White, 2019; Rahmqvist et al., 2019; Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015). Av 

deltagarna i en studie har 13 procent (n=19) slutfört en utbildning inom forensik, 

vilket inkluderar SANE utbildningar, seminarier, konferenser och masterprogram 

inom forensisk omvårdnad (Henderson, Harada & Amar, 2012). Andelen utbildade 

varierar då Rahmqvist-Linnarsson et al. (2015) redovisar ett värde på 28 procent 

(n=457) som har utbildats inom forensisk omvårdnad. Vid en jämförande analys visar 

siffrorna i undersökningen att sjuksköterskor och läkare har en jämförbar 

kunskapsnivå inom det forensiska området med olika professionella intressen att 

fördjupa kunskapen (Henderson et al., 2012). Inom yrkesområdet sexuella övergrepp 

beskrivs åsikter där läkare anser att sjuksköterskor inte är kompetenta nog att utföra 

undersökningar vid sexuella övergrepp (McMillan & White, 2019). Somliga 

sjuksköterskor i en studie försäkrar att de, om de erhåller adekvat träning, skulle vara 

minst lika kompetenta som läkarna i utförandet av forensiska medicinska 

undersökningar, inhämtning av bevis och i vittnesmål om skador vid våldtäktsfall 

(McMillan & White, 2019).  
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En majoritet av sjuksköterskor uppger att de samarbetar med andra myndigheter och 

organisationer för att garantera fortsatt vård för våldsutsatta patienter (Rahmqvist-

Linnarsson et al., 2015). Sjuksköterskors tillgång till dokument och policys anses vara 

en resurs (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019; Rahmqvist-

Linnarsson et al., 2015). Innehållet i riktlinjerna berör forensisk omvårdnad 

(Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019) och specifika riktlinjer 

gällande våldsutsatta patienter på akutmottagning (Rahmqvist-Linnarsson et al., 

2015). Dock finns en uppfattning om att innehållet i riktlinjerna för våldsutsatta 

patienter är begränsade, i och med ett fokus på specifika patientgrupper som kvinnor 

och barn utsatta för övergrepp (Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015).  

Endast tre procent (n=457) av deltagarna i en studie frågar alltid sina patienter om 

deras erfarenheter kring våld och 28 procent ställer aldrig frågor kring ämnet 

(Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015). Vidare redogör sjuksköterskor för att män utsatta 

för våld i hemmet inte får frågan om våld i samma utsträckning som andra 

patientgrupper, på grund av den generella uppfattningen att män inte är det typiska 

offret för relationsrelaterat våld (Rahmqvist-Linnarsson et al., 2015). Svårigheten med 

brist på kunskap och det faktum att våld kräver ett visst mått av känslighet låg bakom 

deltagarnas motvilja att fråga allt för känsliga frågor om våldsutsatthet (Anderzen-

Carlsson et al., 2018; Rahmqvist et al., 2019). Vid samtal om våld krävs en anpassad 

samtalsteknik tillsammans med ett lugnt bemötande, en förberedelse inför hur frågor 

ska ställas och hur svar ska tas om hand (Anderzen-Carlsson et al., 2018; Rahmqvist 

et al., 2019) samt öppna frågor (Finn, 2011), där sjuksköterskan har förmågan att tro 

på det otänkbara (Finn, 2011; Rahmqvist et al., 2019).  

I en studie som inkluderar specialistutbildade sjuksköterskor inom sexuella övergrepp 

nämner ca hälften av deltagarna att den påfrestning och stress som de kan utsättas för 

i deras arbete inte tas upp i deras utbildning. De som kunde återkalla att ämnet hade 

avhandlats under utbildningen redogjorde för hur undervisningen hade fokuserats på 

olika tillvägagångssätt att frigöra stress vid hanterandet av svåra fall (Maier, 2011).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) syftar användandet av en kvalitativ ansats till 

att beskriva, skapa förhållningssätt och därefter försöka ge uttryck för den nya 

helhetsbild som skapats i förståelsen inför forskningsfenomenet. Då arbetet har 

utformats enligt en allmän litteraturstudie med en majoritet av kvalitativa artiklar 

speglar metodvalet syftet väl, vilket var att skildra sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med forensisk omvårdnad. Texter använda i studien 

reflekterar sjuksköterskors upplevelser. Dock kan variationen av utgivningsdatum hos 
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artiklarna motivera en frågeställning gällande hur relevanta valda delar av artiklarna 

är. Syftets styrka låg i det breda perspektivet som redovisades. Då ämnet är relativt 

nytt inom hälso- och sjukvården i Sverige behöver informationen göras tillgänglig för 

att ge en överblick över området, för att sedan väcka intresse för vidare 

kunskapsfördjupning hos engagerad vårdpersonal. En svaghet med syftet låg i 

begränsningen av tillgänglig aktuell forskning. Sådana begränsningar kan ha inverkat 

negativt på de inriktningar som presenteras i det färdigställda arbetet. Det initiala 

syftet fokuserade på forensisk omvårdnad inom akutsjukvård, dock krävdes en 

omformulering efter den inledande datainsamlingen då det aktuella forskningsläget 

gav sparsamma resultat. Efter revidering utformades syftet till att innefatta forensisk 

omvårdnad som ett generellt område. 

För att kunna kvalitetssäkra ett arbete är det viktigt att inkludera en diskussion om 

eventuell förförståelse hos författarna. Läsarna gynnas av en presenterad tolkning 

eller redovisning av perspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). Förförståelsen för 

ämnet bedöms vara låg då ämnet är ett okonventionellt, relativt okänt område som ej 

är inkluderat i grundutbildningen till sjuksköterska. Målet i användandet av relativt 

spridda sökord var att lyckas få tillgång till en bredd av texter för att inkludera 

tillräcklig variation på upplevelser inom fältet forensisk omvårdnad. 

Tillvägagångssättet vid datainsamling och analys samt beskrivning av förförståelsen 

leder till att pålitlighet kan påvisas i studien (Wallengren & Henricson, 2012). 

Reflektion kring den etiska aspekten nytta av framtaget resultat kontra förvanskning 

av information i resultatartiklarna har genomförts.   

Genomförandet av datainsamling med medförande analys och granskning kan ha 

påverkats av brist på tidigare erfarenhet. Sökningar skedde i tre databaser: PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. Utöver de sökresultat som har redovisats genomfördes 

ytterligare sökningar som inte genererade användbara artiklar. Sökresultaten 

inkluderades därmed ej i redovisningen. En svaghet i sökningarna var behovet av 

bredd på sökord för att inkludera en så omfattande redovisning av upplevelser som 

möjligt inom det relativt outforskade begreppet forensisk omvårdnad.  

Möjligheten att överföra resultatet till andra områden, situationer och grupper inom 

samma kontext avgör huruvida arbetet innehar en god överförbarhet eller ej 

(Danielson, 2012). Studier som inkluderades hade sitt ursprung i flera olika länder: 

Australien, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA. En styrka i mängden olika 

ursprungsländer låg i de variationer som visar hur forensisk omvårdnad inkluderas i 

sjuksköterskans arbete, samt att USA står för myntningen av begreppet och därför ger 

en annars svårtangerad fördjupning. Ytterligare styrka låg i de svenska artiklarna som 

ger en nutida presentation på forensisk omvårdnad i Sverige. Dock kan 

överförbarheten försvåras av de olika klassifikationer som existerar för en 
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sjuksköterska som arbetar med forensisk omvårdnad, då det bland annat är en inriktad 

specialitet i USA, samt ett ännu outvecklat område i Sverige. Även samarbetet mellan 

olika myndigheter antas vara olika i olika länder, vilket kan påverka vad 

sjuksköterskan har för juridiska rättigheter och skyldigheter.   

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Totalt tio artiklar genomgick granskningen där nio uppnådde grad I och en uppnådde 

grad II. Då två av tio artiklar har en kvantitativ ansats användes den kvantitativa 

bedömningsmallen då det ansågs vara mest lämpligt. De kvalitativa artiklarna 

bedömdes enligt den kvalitativa bedömningsmallen. Litteraturstudien har flertalet 

gånger under skaparprocessen granskats av såväl handledare som kurskamrater. Enligt 

Wallengren och Henricsson (2012) kan bekräftelsebarhet förstärkas genom att ta hjälp 

av kritiska vänner för genomläsning, samt genom en god beskrivning av 

datainsamlingen vilket återfinns i arbetet.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans emotionella börda 

I litteraturstudiens tema Sjuksköterskans emotionella börda skildrades tydligt hur 

sjuksköterskor upplevde den emotionella bördan till följd av sitt arbete med forensisk 

omvårdnad. Arbetet erfars vara svårhanterligt och utmanande och en stor del 

sjuksköterskor hade erfarenhet av sekundär traumatisk stress och känslomässig 

utbrändhet som en konsekvens. Upplevelsen bekräftades av Garbacz- Bader & 

Gabriel (2010) som beskrev hur omvårdnaden kring en person som medvetet skadat 

eller dödat andra människor kunde leda till känslomässig utmattning med känslor av 

skuld, motvilja och rädsla. Litteraturstudiens resultat stärktes av Yoder (2010) som 

nämner risken med att, i sin professionella yrkesroll som sjuksköterska, ständigt 

utsättas för patientmöten med underliggande trauman och dess konsekvenser. 

Sjuksköterskan riskerade enligt Yoder (2010) att engagera sig för djupt rent 

känslomässigt i patienten, vilket i sin tur kunde hota sjuksköterskans hälsa i enlighet 

med litteraturstudiens resultat. Halldórsdóttir (1996) beskrev betydelsen av 

samhörighet mellan sjuksköterska och patient för att skapa ett vårdande möte, vilket 

var en förutsättning för att patienten skulle känna en trygghet i att söka 

sjuksköterskans hjälp och stöd. Det var tydligt att det vårdande möte som 

Halldórsdóttir (1996) redogjorde för, inte uppfylldes i litteraturstudiens resultat som 

vittnade om sjuksköterskors behov av att distansera sig från arbetet och patienterna 

som en copingmekanism (Crampton & Turner, 2014; Maier, 2011; Rahmqvist et al., 

2019). Effekterna av sjuksköterskans emotionella börda påverkade förmågan att 

prestera på arbetsplatsen och bidrog till en försämrad vårdkvalitet, samt att 

sjuksköterskan i högre grad valde att avsluta sin tjänst (Gates & Gillespie, 2008), 

vidare råder det brist på sjuksköterskor i dagens samhälle (Socialstyrelsen, 2018). Det 

faktum att sjuksköterskor väljer att avsluta sin tjänst på grund av effekterna av den 
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emotionella bördan anses vara ytterst problematisk. Därför är det av hög vikt att 

sjuksköterskan inom det forensiska området kan uppnå en välbalanserad grad av 

personligt engagemang i respektive patientmöte, för att under lång tid kunna 

tillhandahålla god vård av hög kvalitet.  

Forensisk Omvårdnad – utmanande och krävande 

Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att fråga sina patienter om 

våldsutsatthet redovisas i temat Forensisk omvårdnad – utmanande och krävande. Det 

visar att en mycket liten andel av sjuksköterskor rutinmässigt frågar patienten om våld 

vid misstanke om våld och om frågan ställs är det främst till patientgrupperna kvinnor 

och barn. Samtidigt visar studier på att män är den grupp i samhället som utsätts för 

mest fysiskt våld, oftast av en obekant person men även av bekanta och närstående 

och därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur de även ska bemöta 

och hjälpa våldsutsatta män (NCK, 2010). Den rådande samhällskulturen normaliserar 

mäns utsatthet för våld, vilket leder till att sjukvården till viss del utelämnar 

potentiella manliga offer. Trots att samtliga sjuksköterskor vid alla vårdinrättningar 

har ett ansvar för att upptäcka och hantera våldsutsatta patienter (Hoyt, 2006), 

uppfylls inte lagkravet att det inom vården ska finnas rutiner och tillräcklig kunskap 

om hur den berörda patientgruppen ska tas om hand för att förhindra fortsatt ohälsa 

(SOSFS 2014:4). I många fall vill patienten av olika skäl inte berätta att skadan eller 

symtomen är orsakade av våld, utan skyller istället på andra orsaker (Lindgren et al., 

2001) på grund av rädslan för konsekvenserna och fortsatt upprepat våld (Chang et 

al., 2006). Genom att sjuksköterskan istället rutinmässigt frågar sina patienter om våld 

kan vården påvisa det som ett hälsoproblem, att samhället inte accepterar våldsdåd 

och att det finns kunskap och beredskap för att hantera problemet och hjälpa patienten 

(NCK, 2010). Studier visar även att våldsutsatthet innebär stora kostnader för 

samhället och genom att bidra till att våldet minskar skulle både stora hälsovinster och 

ekonomiska besparingar kunna göras (NCK, 2010). Det är viktigt att rutinmässigt 

ställa frågan om våld till alla som söker sjukvård för att förhindra att våldet får fortgå 

med fortsatt lidande som följd. Det är inte heller etiskt försvarbart att blunda för 

våldets konsekvenser och undvika frågan om våldsutsatthet och därmed ignorera sitt 

ansvar som sjuksköterska.  

Omvårdnad av gärningsmän 

Vikten av att företräda patientens behov som en essentiell aspekt av omvårdnaden 

framkom i subtemat Omvårdnad av gärningsmän, dock finns det en tvekan om jämlik 

omvårdnad uppnås för gärningsmän. I grunden stöttas tankesättet i Hälso- och 

Sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) vilken fastställer att alla människor i Sverige har rätt 

till lika vård samt att respekt för allas lika värde ska genomsyra den givna vården. 

Inom forensisk omvårdnad uppkommer det dock problem som kanske inte 

uppmärksammas på samma sätt inom andra områden inom hälso- och sjukvård. 
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Dilemmat att vårda gärningsmän samt offer kan först ses som ett icke existerande 

problem i teorin, dock är alla i grund och botten människor som hyser egna fördomar 

och känslor som kommer till uttryck. Etiskt ska sjuksköterskan även agera lämpligt 

för att ingripa när andra personer, allmänhet och familj är hotade av medarbetare eller 

övriga personers beteende (Svensk sjuksköterskeförening, 2012), vilket kan tolkas 

väldigt fritt och därmed försvåra den enskilde sjuksköterskans förfaringssätt vid 

kontakt med gärningsmän som utger sig som hotfulla. Vid hotfulla situationer kan ett 

skifte av prioriteringar utrönas hos sjuksköterskor, istället för att ha möjlighet att 

vårda vill sjuksköterskan distansera sig från patienten vilket leder till en försämrad 

kommunikation och därmed också en försämrad omvårdnad (Avander, Heikki, Bjerså 

& Engström, 2016). Frågan är vart gränsen för den individuella sjuksköterskans 

ansvar går och hur möjligheten att främja och förespråka gärningsmannens behov 

möjliggörs när situationer upplevs som hotfulla. Ett svårbalanserat område som 

innebär ständiga ställningstagande etisk, lagligt och individuellt i arbetet som 

legitimerad sjuksköterska. Personliga gränser inom professionen dras i enlighet med 

gällande lagar, skyldigheter och rättigheter.  

Kunskap som brist och tillgång 

I temat Kunskap som brist och tillgång framträdde bilden av ett starkt behov av 

utbildning och kunskap inom forensisk omvårdnad. I ICN:s Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2017) betonas skyldigheten för den enskilda 

sjuksköterskan att arbeta för ett systematiskt förbättringsarbete där en samverkan kan 

ske med diverse organisationer och myndigheter för att utveckla omvårdnad som 

område. Likaså nämner Hoyt (2006) vikten av vidareutbildning och det aktiva valet 

att med utbildning förstärka sina kunskaper inom området, för att identifiera fler offer 

för våldsutövande och andra sjukdomsfall som är kopplade till det forensiska området. 

Vidare beskriver Vårdfokus (2011) att kunskap om bemötande och spårsäkring vid 

patientfall där våld är inblandat är ett viktigt område att säkerställa tillgång till rätt 

kunskap, rätt frågor ska ställas samtidigt som patientens rättsliga behov ska 

tillgodoses. Brist på kunskap kan leda till att sjuksköterskan upplever sig vara osäker 

på hur den forensiska patienten ska hanteras för att fatta rätt beslut. Frågor som kan 

uppstå är om sjuksköterskan ska anmäla händelser eller inte, om är det korrekt att 

lämna ut vissa uppgifter till polisen eller ej och riskerar att påverka patientens 

omvårdnad och sjuksköterskans arbetsmiljö. Specialistutbildade sjuksköterskor med 

rätt kunskapsunderlag har en bättre möjlighet att hantera uppkomna händelser där 

kommunikation mellan rättsväsende och sjukvård ska ske korrekt (Vårdfokus, 2011). 

Behovet av en ny yrkesgrupp med sjuksköterskor specifikt utbildade för att möta de 

patientgrupper våldsbrott resulterar i är en strategiskt viktig åtgärd enligt Lynch 

(2011). En utveckling av området forensisk omvårdnad behöver aktivt prioriteras för 

att nå lika hög status som i andra länder där specialiseringen har funnits i flertalet år. 

Sjuksköterskeyrket som profession har hög potential att inhämta kunskap om olika 
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patientgrupper och områden, samt möjligheten att kunna sprida kunskapen till 

kollegor så att patienter möts av anpassad omvårdnad som speglar den forensiska 

kompetensen. Samhällsnyttan av att sjuksköterskan upplever sig vara kompetent och 

rik på kunskap i patientmöten kan enligt Halldórsdóttir (1996) teori underbygga en 

känsla av samhörighet och patienten upplever därmed ett professionellt 

omhändertagande.   

Konklusion och implikation 

I studien framkom sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

forensisk omvårdnad. En emotionell börda kan påvisas, då vårdandet av utsatta 

människor och svårigheten i att på ett balanserat sätt empatisera med och stötta 

patienter på bästa sätt beskrivs. Det är viktigt att skapa ett vårdande möte för patienter 

och anhöriga, för att nå fram till ett läge där patienten är redo att prata om våld och 

eventuella lösningar som sjuksköterskan kan assistera med. Information om forensisk 

omvårdnad bör nå ut till medborgare i samhället för att gemene hen ska kunna veta 

vilket sorts stöd sjukvården kan erbjuda patienten. Om kompetens inom omvårdnaden 

påvisas kan det gynna området i form av fler resurser och en utveckling av forensisk 

omvårdnad, och framförallt kan omvårdnaden för de berörda patienterna förbättras. I 

resultatet redovisas behov av kunskapsutveckling inom den svenska sjukvården för 

sjuksköterskor, termen forensisk omvårdnad är ännu ett relativt okänt begrepp inom 

hälso- och sjukvård. För att kunna fylla behovet av kunskap inom området forensisk 

omvårdnad finns det ett flertal alternativ. Ett av alternativen är tillgång till 

kurslitteratur och undervisningstid redan i grundutbildningen till sjuksköterska för att 

ge en grund som senare kan vidareutvecklas. Ytterligare alternativ är en 

specialistutbildning inom området för legitimerade sjuksköterskor. Den 

specialistutbildade sjuksköterskan kan genom att inneha huvudansvaret hjälpa till att 

vidareutbilda sina kollegor för en spridning av kunskap och kompetens. För att 

optimera vården av våldsutsatta patienter, deras familj och gärningsmän behöver 

sjuksköterskan vara väl förberedd inför de emotionella utmaningar och 

kunskapsbehov som patientgruppen kräver.
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BILAGA A 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Akutmottagning  
Emergency department 

[fritext] 
 

Barn Child [fritext]   

Barnmisshandel   Child abuse [fritext] 

Forensisk Forensic [fritext] Forensic [fritext] Forensic [fritext] 

Forensisk omvårdnad  Forensic nursing [fritext]  

Fånge Prisoner [fritext]   

Omvårdnad vid sexuella 

övergrepp 
  

Sexual assault nursing 

[fritext] 

Sjuksköterska Nurse [fritext]  Nurse [fritext] 

Sjuksköterskor Nurses [fritext]  Nurses [fritext] 

Upplevelse Experienc* [fritext]  Experienc* [fritext] 

Våld i nära relationer 
IPV/Intermate partner 

violence [fritext] 
  

Vård   Nursing [fritext] 

Vårdande Caring [fritext] Caring [fritext]  



 

 

BILAGA B 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

19-10-15 PubMed 

Forensic nursing AND caring AND 

emergency department 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 10 5 3 2 

19-10-15 CINAHL 

Caring AND forensic AND nurses 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 53 8 4 2 

19-10-18 CINAHL 

Caring AND nurses AND prisoner 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 39 4 3 1 

19-10-21 CINAHL 

(IPV OR Intimate partner violence) 

AND (nurse OR nurses) AND 

experienc* AND child 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 53 8 3 1 

19-10-21 PsycINFO 

Forensic AND (nurse OR nursing) 

AND sexual assault nursing 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 142 12 5 3 

19-10-21 PsycINFO 

Forensic AND (nurse OR nurses) 

AND experienc* AND child abuse 

 

Begränsningar: peer-reviewed, 

engelska 20 2 2 1 



 

 

BILAGA C 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Anderzen-Carlsson, A., Gilla, C., Lind, M., Almqvist, K., Lindgren, A. & Källström, Å. (2018). 

Child healthcare nurses’ experiences of asking new mothers about intimate partner violence. 

Journal of Clinical Nursing, 27, 2752-2762. doi: 10.1111/jocn.14242 
 

Land 

Databas 
Sverige 

CINAHL 
 

Syfte Att undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att fråga mödrar till åtta månader gamla barn om 

våld i nära relationer med hjälp av ett två-stegsformulär. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Quasi experimental design 
 

Urval Sjuksköterskor på 59 barnhälsokliniker i Värmland och Örebro län fick inbjudan att delta i studien. 

15 sjuksköterskor anmälde sitt intresse och därefter kontaktades ledningen för klinikerna muntligt 

och skriftligt för att ge sitt godkännande till studien. Innan studien påbörjades avbröt två 

sjuksköterskor sin medverkan, och 13 sjuksköterskor på 12 olika kliniker valde att genomföra 

studien. De 12 klinikerna speglade områdets demografi gällande både stad och landsbygd samt hög- 

och låginkomsttagare. Alla deltagare var kvinnor i åldern 37 - 54 år. Deras arbetslivserfarenhet 

varierade mellan två till tretton år och de var alla specialistsjuksköterskor. 
 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes mellan december 2015 och januari 2016. 

Två av författarna genomförde intervjuerna som spelades in. Elva av intervjuerna genomfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplatser och två genomfördes på ett bibliotek. Intervjuerna varade mellan 21 

till 72 minuter och transkriberades noga före dataanalys. 
 

Dataanalys Datamaterialet bearbetades med induktiv tematisk dataanalys. Först lästes texten av två av 

författarna, båda med erfarenhet av kvalitativ forskning. I nästa steg användes öppen kodning där 

de båda författarna analyserade materialets innehåll relaterat till studiens syfte. De båda författarna 

sammanställde därefter en lista över koder och fraser som diskuterades tills de nådde enighet, vilket 

resulterade i en kortare lista med fem huvudkategorier som användes i den efterföljande analysen. 

Innan analysen avslutades deltog majoriteten av de deltagarna i ett seminarium där de preliminära 

resultaten diskuterades. Alla var överens med författarna om resultat och tolkningar. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Studien resulterade i fem teman: att använda tvåstegs-frågeformulär, vikten av att fråga om våld i 

nära relationer, att vara bekväm i sin professionella roll och att fråga om våld, vikten av tid och 

plats vid frågor om våld i nära relationer samt följdeffekter. Deltagarna tyckte att det var viktigt att 

fråga mödrarna om sina upplevelser av våld i nära relationer. Frågeformuläret uppfattades som ett 

användbart verktyg som skulle kunna implementeras i praktiken, dock med behovet av att kortas 

ner och göras mer lättanvänt. Mer utbildning i ämnet efterfrågades innan en eventuell rutin om att 

fråga om våld införs. Deltagarna uppgav vikten av noga välja tid och plats för att inleda ett samtal 

om våldsutsatthet. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 2 

 

Referens Crampton, R. & Turner, S. (2014). Caring for Prisoners-Patients: A Quandary for Registered 

Nurses. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 29, 107-118. doi:10.1016/j.jopan.2013.03.012 
 

Land 

Databas 
Australien 

CINAHL 
 

Syfte Att undersöka det komplexa i att som sjuksköterska vårda intagna förbrytare inom perioperativ 

akutsjukvård. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Hermeneutisk design 
 

Urval 13 sjuksköterskor som arbetade på ett akutsjukhus som förutom allmänna patienter även tog emot 

300 - 350 patienter intagna på fängelse. 
 

Datainsamling Djupgående intervjuer byggda på dialog vid två separata tillfällen med varje deltagare. Första 

intervjutillfället var avslappnat utan någon planerad struktur men med målet att få en djupgående 

förståelse för fenomenet att vårda patienter under fängelsevård. Intervjun varade mellan 1,5 - 2 

timmar. En andra intervju med samma struktur gjordes mellan 6 - 12 månader senare. Alla 

intervjuer spelades in under pseudonym och transkriberades ord för ord av författaren. Inför det 

andra intervjutillfället delade författaren sina intryck och reflektioner med varje deltagare för att 

förvissa sig om att de överensstämde med deltagarens. Mellan varje deltagares båda 

intervjutillfällen observerade författaren deltagaren kliniskt under minst ett tillfälle för att 

undersöka likheter och skillnader mellan vad deltagaren sa i intervjun och gjorde i verkligheten. 

Under hela perioden av datainsamling journalförde författaren sina reflektioner. 
 

Dataanalys Under första fasen analyserades författarens förförståelse och erfarenheter av att vårda patienter 

under fängelsevård. I fas två och tre analyserades deltagarnas intervjuer djupgående för att 

identifiera och kategorisera erfarenheterna i undergrupper. Slutligen användes undergrupperna till 

att utveckla en sammanfattning av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter under 

fängelsevård. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Studien resulterade i fem teman: sjuksköterskan gav patientgruppen rutinmässig/oengagerad 

omvårdnad, sjuksköterskans omvårdnad behövde förtjänas, känslomässigt uttömmande omvårdnad, 

att känna till brottet - ett etiskt dilemma och sjuksköterskans omvårdnadsideal i teori och praktik. 

Resultatet visade att omvårdnaden av patientgruppen bidrog till känslomässig utmattning samt 

etiska dilemman för sjuksköterskan som hela tiden behövde kämpa för att upprätthålla en vårdande 

relation. I studien beskrevs även hur sjuksköterskans ideal och omvårdnadsperspektiv sätts på prov. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 3 

 

Referens Downing, N. R. & Lehan-Mackin, M. (2012) The perception of role conflict in sexual assault 

nursing and its effects on care deliver. Journal of Forensic Nursing, 8, 53-60. doi:10.1111/j.1939-

3938.2012.01135.x 
 

Land 

Databas 
USA 

PsycINFO 
 

Syfte Syftet var att undersöka uppfattningen om rollkonflikt hos sjuksköterskor som arbetar med sexuella 

övergrepp och om sagd rollkonflikt påverkar sjuksköterskorna och vården de utövar. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ 

Beskrivande, tolkande metod 
 

Urval Totalt intervjuades 14 sexual assault nurse examiners (SANE) verksamma i USA för deras 

uppfattning om roller i yrket. Kriterier för att deltaga i studien var att deltagaren var 21 år eller 

äldre och hade genomfört minst fem undersökningar varav en undersökning de senaste 12 

månaderna. Alla deltagare förutom en var från Iowa och alla deltagare var kvinnor.   
 

Datainsamling Data insamlades genom semi-strukturerade intervjuer via telefon. Samtalen varade i genomsnitt i 

28 minuter och var inspelade med samtycke från deltagarna. Inspelningarna laddades därefter ner 

på en dator och transkriberades in i Word-dokument. 
 

Dataanalys Data analyserades genom en tolkande, deskriptiv metod. Två forskare tematiserade självständigt för 

att sedan mötas för att diskutera de olika tolkningarna tills en fullständig överenskommelse 

uppnåddes. Innehållsanalys användes för att utforska likheter och skillnader samt mönster i de svar 

som deltagarna hade gett. Statistisk signifikans ansågs inte vara nåbar då antalet deltagare var lågt. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Flertalet av deltagarna upplevde inte att omvårdnaden påverkades av rollkonflikt mellan deras roll 

som vårdande sjuksköterska och deras roll som bevisinsamlare. Sjuksköterskorna upplevde att de 

kunde förstöra bevis och leda till patienternas fall i en eventuell rättegång om de ansågs vara 

patientens förespråkare. Även om de ville vara omhändertagande i största möjligaste mån ansåg de 

att i rollen som bevisinsamlare var det viktigaste att hålla sig neutral. Någon deltagare nämnde att 

de kunde stötta patienten men samtidigt behålla sin neutralitet genom att se till patientens behov 

och stå upp för patientens beslut. Sjuksköterskorna upplevde det som svårare att behålla sin 

neutralitet och hålla undan sina känslor när offret grät eller var ett barn. För att kunna behålla sin 

neutralitet tvingades sjuksköterskorna förlita sig på att offrets utsedda förespråkare tog den 

vårdande roll som hen annars skulle gett i samma situation till andra patientgrupper. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 4 

 

Referens Finn, C. (2011). Forensic nurses’ experiences of receiving child abuse disclosures. Journal for 

Specialists in Pediatric Nursing, 16, 252-262. doi:10.1111/j.1744-6155.2011.00296.x 
 

Land 

Databas 
USA och Canada 

PsycINFO 
 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter som rör barns avslöjande om övergrepp. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Narrativ analys 
 

Urval Deltagarna valdes målmedvetet ut i gruppen specialistsjuksköterskor med inriktning forensisk 

omvårdnad genom ett elektroniskt flygblad på International Association of Forensic Nurse´s 

(IAFN) hemsida. Ett snöbollsurval gjordes, dvs. ett icke-slumpmässigt urval. 
 

Datainsamling Deltagarna fick välja tid och plats för den 60 minuter långa ostrukturerade intervjun som både 

spelades in samt transkriberades. Efter intervjun avslutats fick deltagarna möjlighet att lyssna på 

inspelningen som sedan kodades med pseudonym. Forskarna spelade även in egna fältanteckningar 

samt reflektioner efter varje intervju. Efter 30 intervjuer ansågs datamängden som tillräcklig. 
 

Dataanalys Varje transkriberad intervju strukturerades och analyserades först var för sig för att sedan jämföras 

med övriga intervjuers kategorier, mönster och teman. Som ett andra steg i dataanalysen valdes 10 

av deltagarna slumpmässigt ut för att bedöma analysen ur sitt perspektiv. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats 28 av deltagarna var kvinnor, 2 var män. Alla deltagare var certifierade inom forensisk omvårdnad. 

I resultatet identifierades fem teman som bidrar till barns avslöjanden om övergrepp: barnvänlig 

miljö, att skapa förtroende, att lyssna, att ovillkorligt tro på barnet och risken för falska 

anklagelser. Temat att skapa förtroende lyftes fram som den viktigaste faktorn. Likaså visade 

deltagarna erfarenheter på vikten av att skapa en känsla av trygghet, säkerhet och makt för barnet. 

Resultatet visar även hur viktigt det är att använda sig av öppna frågor samt att inte föreslå rimliga 

förklaringar för patienten för att minimera risken för fabricerade minnen. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
Medelgod vetenskaplig kvalitet. Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 5 

Referens Gustafsson, L.K., Wigerblad, Å. & Lindwall, L. (2013). Respecting dignity in forensic care: the 

challenge faced by nurses of maintaining patient dignity in clinical caring situations. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, 1-8. doi:10.1111/j.1365-2850.2012.01895.x 
 

Land 

Databas 
Sverige 

CINAHL 
 

Syfte Att genom sjuksköterskans perspektiv belysa innebörden av att upprätthålla patientens värdighet i 

kliniska vårdsituationer inom kriminalvården. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Fenomenologisk hermeneutisk metod 
 

Urval Sjuksköterskor på tre avdelningar på en rättsmedicinsk vårdinrättning inbjöds via brev att delta i 

studien efter godkännande av vårdinrättningens ledning. Sju sjuksköterskor mellan 30 och 52 år 

deltog i studien. Fem av dem var kvinnor och två var män. 
 

Datainsamling Deltagarna intervjuades i grupp en gång i månaden mellan februari 2007 och december 2007. 

Under sommaren gjordes ett tre månader långt uppehåll. Intervjuerna gjordes på vårdinrättningen 

där deltagarna arbetade och varade i 60 till 90 minuter. Den första intervjun gjordes som ett test och 

spelades inte in, därefter spelades alla intervjuer in och transkriberades av den primära författaren. 
 

Dataanalys I första analysfasen lästes den transkriberade texten för att skapa en första förståelse och en helhet 

av materialet. Därefter gjordes en strukturanalys för att identifiera olika teman och deras mening. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Studien belyser vikten av att upprätthålla patientens värdighet genom att skydda och visa patienten 

respekt samt medmänsklighet, både på ett inre och yttre plan. Att lära patienten att förvänta sig 

respekt var ett huvudområde som sjuksköterskorna arbetade med i sin relation till patienten. 

Upprätthållandet av patientens värdighet i en klinisk situation inom kriminalvården baseras på att 

sjuksköterskan genom den omvårdande relationen agerar med en känsla av beskyddande och 

respekt. Sjuksköterskans roll är att skydda patientens behov och det uttrycks genom att 

sjuksköterskan på sätt och vis blir patientens röst mot läkare, släktingar och myndigheter. 

Sjuksköterskan kan även skydda patienten genom att se till att farliga och förödmjukade situationer 

undviks och på så sätt bevara patientens värdighet. Medmänskligheten beskrivs som att 

sjuksköterskan gör det där lilla extra för patienten och visar att hen inte är där endast för lönens 

skull, utan för att hen verkligen bryr sig. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 6 

 

Referens Henderson, E., Harada, N. & Amar, A. (2012). Caring for the forensic population: recognizing the 

educational needs of emergency department nurses and physicians. Journal of Forensic Nursing, 8, 

170-177. doi:10.1111/j.1939-3938.2012.01144.x 
 

Land 

Databas 
USA 

CINAHL 
 

Syfte Syftet med artikeln var att jämföra och beskriva kunskapsnivån hos läkare och sjuksköterskor 

verksamma inom akutsjukvården gällande arbete, utförande och upplevelser kopplat till det 

forensiska området.   
 

Metod: 

Design 
Kvantitativ  

Deskriptiv korrelationsstudie 
 

Urval Ett frågeformulär erbjöds till 316 sjuksköterskor och läkare som arbetade på akutmottagningar. För 

att delta i studien krävdes läkar- eller sjusköterskelegitimation, att deltagaren var 18 år eller äldre 

samt att hen var anställd på en eller båda av de traumacenter som studien baseras på. Totalt 

slutförde 176 deltagare frågeformuläret och 134 användes till primärresultatet. 
 

Datainsamling Deltagare svarade anonymt på frågeformulär utsända via email. Formulären skrevs även ut i 

pappersformat och gjordes tillgängliga för samtliga deltagare för att undvika potentiell 

diskriminering av deltagare utan tillgång till internet eller dator. Frågeformuläret innefattade 

förutom frågor även en kort förklaring om hur studien gick till och vad deras utgivna data skulle 

användas till. Frågeformuläret innehöll 50 frågor av olika karaktär, dock alla relaterade till 

forensisk omvårdnad och kunskapsbehov/nivå.    
 

Dataanalys Ett statistiskt analysverktyg användes för hantering av datamaterialet. Beskrivande statistik 

formulerades för alla variabler samt på vilket sätt de visade information. T-test, chi-square analys, 

och variansanalys användes för att räkna ut förhållande i de tre huvudfrågorna. 
 

Bortfall 42 icke fullständiga frågeformulär exkluderades. 
 

Slutsats Med kompetens som grund för vårdandet av den våldsutsatta har patienterna som söker vård på 

akutmottagningar stort värde av en välutbildad sjukvårdspersonal. Bristen på kunskap hos 

sjuksköterska eller läkare inom den forensiska vården riskerar att påverka resultatet i rättsliga 

domar. Endast 13 procent av alla deltagare hade slutfört någon slags utbildning inom forensik. De 

vanligaste typerna av utbildning var masters degree i forensisk omvårdnad (nursing), SANE 

träning, seminarier, konferenser och erfarenheter från specialistutbildning. Analys av värden visade 

ingen skillnad på nivå av kunskap inom forensisk kunskap mellan sjuksköterskor och läkare. 

Siffrorna visade en jämställd kunskapsnivå mellan professionerna. Det upptäcktes en signifikant 

skillnad i sannolikheten att gå på en utbildning i forensisk dokumentation, läkare sågs ha större 

sannolikhet att gå jämfört med sjuksköterskor. Det fanns dock ingen signifikant skillnad när det 

gällde sannolikheten av att gå på utbildningar gällande vittnesmål i domstol och forensisk 

bedömning. Resultatet påvisar att det finns olika behov av utbildning i de två professionerna. 

Gällande forensisk erfarenhet rapporterar ett jämnt antal av både läkare och sjuksköterskor att de 

har vittnat i en rättegång. Båda professioner verkade ha lika möjligheter att bistå med hjälp till 

offret under den legala processen. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 7 

Referens Maier, S. L. (2011). The emotional challenges faced by Sexual Assault Nurse Examiners: “ER 

nursing is stressful on a good day without rape victims”. Journal of Forensic Nursing, 7, 161-172. 

doi:10.1111/j.1939-3938.2011.01118.x 
 

Land 

Databas 
USA 

PsycINFO 
 

Syfte Syftet var att utforska och undersöka hur sexual assault nurse examiners (SANEs´) exponering för 

traumatiserade brottsoffer kan påverka det psykiska måendet och risken för känslomässig 

utmattning och utbrändhet.   
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ 

Empirisk induktiv intervjustudie 
 

Urval 39 (SANEs´) varav 17 utbildningsansvariga för SANE-utbildning. Email skickades till 

utbildningsansvariga på SANE-utbildningar i fyra olika stater som benämns anonymt i artikeln. 

Staterna valdes dels utifrån att de organiserade utbildningarna olika, dels utifrån forskarens tidigare 

erfarenhet av att ha intervjuat patientföreträdare för våldtäktsoffer i dessa områden.   
 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes av författaren över telefon mellan oktober 2006 och april 2007. Varje 

intervju varade mellan 45 minuter upp till en timme och 45 minuter, samt spelades in och 

transkriberades av författaren samt fem assistenter. Deltagarna erbjöds presentkort som tack. 16 av 

deltagarna hade någon form av egen erfarenhet av våldtäkt. 
 

Dataanalys Först användes öppen kodning genom att författaren läste igenom datamaterialet ett flertal gånger 

för att upptäcka teman eller beskrivande koder. Alla teman och koder skrevs ned i det 

transkriberade materialets marginaler för att få struktur. Datamaterial som ansågs extra viktig 

kopierades in i ett nytt dokument där teman och koder utvecklades på djupet. Därefter gjordes 

jämförelser med axiell kodning för att hitta likheter och skillnader i dataunderlaget. 
 

Bortfall Ett oplanerat bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde känslomässig utmattning, oro för patienterna och 

utbrändhet som de svåraste konsekvenserna av sitt arbete. Mer än hälften har erfarenhet av 

känslomässig utmattning efter att ha vårdat våldtäktsoffer och 46 procent har upplevt olika grad av 

utbrändhet till följd av sitt arbete. Alla sjuksköterskor i studien uppgav att de använder någon form 

av copingstrategi efter svåra fall. Strategier som nämndes var bland annat: samtal med familj eller 

kollegor, kontakt med utbildningsansvariga eller företrädare för våldtäktsoffer, att delta i debriefing 

med andra sjuksköterskor samt avslappnande aktiviteter. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 8 

 

Referens McMillan, L. & White, D. (2019). Boundary making in the medico-legal context: examining 

doctor-nurse dynamics in post-sexual assault forensic medical intervention. Sociology of Health 

and Illness, 41, 36-51. doi:10.1111/1467-9566.12807   
 

Land 

Databas 
England 

PsycINFO 
 

Syfte Att kritiskt granska de situationer där både läkare och sjuksköterska är involverade i forensiska 

undersökningar för att urskilja dynamiken mellan dem i en medicinsk/juridisk kontext. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Fallstudie 
 

Urval Alla läkare och sjuksköterskor (totalt 29 st) som ansvarade för forensiska undersökningar i ett 

grevskap i England kontaktades och erbjöds att vara med i studien. Efter att ha exkluderat de som 

inte kunde delta inom tidsramen för studien, de som aldrig eller inte nyligen hade ansvarat för en 

forensisk undersökning och de som inte svarade på förfrågan återstod 11 deltagare. Sju av dem var 

sjuksköterskor och fyra var läkare. Åtta av deltagarna var kvinnor och tre var män. Bara en av 

läkarna i studien var kvinna medan alla sjuksköterskorna var kvinnor. 
 

Datainsamling De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på avdelningar, polisstationer och i privata hem. 

Intervjuerna varade mellan en till två timmar samt spelades in och transkriberades. 
 

Dataanalys Materialet analyserades systematiskt av båda författarna som läste den transkriberade texten ett 

flertal gånger. Först analyserades texten i helhet och sedan utifrån kategorierna läkare eller 

sjuksköterska. Varje författare lyfte därefter självständigt fram teman som jämfördes och 

diskuterades och som sedan gemensamt formulerades till två huvudteman: the expert/non-expect 

boundary och boundaries and the ´competence-caring´ divide. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats I artikeln presenteras sjuksköterskornas åsikter om att endast läkare anses vara experter samt 

förminskningen av deras roll. Expert/non expert-temat grundade sig inte specifikt i forensisk 

omvårdnad, sjuksköterskan visade en underlägsen roll gentemot läkaren även inom andra 

omvårdnadsområden. Competence/caring-temat delade sjuksköterskans roll gentemot läkarens. 

Den vetenskapliga hårdföra läkaren upplevdes stå för kompetens och den mjuka sjuksköterskan 

stod för vårdandet. Resultatet stod i stark kontrast till sjuksköterskans expanderande roll inom olika 

områden, specifikt i USA, där sjuksköterskan ansågs ha expertstatus i det straffsrättsliga systemet. 

Inom området syntes en tydlig en gräns för vilka som hade rätten att kalla sig expertvittnen. Läkare 

ansågs vara den auktoritära experten som i detalj kunde redogöra för vad som räknades som bevis 

samt hur de bäst var insamlade. Resultatet visade att både sjuksköterskor och läkare ansåg att 

endast läkare kan vara expertvittnen, sjuksköterskorna kunde endast benämnas som professionella 

vittnen. Förhållningssättet resulterade i att läkare fick tolka bevis och spekulera i fall, medan 

sjuksköterskan endast fick observera samt samla och registrera bevis.   
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 9 

 

Referens Rahmqvist, J., Benzein, E. & Erlingsson, C. (2019). Challenges of caring for victims of violence 

and their family members in the emergency department. International Emergency Nursing, 42, 2-6. 

doi:10.1016/j.ienj.2018.10.007 
 

Land 

Databas 
Sverige 

PubMed 
 

Syfte Att beskriva akutsjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter utsatta för våld samt deras 

familjemedlemmar på akutmottagningen. 
 

Metod: 

Design 
Kvalitativ  

Kvalitativ innehållsanalys 
 

Urval Sjuksköterskor rekryterades genom annonsering på olika sjuksköterskeforum på nätet samt genom 

att sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar som redan ingick i ett annat stort 

forskningsprojekt gällande samma ämne tillfrågades. Akutmottagningar på både universitetssjukhus 

och mindre sjukhus i hela landet var inkluderade. Deltagare rekryterades tills en variation av ålder 

och kön hade uppnåtts. Alla kontaktade sjuksköterskor som ville deltaga inkluderades. 

Inklusionskriterier var att deltagare i studien skulle vara legitimerad sjuksköterska samt arbeta på 

en akutmottagning. 
 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer med 12 sjuksköterskor (10 kvinnor och två män) på sju 

olika akutmottagningar mellan januari och april 2015. Demografiska frågor följdes av öppna och 

uppföljande frågor. Intervjuerna varade under 40 - 60 min och spelades in efter godkännande av 

deltagarna. 
 

Dataanalys Kvalitativ induktiv innehållsanalys användes för att analysera data från intervjuerna till kategorier 

och teman med betydelse. Alla intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger. Forskarna 

bakom studien diskuterade och reflekterade sedan över kategorierna tillsammans för att slutligen nå 

ett resultat som presenteras som ett huvudtema i artikelns resultat. 
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats Studien resulterade i ett tema: utmaningen i att för sjuksköterskan skapa ett vårdande möte med 

patienter utsatta för våld och deras familjemedlemmar. I studien framkom även fyra kategorier som 

bidrar till denna utmaning: hinder mot att prata om våld; dilemmat vid vård av familjemedlemmar; 

verktyg och kunskapsbehov; och att hantera sina egna känslor mot våld. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

BILAGA C 

Artikel 10 

 

Referens Rahmqvist-Linnarsson, J., Benzein, E. & Årestedt, K. (2015). Nurses’ views of forensic care in 

emergency departments and their attitudes, and involvement of family members. Journal of 

Clinical Nursing, 24, 266-274. doi:10.1111/jocn.12638 
 

Land 

Databas 
Sverige 

PubMed 
 

Syfte (1) Att beskriva sjuksköterskors syn på forensisk omvårdnad för patienter utsatta för våld och deras 

familjer på akutmottagning, (2) att identifiera faktorer som var förknippade med sjuksköterskors 

attityder gentemot omvårdnad av familjer samt (3) att undersöka ifall attityderna spelade roll för i 

vilken utsträckning patienternas familjer gavs omvårdnad. 
 

Metod: 

Design 
Kvantitativ  

Prospektiv tvärsnittsstudie. (Cross-sectional design) 
 

Urval Legitimerade sjuksköterskor (n = 867) som arbetade på någon av 28 utvalda akutmottagningar i 

landet. Akutmottagningar på både universitetssjukhus och mindre sjukhus i hela landet var 

inkluderade. 
 

Datainsamling Ett webbaserat frågeformulär samt mätinstrumentet Families´ Importance in Nursing Care - Nurses´ 

attitudes (FINC-NA) skickades ut till deltagarna under hösten 2012. Två påminnelser skickades ut 

till de som inte svarade på frågorna. Frågorna berörde områden såsom deltagarnas bakgrund, 

arbetsplatsens rutiner, policys och utbildningar kring omvårdnaden av patienter som blivit utsatta 

för våld samt deras familjer. Även deltagarnas egna arbets- och livserfarenheter berördes. 

Formuläret avslutades med ett antal öppna frågor där svaren lämnades i fritext. Alla frågor var 

tvungna att vara besvarade för att kunna sändas tillbaka.  
 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att beskriva deltagarnas demografi samt syn på forensisk 

omvårdnad gällande patienter utsatta för våld samt deras familjer. Multipla linjära 

regressionsanalyser gjordes för att identifiera faktorer som påverkade sjuksköterskors attityder 

gällande omvårdnad av familjer och familjemedlemmar. Därutöver gjordes även analyser av data 

för att undersöka ifall dessa attityder påverkade i vilken utsträckning patienternas familjer gavs 

omvårdnad.    
 

Bortfall Inget bortfall redovisas under studien. 
 

Slutsats 457 deltagare besvarade frågeformulären (53 procent), 372 kvinnor och 85 män. I resultatet 

beskrivs tre teman: sjuksköterskors syn på omvårdnad till patienter utsatta för våld och deras 

familjer; faktorer som var förknippade med sjuksköterskors attityder gentemot omvårdnad av 

familjer; och kopplingen mellan sjuksköterskors attityder och i vilken utsträckning patienternas 

familjer gavs omvårdnad. I princip alla sjuksköterskor på akutmottagningarna utförde forensisk 

omvårdnad men bara en tredjedel hade fått utbildning i ämnet. Dessutom involverade övervägande 

delen av deltagarna oftast familjemedlemmar i omvårdnaden och attityden till familjecentrerad vård 

var positiv trots att policydokument och utbildningar sällan inkluderade dem som patienter. Studien 

visade att endast tre procent av alla sjuksköterskor av olika anledningar frågade patienterna ifall de 

blivit utsatta för våld, och när frågan ställdes var det oftast till vissa patientgrupper såsom kvinnor 

och barn. 
 

Vetenskaplig 

Kvalitet 
God vetenskaplig kvalitet. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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