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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort. Sjuksköterskors 

uppgift vid en katastrof är bland annat att ge akutsjukvård, att ge psykologiskt stöd samt att 

minska riskerna för ytterligare hälsoproblem. Få studier visar på sjuksköterskors upplevelse 

av att arbeta i en katastrof. Syfte: Att belysa svenska sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda personer i ett katastrofdrabbat område. Metod: Fem semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, därefter analyserades data genom en latent kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Det framkom tre huvudkategorier; Arbetsmiljö, Sjuksköterskekompetens och Kultur. Det var 

viktigt för sjuksköterskan att kunna anpassa sig till en ny arbetsmiljö. Det var även viktigt att 

som sjuksköterska ha arbetserfarenhet innan ett uppdrag. Sjuksköterskorna hade en stor 

kommunikativ roll både i att utbilda och ha en dialog med närstående och patienter. Slutsats: 

Arbetsmiljö, sjuksköterskekompetens och kultur var betydande faktorer för sjuksköterskornas 

upplevelser av att arbeta i ett katastrofdrabbat område. Förslag på vidare forskning: 

Forskningsområden som författarna av föreliggande studie anser behöver belysas är; 

utveckling av logistik och kommunikation, hur etiskt vårdande kan genomföras samt 

forskning angående journalsystem och hur omvårdnadsteorier kan appliceras under 

katastrofarbete. 

Nyckelord: Katastrof, sjuksköterska, upplevelse, vårda 

  



 

ABSTRACT 

Background: When a disaster occurs, the need for nurses is large. Nurses' roles in a disaster 

is to provide emergency care, support and protect people from health problems. Few studies 

show the nurse's experiences of working in a disaster. Aim: Is to highlight the Swedish nurses' 

experiences of caring for people in a disaster area. Method: Five semi-structured interviews 

were conducted, the data were analysed with a latent qualitative content analysis. Results: 

Three categories were identified; Working environment, The nursing competence and The 

culture. The result showed that it is important nurses to be able to adapt to new environments 

and to have work experience before the mission. The nurses had a great communicative role, 

both in teaching and in dialogue with relatives and patients. Conclusion: Working 

environment, the nursing competence and the culture was significant factors in the nurse's 

experiences of working in a disaster. Further research: Areas of research that the authors of 

the present study is considered to be illuminated; development of logistics and 

communications, how the ethical care can be implemented in disaster work, research on 

medical record systems and how nursing theories can be applied in disaster work. 
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INLEDNING 

När en katastrof sker i ett land och landets egna resurser inte räcker till finns det olika 

organisationer som bidrar med humanitär hjälp. Sjuksköterskor är en viktig arbetsgrupp som 

sänds iväg för att arbeta internationellt i katastrofdrabbade områden. Få tidigare studier har 

gjorts angående sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor som drabbats av en 

katastrof, studiens mål är därför att studera nämnt område genom en intervjustudie. Studien är 

även av personligt intresse då båda författarnas syfte med sjuksköterskeutbildningen är att 

bistå med hjälp vid katastrofer. 
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1. BAKGRUND 

En katastrof är inte bunden till en speciell plats eller tid, den kan förekomma var och när som 

helst. Större olyckor och katastrofer har skett under historien och med en allt mer växande 

befolkning samt mer begränsade resurser blir samhället allt sårbarare för nya katastrofer 

(Gupta, 2015). Nedan följer en generell beskrivning av katastrofer och sjuksköterskans arbete 

vid en katastrof samt information studiens teoretiska perspektiv. 

1.1 Katastrofer 

En katastrof kan bland annat vara orsakad av en brand, översvämning, epidemi, krig. 

(Pourhosseini, Ardalan & Mehrolhassani, 2015). När en katastrof har skett i ett land och dess 

resurser inte räcker till bistår olika hjälporganisationer med hjälparbete på plats, i synnerhet 

genom att bistå med hälso- och sjukvård (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

[MSB] 2016; Läkare utan gränser [MSF] 2016; Hedén, 2010). Både naturkatastrofer och 

katastrofer orsakade av mänsklig påverkan. katastrofer har ökat runt om i världen under de 

senaste åren (Baack & Alfred 2013; Sterling, 2014; Yin, He, Arbon; Zhu 2011). Det sker en 

katastrof i veckan någonstans i världen (Fung, Lai & Loke, 2009). 

1.1.1 Katastrofens innebörd samt arbete vid katastrof  

Det finns ingen internationellt accepterad definition av begreppet katastrof, vilket kan vara 

naturligt med tanke på de starkt varierande förhållandena i världen. I början av 2000-talet 

beslutade Förenta Nationerna (FN) att inte ägna tid åt att komma fram till en enhetlig 

definition, då det inte ansågs vara praktisk användbart (Lennquist, 2009). Nedan följer olika 

exempel på definitioner av begreppet katastrof.  

Enligt Strangeland (2010) är definitionen av en katastrof "en hotande eller förekommande 

händelse av den storleken att den kan separera familjer, förstöra egendomar och göra så att 

människor insjuknar eller dör. En katastrof orsakar lidande och den drabbade personens 

mänskliga rättigheter kan inte uppnås” (s. 422). Rokkas, Cornell och Steenkamp (2014) 

förklarar att en katastrof är komplexa händelser som kan orsakas av psykiska, sociala, 

ekonomiska och politiska händelser (ibid.). Katastrofer kan förgöra många människors liv och 

ha stor inverkan på ekonomiska och politiska strukturer, infrastrukturer, förödelse av 

fastigheter samt reducera både fysisk och psykisk hälsa (Pourhosseini et al., 2015). 

Föreliggande studie kommer genomsyras av Socialstyrelsens (Socialtjänstlagen, SOSFS 

2005:13, 1§) definition av katastrof; "en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är 
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otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala 

kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas” (s. 6). 

Fung, Lai och Loke (2008) har studerat vad sjuksköterskorna själva anser att innebörden av en 

katastrof är. I studien framkom att flertalet av sjuksköterskorna anser att en katastrof är något 

oväntat, oförutsägbart, plötsligt samt oundvikligt samt ofta kräver akutsjukvård. Flera av 

sjuksköterskorna menar att en katastrof är något som kräver många liv, orsakar psykiskt och 

fysiskt lidande, samt orsakar skador på miljö och byggnader.  

1.1.2 Katastrofens faser 

För att få en överblick över vad som händer under en katastrof delas katastrofen ofta in i fem 

olika faser: inter-disaster stage, pre-disaster stage, impact stage, emergency stage och 

reconstruction stage (Davies, 2005). Faserna har inte några tydliga gränser för hur länge de 

kan vara utan är olika långa beroende på graden av katastrof (MSB, 2009)  

Non/Inter-disaster stage innefattar samhällets förberedelse inför en katastrof, där olika 

strategier byggs upp i förebyggande syfte. Pre-disaster stage är fasen där exempelvis ett land 

har fått kunskap om att det kan ske en katastrof, under det här stadiet varnas de som befinner 

sig i riskområdet. Impact stage utgörs av en behovsbedömning och myndigheter mobiliserar 

lämpliga resurser. Under Emergency stage bistår samhället med räddningsinsatser och tar 

även hjälp från utomstående organ.  Reconstruction stage är när samhället börjar återhämta 

sig efter en katastrof och återuppbyggnad samt rehabilitering påbörjas (Davies, 2005).  

1.1.3 Organisationers uppgifter i en katastrof  

I kapitel fem i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna förklaras att alla 

individer har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig god för den egna familjens hälsa 

och välbefinnande (FN, 2008). Medlemsstater i FN har enats om att varje människa ska ha 

bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa (Regeringskansliet, 2011) vilket förklarar varför 

hjälporganisationer behövs när en katastrof inträffar. Vid en katastrof har humanitära 

hjälporganisationer som uppgift att bistå med främst hälso- och sjukvård till de drabbade 

personerna (Hedén, 2010; Läkare utan gränser [MSF], 2016 & Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, [MSB], 2016). Nedan följer en sammanställning över några av 

de hjälporganisationer som arbetar under ett katastrofer internationellt. 

Läkare utan gränser har som mål att vara oberoende, opartiska och humanitära i hjälpinsatser. 

Hjälpen distribueras till de mest behövande och organisationen arbetar både i kris- och 
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konfliktområden samt bekämpar olika typer av sjukdomsutbrott. Vid inträffande av en större 

katastrof skickas personal ut omgående och de arbetar även i de delar av världen som har 

kroniska krissituationer (Läkare utan gränser, 2016).  

Röda korset och Röda halvmånen finns över hela världen. För att effektivisera det 

internationella arbetet samarbetar alla världens rödakors- och rödahalvmåneföreningar och vid 

inträffande av en katastrof kan landet be om hjälp från andra länders organisationer (Hedén, 

2010). Röda Korset är världens främsta humanitära hjälporganisation (Röda Korset, 2016).  

International Committe of the Red Cross (ICRC) är en humanitär underorganisation inom 

Röda Korset vilka hjälper människor som är drabbade av beväpnade konflikter (ICRC, 2016).  

MSB är en Svensk statlig organisation som arbetar för att förebygga och hantera olyckor och 

kriser samt ge stöd till den ansvariga myndigheten. MSB har samarbetsavtal med ett flertal 

länder vilka de hjälper vid inträffande av kriser eller katastrofer (MSB, 2009).  

FN har ansvar för att främja samordning mellan olika FN-organ, Röda Korset samt andra 

humanitära organisationer (FN, 2008). Riddez & Shreeb (2009) förklarar att det inte är enkelt 

att förmedla rätt hjälp vid katastrofer och det stora problemet är brist på samordning och 

behovsbedömningar (ibid.) Trots detta har människor rätt till snabb och effektiv hjälp från 

relevanta myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal (Pourhosseini, 2015; Yin et al., 

2011). 

Tidigare forskning visar att omfång av hjälparbetare, psykologiska resurser, 

sjukvårdstransport, miljöresurser så som temporära byggnader, matbistånd, teknisk utrustning 

samt samordnad ledning behövs för bästa möjliga kommunikation. Information även det 

något som kan  påverka hälso- och sjukvårdsorganisationen vid en katastrof (Pourhosseini, 

2015). 

1.2 Sjuksköteterskans kompetens  

1.2.1 Kompetensbeskrivning  

Enligt Socialstyrelsen (2005) innebär kompetens ”förmåga och vilja att utföra att en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (s. 7). Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet samt 

förhållningssätt. Kompetensbeskrivningen klargör att sjuksköterskans arbete alltid ska präglas 

av ett etiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Beskrivningen 
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nämner tre huvudområden för sjuksköterskan vilka är; Omvårdnadens teori och praktik, 

Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap.  

1.2.2 God vård   

Socialstyrelsen (2016) redogör för begreppet god vård, vilket de förklarar är ett 

samlingsbegrepp som innefattar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande inom hälso- 

och sjukvård. Målen och kriterierna för god vård är: kunskapsbaserad och ändamålsenlig-, 

säker-, individanpassad-, effektiv-, jämlik- samt tillgänglig hälso- och sjukvård.  

1.2.3 Etik  

I ICN:s etiska kod beskrivs hur världen samlar och vägleder världens sjuksköterskor till ett 

gemensamt förhållningssätt. Koden främjar mänskliga rättigheter och förklarar att 

sjuksköterskor världen över har ett moraliskt ansvar för sitt yrkesutövande. Koden innehåller 

fyra områden; Sjuksköterskan och allmänheten, Sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

Sjuksköterskan och professionen samt Sjuksköterskan och medarbetare (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 

För att kunna arbeta etiskt och veta vilka handlingar som är de rätta, krävs att sjuksköterskor 

har kunskap om etiska teorier (Malmsten, 2008). Beauchamp och Childress (2009) tar upp 

fyra etiska principer som ICN:s kod även innefattar; Autonomiprincipen, Ickeskada-principen, 

Godhetsprincipen samt Rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär individers rätt till 

självbestämmande. Sjuksköterskan ska inneha förmåga att inse konsekvenser av dennes 

handlande. Autonomiprincipen ger patienten rätt att själv bestämma om denne vill acceptera 

eller avböja vård. Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera om patientens möjligheter 

och tillstånd som påverkar behandling och framtid. Ickeskada-principen bygger på att inte 

agera så att någon skadas eller riskerar att bli skadad. Principen innebär att inte avböja från en 

handling om handlingen innebär att risken för skada minskas, vilket kan skapa etiska 

dilemman. Godhetsprincipen grundar sig i att göra gott vilket grundar sig i vad som är det 

mest rätta för personen handlingen framförs till. Etiska dilemman kan uppstå då syftet med en 

handling kan vara att göra gott, men som sedan leder till något mindre bra, eller tvärtom. 

Rättviseprincipen innebär att alla patienter ska ha möjlighet till vård oberoende av patientens 

tillhörighet och förutsättningar. Denna princip kan vara svår att utgå efter när tillräckliga 

resurser inte är tillgängliga (Beauchamp & Childress, 2009). 
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1.3 Sjuksköterskors arbete vid en katastrof 

Omvårdnad vid frontlinjen uppmärksammades redan på 1800-talet då Florence Nightingale 

ledde fältsjukvården under Krimkriget. Florence Nightingale var den första sjuksköterska som 

uppmärksammade vikten av god omvårdnad under katastrofförhållanden som sedan ledde till 

dagens syn på hur en god vård kan uppnås (Dominiczak, 2014). 

När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort (Fung et al., 2009; Yin, et. al, 

2011), större än för annan hälso- och sjukvårdspersonal (Lavin, 2006). Då sjuksköterskor 

spelar en viktig roll vid katastrofer har studier visat att det är viktigt att förbereda dem på vad 

som händer före, under och efter en katastrof. I en litteraturöversikt gjord av Rokkas, Cornell 

och Steenkamp (2014) lyfts det att sjuksköterskor är en yrkesgrupp som är van vid att vårda 

drabbade personer, vilket gör att både regeringar och samhällen vänder sig till yrkesgruppen 

vid katastrofer.  

Sjuksköterskors uppgift vid en katastrof är bland annat att ge vård till de drabbade och att 

stödja och skydda människor från hälsoproblem (Fung et al., 2009). WHO har presenterat 

starka rekommendationer om att förbereda sjuksköterskor genom utbildning i största möjliga 

mån inför katastrofer (Yin et al., 2011). Enligt högskoleadjunkt T. Ohlsén (personlig 

kommunikation, 4 april, 2016) råder en kunskapslucka angående hjälparbetares upplevelser 

av att arbeta i ett katastrofdrabbat område.  

En studie har tidigare gjorts angående vad sjuksköterskor anser vara de viktigaste 

kunskaperna vid arbete i en katastrof. Resultatet visade att de tre viktigaste kunskaperna var 

att kunna sätta infarter, observera och monitorerna patienter samt att kunna triagera många 

skadade personer snabbt och säkert (Yin et al., 2011).  

1.3.1 Sjuksköterskans kulturella kompetens 

Douglas et al. (2011) förklarar att kulturell kompetens är en viktig aspekt i sjuksköterskors 

arbete. Kulturell kompetens är idag viktigt över hela världen då både patienter och 

sjuksköterskor förflyttar sig mer globalt än förr (ibid.). Att som sjuksköterska vårda med ett 

etnocentriskt perspektiv kan vara psykiskt skadligt för patienter och kan orsaka stress och 

konflikter (Sutherland, 2002). Vid kulturell kompetens ska sjuksköterskor vårda rättvist, 

oberoende av patientens etniska tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning och 

ekonomisk status. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha ett kritiskt tänkande och att kritiskt 

kunna analysera sina egna värderingar, tro och kultur. Ytterligare viktiga delar för 
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sjuksköterskor inom kulturell kompetens är att inneha kunskap om sin egen kultur och ha 

förmågan att kommunicera både verbalt och ickeverbalt för att skapa sig kunskap om 

patienters värderingar och kultur (Douglas et al., 2011). Tidigare forskning har visat att olika 

språk kan vara ett hinder för att kunna utföra god vård med kulturell kompetens. Att patient 

och sjuksköterska talar olika språk kan leda till missuppfattningar och bristande vård (Hart & 

Mareno, 2014).                          

 

Madelene Leininger var en framstående teoretiker inom kulturell omvårdnad på 70-talet. 

Leinigers teorin används runt om i världen för att öka förståelsen vad gäller kulturella 

skillnader i vårdarbete (Leininger, 2002a). Syftet med Leiningers (2002a) teori om 

transkulturell omvårdnad är att studera mänskliga likheter och olikheter vad gäller 

världsuppfattning. Syftet är även att få en bredare kulturell kunskap och förståelse, för att ge 

patienter med olika kulturell bakgrund en meningsfull vård och god hälsa. Teorin ska vägleda 

sjuksköterskor i sitt arbete när de stöter på människor med skilda uppfattningar.  

Holmgren (2014) tar upp konsekvenserna av att fortbilda vårdpersonal angående religion, 

kulturell- och etiskbakgrund. Det kan medföra att vårdpersonalen kategoriserar människor 

utefter en kultur och utifrån kulturkompetens tror sig veta hur patienten vill bli behandlad och 

bemött, det är viktigt att inte se människor i en annan kultur som ”den andre”. 

2. PROBLEMFORMULERING 

Med ett ökat antal katastrofer runt om i världen ökar behovet av kompetent hälso- och 

sjukvårdspersonal inom området. Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp vid katastrofarbete, 

större än någon annan yrkesgrupp inom hälso- och sjukvård. För att kunna utföra god vård i 

ett katastrofdrabbat område krävs god förberedelse. Då behovet av sjuksköterskor är stort är 

det enligt författarna viktigt att studera tidigare upplevelser av att vårda i en katastrof. 

Föreliggande studies ambition är att genom en intervjustudie bidra med kunskap inom nämnt 

område.  

3. SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i ett 

katastrofdrabbat område.  
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4. METOD 

I föreliggande studie har fem sjuksköterskor intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. 

Avsnittet beskriver: design, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys samt studiens etiska 

aspekter.  

4.1 Design 

I linje med syftet har en intervjustudie med kvalitativ ansats använts. Vid kvalitativ ansats 

finns ett fokus på att studera personers upplevelser och erfarenheter där inget anses vara rätt 

eller fel. Designens primära syfte är öka kunskap om ett fenomen (Henricson & Billhult, 

2012). Ansatsen används när förståelse för människors livsvärld ska studeras (Polit & Beck, 

2013). Vid kvalitativ design kan intervjuer användas för att få fram ett resultat som sedan 

analyseras och tolkas (Henricson & Billhult, 2012). I denna studie ska sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda i ett katastrofdrabbat områden undersökas, vilket gör en empirisk 

design med kvalitativ ansats användbar. 

Författarnas ambition är att få fram data utan att styras av tidigare teorier vilket är ett starkt 

argument för valet av en induktiv ansats. Priebe och Landström (2012) beskriver en induktiv 

ansats som att börja i empirin. Då studeras ämnet förutsättningslöst för att sedan beskrivas så 

korrekt som möjligt. Det induktiva ansatsen gör att författarna kan anpassa dataanalysen 

utifrån datainsamlingen istället för utifrån omvårdnadsteorier. Genom valet kan författarna 

uppnå sitt syfte och bidra med kunskap inom området.  

4.2 Urval 

Urvalet till en kvalitativ studie ska bestå av respondenter som berörs av ämnesvalet för den 

berörda studien (Henricson & Billhult, 2012). Respondenterna till föreliggande studie valdes 

genom ett bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier; inneha sjuksköterskelegitimation, varit utsända från Sverige, varit på 

uppdrag genom MSB, MSF eller ICRC. 

Exklusionskriterier: vårdat i faserna non/inter-disasterstage eller pre-disasterstage. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att man tar personer som kan tänkas passa i studien 

exempelvis genom att höra av sig till bekanta eller sätta upp en kontaktannons (Danielsson, 

2012). Enligt Trost (2010) lämpar sig bekvämlighetsurval för kvalitativa intervjustudier då en 

skillnad bland respondenterna vill fås fram. Mail skickades ut med bifogat informationsbrev 

till kontaktpersoner på Röda Korset, MSF samt MSB. Förfrågan till tre personer inom 
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författarnas eget kontaktnät skickades ut. Till sist söktes nyhetsartiklar på internet upp 

angående sjuksköterskor som ingick i inklusionskriterierna, där författarna genom artikelns 

kontaktuppgifter kontaktade en sjuksköterska.  

Av totalt tolv tillfrågade personer tackade sex personer ja, en person föll bort då personen 

ingick i exklusionskriterierna. De sex övriga personer som inte deltog återkopplade aldrig om 

de ville delta eller inte. Fem personer återstod som sedan intervjuades (Tabell 1). 

Respondenterna informerades via ett informationsbrev som innehöll studiens syfte, utförlig 

information om studien och en samtyckesblankett (Bilaga 1). Respondenterna fick även 

intervjuguiden (Bilaga 2) skickad till sig för att kunna förberedas inför intervjun. 

Tabell 1. Översikt av respondenterna  

Antal års 

erfarenhet 

Organisation  Antal 

uppdrag 

Typ av 

katastrof 

Katastrofens 

fas 

Längd på  

Uppdrag  

18 ICRC 1 Konflikt Emergency- 

stage 

6 månader  

7 MFS 1 Epidemi Emergency- 

stage 

6 månader  

11 MSB 1 Konflikt Reconstruction 

stage 

5 veckor 

7 MSB 2 Epidemi Emergency- 

stage 

3 månader  

11 MSB 7 Epidemi Reconstruction 

stage 

3 månader  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, vilket Danielsson (2012)  menar 

är en lämplig metod när en mindre grupp personers upplevelser ska studeras. Danielsson 

(2012) fortsätter förklara att frågorna inte behöver ställas i en bestämd ordning under 

intervjun, utan kan anpassas efter vad respondenten tar upp i intervjun.  

Intervjuguiden testades i en pilotstudie på tre olika personer, en militär, en osteolog och en 

student vilka alla har arbetat internationellt. Danielsson (2012) beskriver att det är viktigt att 
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testa tekniskutrustning och att intervjuarna behöver förberedas inför att intervjua. 

Pilotintervjuerna ger också tillfälle att testa om planerad tid räcker.  

I föreliggande studie ställdes sex frågor utifrån ett frågeformulär (Bilaga 2). En av frågorna 

ställdes utifrån Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005), därför gavs 

kompetensbeskrivningen som stöd till respondenterna. Om frågorna inte besvarades ställdes 

följdfrågor (Bilaga 3), för att täcka upp forskningsområdet i enlighet med Danielsson (2012). 

Vidare förklarar Lundman och Graneheim (2012) att frågorna bör ställas på liknande sätt till 

samtliga respondenter, vilket gjordes. Enligt Danielsson (2012) ger intervjuer möjlighet att 

förstå respondenternas upplevelse, och en semistrukturerad intervju är flexibel och ger 

utrymme för respondenten att berätta fritt om sina upplevelser. Därmed möjliggör valet av en 

semistrukturerad intervju att syftet kan besvaras.  

Tre av intervjuerna genomfördes via personliga möten på studentkårsexpeditionen på Röda 

Korsets Högskola. Samma plats för samtliga intervjuer föredras av Danielsson (2012) då 

rummet kan möbleras utefter intervjun och teknisk utrustning kan provas. Två intervjuer 

utfördes via Skype, då respondenterna inte befann sig i Sverige. Innan intervjuarna påbörjades 

sattes en lapp upp på dörren för att minska risken för avbrott, vilket Danielson (2012) 

förespråkar. En av författarna utsågs till intervjuledare medan den andra ställde följdfrågor 

och kunde vara mer uppmärksam på kroppsspråket hos respondenten, vilket Trost (2010) 

förklarar har en betydelse för att få fram outtalade känslor. Varje intervju började med 

information om författarna och studien. Det gavs även utrymme för respondenten att ställa 

frågor, därefter skrevs samtyckesblanketten under. För de intervjuer som skedde via Skype 

fick respondenterna samtyckesblanketten skickad till sig och de fick skriva under via en 

digital underskriftsapplikation för smartphones. Alla respondenter blev innan intervjun 

tillfrågade om de accepterade att intervjun spelades in via två Iphones. Intervjuerna varade i 

snitt 60 minuter. 

4.4 Dataanalys 

Insamlad data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys kan användas vid djupgående granskning och 

tolkning av texter så som utskrifter av inspelade intervjuer. Fokus vid kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva skillnader genom att identifiera skillnader och likheter i ett 

textinnehåll, vilket kan komma att uttryckas i teman och kategorier. Flera tolkningar är 
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möjliga och ingen tolkning behöver vara rätt eller fel. Kvalitativ innehållsanalys kan antingen 

utgå ifrån en manifest- eller latent analys (Lundman & Graneheim, 2012). Föreliggande studie 

bygger på en latent innehållsanalys. En latent innehållsanalys innebär att bakomliggande fakta 

i texten tolkas, vilket den inte gör i en manifest analys då texten tolkas ordagrant (Lundman & 

Graneheim, 2012).  

Analysenheten består av de transkriberade intervjuerna vilka bestod av totalt 91 A4-sidor text. 

De transkriberade texterna lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för vad som 

framkommit under intervjuerna. Därefter identifierades meningsenheter ur texten vilka sedan 

kondenserades och utmynnade i 32 koder. De transkriberade texterna lästes och tolkades 

återigen för att komma fram till det underliggande budskapet. Koderna sammanfattades i ett 

Word-dokument där de kondenserade meningsenheterna från alla fem intervjuer 

sammanfattades under rätt kod, vilket bestod av 25 sidor. För att få en överblick över 

materialet färgades texten i dokumentet till olika färger beroende på vilken intervju de 

tillhörde. När texten tolkades ytterligare antal gånger kunde tio underkategorier urskiljas 

därefter bildade fyra huvudkategorier (tabell 2). De transkriberade intervjuerna lästes därefter 

igenom ytterligare ett antal gånger så att ingen väsentlig information skulle gås miste om. 

Analysen av datainsamlingen kunde konkretiseras utifrån egen tolkning av intervjumaterialet. 

För att tydliggöra valet av ansats har författarna fokuserat på det insamlade materialet.   
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Tabell 2.. Från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det kändes 

svårt…att inte 

ha valet.. 

andra 

prioriteringar 

går före…jag 

såg att det var 

viktigare att 

överleva än att 

tänka på 

integriteten.  

Prioriterade 

överlevnad 

framför 

integritet 

Integritet  Etiska 

utmaningar vid 

omvårdnad i en 

katastrof 

Kulturens 

betydelse för 

sjuksköterskors 

arbete i 

katastrofer.  

Kände mig 

hygienisk mot 

mig själv men 

kändes svårt 

mot andra 

patienter, dels 

pga. 

Utrustning vi 

var tvungna att 

ha   

 

Svårt att 

arbeta 

hygieniskt  

Hygien  Sjuksköterskans 

säkerhetsställande 

av god vård 

Sjuksköterske- 

Kompetensens 

Betydelse vid 

arbete i 

katastrofer.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Föreliggande studies etiska aspekter är i enlighet med Vetenskapsrådets (2016) krav 

angående; informations-, samtyckes-, konfidalitets- och nyttjandekravet.   

Respondenterna fick i god tid innan intervjun ett informationsbrev och en samtyckesblankett, 

som de i lugn och ro kunde läsa igenom och ge sitt samtycke till en medverkan. Deltagandet i 

studien var frivilligt och respondenten kunde när som helst avbryta sitt deltagande, utan att 

ange orsak. Respondenterna fick även information om att deras deltagande endast skulle 

användas i forskningssyfte vilket Vetenskapsrådet (2016) kallar nyttjandekravet. 

Respondentens uppgifter avidentifierades med hjälp av kodning och endast författarna 

till studien har tillgång till materialet, som finns inlåst i ett skåp samt på 

en lösenordskyddad mapp på en dator, vilket överensstämmer med Vetenskapsrådet 

(2016) riktlinjer angående konfidalitetskravet.  

 



 12 

Vetenskapsrådet (2016) beskriver att det är viktigt utifrån etiska aspekter att ha ett syfte med 

studien. Den etiska motiveringen till föreliggande studie bygger på att kunna bidra med 

kunskap och inspiration samt förberedelse för sjuksköterskor som vårdar eller kommer vårda i 

katastrofdrabbade områden internationellt. Detta genom en form av ökad förståelse och insikt 

över hur det är att vårda i en okänd miljö. 
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5. RESULTAT 

Respondenterna i föreliggande studie utgjordes av fem sjuksköterskor som vårdat i ett 

katastrofområde. Det respondenterna hade gemensamt var att de alla befunnit sig i Afrika 

under sitt uppdrag. Respondenterna upplevde ofta liknande känslor under sina uppdrag. Fyra 

huvudkategorier med tio underkategorier kommer nedan presenteras. Huvudkategorierna är; 

Arbetsmiljöns betydelse för sjuksköterskans arbete i katastrofer, Sjuksköterskekompetensens 

betydelse vid arbete i katastrofer samt Kulturens betydelse för sjuksköterskors arbete i 

katastrofer. Nedan visas en översikt av huvudkategorier samt underkategorier. 

 

Arbetsmiljöns betydelse för sjuksköterskans arbete i 

katastrofer 

 

- Omständigheters påverkan på vården  

- Resursers betydelse för god vård   

- Trygghetens betydelse för god vård   

 

Sjuksköterskekompetensens betydelse vid arbete i katastrofer 

 

- Förberedelsens påverkan för en god vård  

- Sjuksköterskans säkerställande av god vård  

 

 

Kulturens betydelse för sjuksköterskors arbete i katastrofer 

 

- Värderingars påverkan vid bemötande av patient  

- Kulturens påverkan på teamarbetet  

- Etiska utmaningar vid omvårdnad i en katastrof  

- Kulturens inverkan på kommunikationen  

 
 

Figur 1. Resultatöversikt. Beskrivning av huvudkategorier med underkategorier.  

5.1 Arbetsmiljöns betydelse för sjuksköterskans arbete i katastrofer  

Arbetsmiljön som rådde i katastrofen ledde till att sjuksköterskorna var tvungna att anpassa 

sig. Nedan beskrivs omständigheters påverkan på vården samt resursers och trygghetens 

betydelse för god vård. 
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5.1.1 Omständigheters påverkan på vården 

Deltagarna berättade att upplevelsen av att vårda påverkades av miljön som de befann sig i. 

Alla respondenter upplevde värmen som påfrestande och tuff att vårda i. Flera nämner även 

att det fanns farliga djur som påverkade arbetet. För att vårdandet i den varma och annorlunda 

miljön skulle fungera beskrev alla sjuksköterskor att det viktigaste var att anpassa sig till 

miljön. 

och det var ju 40 grader varmt ... det är 30 grader varmt på natten liksom, men 

på något konstigt sätt, även om jag svettas så, å sådär så stör det mig inte så 

mycket, och det är nog för att det inte finns något annat alternativ. (R1) 

Flera av respondenterna beskrev att de trivdes bra i den nya miljön och därför kunde vårda på 

ett bra sätt enligt dem. En betydande faktor för hur omvårdnaden skedde var längden på 

uppdraget. De som varit där mindre än tre månader upplevde att de inte fick tillräckligt med 

tid att anpassa sig och de som var iväg längre än tre månader kände att det var tufft och att 

koncentrationen var svår att bevara under arbetstid. 

Det kändes väldigt väldigt tungt att vara där så länge, det var väldigt extrema 

förhållanden. (R2) 

Respondenterna ansåg att en lagom längd på uppdraget var cirka tre månader. De kände då att 

de fick tid att sätta sig in i miljön och vårdandet. De respondenter som upplevde att de befann 

sig i en otrygg miljö förklarade att en god relation till resterande personal var viktigt, då de 

kunde finna ro, vilket enligt dem ledde till en bättre omvårdnad. Ytterligare en aspekt som 

påverkade omvårdnaden var hur sjuksköterskorna bodde. De respondenter som upplevde 

boendet som primitivt och enkelt hade svårare att koncentrera sig på arbetet än de som 

upplevde boendet som fräscht, "lyxigt" och rent. De respondenter som bodde nära 

arbetsplatsen upplevde även det svårare att vårda fullgott än de som bodde en bit ifrån arbetet, 

eftersom de kunde släppa arbetet när de jobbat klart för dagen. Alla respondenterna berättade 

genomgående att det var extremt viktigt att kunna anpassa sig till den nya främmande miljön 

för att kunna utföra en god omvårdnad. 

Så jobbet där nere var ju, man fick vara väldigt flexibel och hela tiden anpassa 

sig efter det nya behovet. (R4) 
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De förklarade att det inte upplevdes som lätt men att "man var tvungen" att tänka om och att 

det till slut alltid löste sig så länge det fanns flexibilitet och en vilja att anpassa sig.  

 5.1.2 Resursers betydelse för god vård   

Samtliga respondenter upplevde att det fanns tillräckligt med personal. De förklarade att det 

ofta inte skulle fungerat att ha mer personal på grund av säkerhetsaspekter och att alla tjänster 

var fyllda. På vissa sjuksköterskors uppdrag togs det hjälp av lokalbefolkningen, men det blev 

problematiskt att åstadkomma god vård när krig närmade sig och lokalbefolkningen flydde, då 

fanns inte längre tillräckligt med personal. En del av respondenterna upplevde 

säkerhetsförhållandena som osäkra, desto mer personal och resurser det fanns i 

katastrofmiljön desto osäkrare upplevdes det, och gav motsatt effekt till trygghet och god 

omvårdnad. 

Det är av säkerhetsskäl. Vi ska kunna fly om det är någonting och så vidare så 

vi kan inte vara fler, vi får inte vara fler. (R1) 

De flesta deltagarna upplevde att det fanns tillräckligt med resurser. Dock var det ibland ett 

högt patienttryck och svårt att få tag på material ute i lokalsamhället, vilket gjorde att 

logistiken ofta brast, det upplevdes som frustrerande av samtliga respondenter. En deltagare 

förklarade däremot att det inte fanns tillräckligt med resurser vilket påverkade förmågan att 

utföra god vård. När resurserna inte var tillräckliga fick sjuksköterskan förlita sig på den 

kliniska blicken så som att känna, lukta och observera. 

 

5.1.3 Trygghetens betydelse för god vård   

Det upplevdes osäkert och jobbigt att det rådde olika direktiv väl på plats än vad som lärts ut i 

kurser innan uppdraget. För att känna sig säkrare berättade en av sjuksköterskorna att 

planering samt preventivt arbete var viktigt. Det som även kunde upplevas påfrestande var att 

det var svårt att förutse vad som skulle kunna inträffa.   

Man fick bara hoppas att det inte händer något och att det fanns vapen över allt. 

(R3)  

Det upplevdes svårt att vårda i en miljö där det rådde väpnade konflikter, då det aldrig gick att 

veta vad som skulle ske. Dock upplevdes det lättare om vårdarens fokus lades på 

omvårdnaden istället för på konflikten. Det beskrevs att det ibland saknades struktur på 

vården och att miljön vissa gånger var okontrollerbar på grund av katastrofen i området. 
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5.2 Sjuksköterskekompetensens betydelse vid arbete i katastrofer 

I kommande avsnitt beskrivs förberedelsers påverkan på upplevelser av att arbeta i ett 

katastrofdrabbat område samt hur säkerhetsställande av god vård uppnåddes. 

5.2.1 Förberedelsers påverkan för en god vård  

Respondenterna förklarade att grundutbildningen delvis påverkade deras förberedelse inför 

uppdraget i, dels genom den teoretiska erfarenheten och dels genom internationella 

utlandspraktiker, men att det i slutändan var den praktiska erfarenheten från olika 

arbetsplatser som var av störst betydelse. De förklarade att de till följd av tidigare 

arbetserfarenheter kände sig trygga och mer förberedda inför att vårda i katastrofen. 

Respondenterna hade i varierande mängd gått ett antal förberedelsekurser vars syfte var att 

förbereda sjuksköterskor för deras arbete på plats, hur landet de skulle åka till var uppbyggt 

och hur situationen på plats såg ut. Alla respondenter berättade att förberedelsekurserna delvis 

var användbara men att de inte kände sig tillräckligt förberedda på att möta den nya miljön 

när de väl var på plats. Sjuksköterskorna förklarade att det var svårt att sätta sig in i hur det 

väl skulle komma att se ut på plats genom att gå kurser och läsa böcker.   

Skulle känt mig tryggare med mer förberedelser men samtidigt är det skillnad 

att få en rapport … och att sen att vara på plats. (R3)  

Arbetsbeskrivningen kände jag inte att den gav mig någonting, eftersom det sen 

blev helt annorlunda på plats. (R4) 

Det framkommer dock att respondenterna upplevde det positivt att få information och 

kunskap om landet. En del av respondenterna hade tidigare varit iväg på liknande uppdrag 

vilket gjorde det lättare att förberedas inför kommande uppdrag. Ett flertal av respondenterna 

hade tidigare rest i låginkomstländer vilket de tyckte skapade ett lugn inför avresa vilket 

gjorde det lättare att applicera sina kunskaper i vårdandet. En av respondenterna hade tre 

gånger tidigare befunnit sig och arbetat i samma land som uppdraget skulle ske i, vilket 

minskade oron och stressen under tiden före uppdraget vilket ledde till ökad trygghet i rollen 

som sjuksköterska i katastrofen.  

Det är ju väldigt mycket stress som minskar genom att åka tillbaka till ett ställe 

där du varit tidigare, är det. Startsträckan minskas.  (R5)  

Respondenterna tydliggjorde att processen innan de åkte iväg på uppdraget var lång, 

obegriplig och frustrerande, samtidigt som en del av dem förklarade att det var positivt med 

en lång process då det gav tid till mental förberedelse vilket ledde till god vård väl på plats. 
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Jag upplevde ju den här långa processen som väldigt jobbig // men samtidigt så 

tror jag också att den var bra, för man hann ju liksom förbereda sig mentalt på 

vad som skulle kunna hända. (R2) 

Samtliga respondenter kände sig säkra i sin roll som sjuksköterska under sina uppdrag även 

om de var den enda sjuksköterskan på plats dock kunde det upplevas ensamt då det inte fanns 

stöd att tillgå på plats. 

5.2.2 Sjuksköterskans säkerställande av god vård  

De respondenter som arbetade med säkerhetsställande av vård för deras egna teammedlemmar 

upplevde att de ofta fick agera som ”förälder” för teammedlemmarna. Sjuksköterskorna fick 

ofta i preventivt syfte påminna om de basala behoven.  

alltså se till att de hade vatten, det var ju ingen som såg till att de hade vatten 

utan det föll på mig. (R3) 

Omvårdnadsprocessen förekom i de flesta sjuksköterskors vårdande per automatik, men var 

inte det primära fokus när det handlade om liv och död. Som komplement till 

omvårdnadsprocessen använde sig de flesta organisationerna av protokoll, vilket 

sjuksköterskorna upplevde gav en trygg, inrutad samt rättvis vård. Det gjorde att vården inte 

lämnades åt slumpen. En sjuksköterska beskriver det som att "ingenting skulle ha fungerat 

utan guidelines" samtidigt som de som vårdade utan någon form av protokoll ansåg att de inte 

skulle hinna kolla upp vad som skulle göras när något väl hände.  

 

De respondenter som dokumenterade i patientjournaler under uppdraget upplevde att det inte 

gick att tillämpa någon form av sekretess. Det skrevs på pappersjournaler som oftast var 

väldigt kladdiga, svåra att tyda och låg vid patientens sängar. Sjuksköterskorna beskrev att det 

var svårt i början av uppdraget men att de anpassade sig och att det blev lättare mot slutet. Det 

uppfattades som svårt att hålla koll på vem som var vem, det fanns inga id-band och namnen 

på journalerna var ofta felstavade. Det var dessutom svårt med sekretessen då många personer 

blev inblandade om något oförutsett inträffade.  

om du tänker dig att man har en säng så ligger det en kvinna i sängen och två 

bredvid och en under, alltså vilken kvinna är det som är är sjuk vem är det som 

ska behandlas och vart är journalen. (R2)  
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Journalerna upplevdes som otydliga och ledde till att det var svårt att veta vilka läkemedel 

som getts. En av respondenterna beskrev att det var svårt att arbeta och utföra en god 

omvårdnad då läkemedel ibland stals och ibland inte fanns tillräckligt med läkemedel till 

patienterna. De sjuksköterskor som själva hade ansvar för läkemedlen förvarade dem 

oåtkomliga för andra personer, vilket medförde att de kunde utföra god vård med tillgängliga 

mediciner när det verkligen behövdes. Något som försvårade utförandet av god vård var den 

bristfälliga hygienen. Det fanns hygienrutiner men de uppfattades svåra att följa på plats. 

  

Jo det fanns rutiner för hygien på kliniken men däremot eftersom det smittade 

via förorenat vatten och förorenad mat och det var ett flyktingläger... alltså det 

är ju svårt att hindra, det är inte som i Sverige då skulle man nog isolerat 

mycket bättre med en rad olika åtgärder. (R2)  

En del av respondenterna upplevde att de var mer hygieniska mot sig själva än mot 

patienterna. Anledningen var att respondenterna ofta upplevde tidsbrist samt att de hade krav 

på sig att använda hygienutrustning vilket inte patienterna hade. Det upplevdes att det fanns 

mycket hygientänk och god information om hur hygienaspekter skulle tillämpas för att 

minska smittspridningen. Problemet var att det var svårt att tillämpa i praktiken, oftast på 

grund av brist på information till patienter, speciellt till drabbade barn. Trots dålig hygien mot 

patienterna upplevde flertalet av sjuksköterskorna att smittspridningen mellan patienter var 

låg. 

5.3 Kulturens betydelse för sjuksköterskors arbete i katastrofer  

Patienternas värderingar, teamarbete samt etiska principer påverkades till stor del av skilda 

kulturer.  

5.3.1 Värderingars påverkan vid bemötande av patient  

Merparten av respondenterna förklarade att det stundtals var problematiskt att vårda i en 

kultur som skiljde sig stort från den svenska kulturen. Dels till följd av den fattigdom som 

speglades i kulturen, dels på grund av att synen på kvinnor enligt sjuksköterskorna ofta var 

nedvärderande, vilket medförde att kvinnlig personal inte uppfattades som trovärdig. 

Upplevelsen av det genomsyras av att det var tufft och jobbigt att utföra omvårdnad under 

dessa förhållanden men att det var viktigt att kunna anpassa sig till den kultur som arbetet 

skedde i. Vissa av respondenterna förklarade att de kände sig osäkra på grund av deras kön 

som kvinna, vilket medförde osäkerhet i vissa arbetssituationer.  
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Vi hade en del problem med kvinnlig personal, det var lite problematisk ibland 

jag tror att de har en helt annan syn, man köper sin fru på en marknad ... man 

köper en för kanske 10-15 kor. Beroende på hur lång hon är och om hon kan 

läsa eller skriva. Det är liksom så är det. (R1)  

Flertalet av respondenterna beskrev dessutom att de patienter som vårdades ofta hade en helt 

annan uppfattning om exempelvis liv, död, familj och graviditet vilket upplevdes som 

omtumlande, ovant, annorlunda och svårt att vårda "när ett liv inte är värt så mycket".  En del 

av respondenterna lade vikt vid att det var en svårighet att vårda patienter i och från en annan 

kultur när de hade en annan syn på västerländsk medicin och använde sig mer av ett 

traditionellt synsätt på vårdande genom att använda sig av medicinmän samt växtbaserade 

läkemedel. Det traditionella synsättet enligt respondenterna medförde att det var svårt att 

vårda patienterna då de inte hade stor kunskap om biologi.  Det framgår dessutom att det 

upplevdes komplicerat att vårda människor som aldrig tidigare sett en vit människa och även 

tufft att ta hand om anhöriga som ibland inte förstod sjukdomarna, vilka ofta var 

stigmatiserade. Svårigheterna med skilda uppfattningar och värderingar förklarade flera av 

respondenterna underlättades genom att sätta sig in i och förstå befolkningens kultur.   

… spendera en dag på att förklara att ett dropp med salt i inte kommer döda en 

person, eller att en urinkateter inte kommer döda fostret  ... eller att en 

ventrikelsond som man för ner till magen inte kommer gå upp till hjärnan och 

skada. (R2) 

Respondenterna menade att människor i de delar av världen där de befunnit sig hade ett annat 

synsätt där allt uppfattades gå långsammare än i Sverige, vilket kunde upplevas som 

frustrerande i omvårdnaden. Att vårda personer som hade andra trosuppfattningar upplevdes 

dock inte som ett problem enligt vissa respondenter då de kände sig vana vid det redan från 

tidigare erfarenheter från Sverige. 

5.3.2 Kulturens påverkan på teamarbetet  

Vissa av respondenterna förklarade att teamarbetet ibland kunde vara påfrestande då 

personalen kom från blandade kulturer. En av respondenterna berättade att det kändes 

besvärligt att få "teamet att bli ett" vilket ledde till att omvårdnaden påverkades negativt då 

det upplevdes som att alla strävade åt varierande håll. Däremot förklarade en annan 

respondent att teamarbetet inte påverkades negativt av de olika kulturerna som deltagarna i 
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teamet hade. En av respondenterna förklarade att för att kunna ge en god omvårdnad krävdes 

att hjälp togs utav den lokala personalen som hade kunskap om kulturen. En av deltagarna 

upplevde stort stöd av yrkesgrupper från lokalbefolkningen då de kunde utbyta praktiska och 

kulturella kunskaper inom vårdandet. 

 

5.3.3 Etiska utmaningar vid omvårdnad i en katastrof  

Alla respondenterna förklarade att det var komplicerat att vårda utifrån patientens autonomi 

och integritet. Det fanns andra värderingar om genus- samt jämställdhetsperspektiv inom 

kulturerna där respondenterna befunnit sig, vilket ledde till att det oftast var maken eller 

fadern som tog besluten och att familjerna ofta blev involverade. Respondenterna beskrev att 

fokus inte låg på att patienterna skulle vårdas utefter autonomi och integritet utan att fokus var 

att lindra symptom, lindra lidande och förebygga dödsfall, etiken fick komma i andra hand 

vilket ofta beskrevs som tufft och svårt.  

Det kändes svårt. Svårt att inte ha valet. Andra prioriteringar går före. Försökte 

bara hindra att så få som möjligt dör vilket kändes fel såklart, men jag såg att 

de var viktigare att överleva än att tänka på integriteten. (R2) 

En av respondenterna berättade att det var komplicerat att vårda när det fanns så mycket 

lidande, lidande som inte gick att jämföra med tidigare erfarenheter. Värdighet försökte 

skapas för patienterna. Respondenterna förklarade att de försökte på bästa möjliga sätt, men 

att det ibland var problematiskt att uppnå värdighet. De förklarade däremot att de hela tiden 

försökte och många gånger lyckades vårda utefter en humanistisk människosyn.  

Den jag har framför mig är någon vilt främmande men för någon annan är det 

en dotter eller en son eller en mamma. (R3) 

Dock förklarade en del av respondenterna att de ibland "stängde av" och vårdade utan att 

fundera över vem människan framför dem var, att de endast såg personen som ett objekt, 

särskilt när det var många skadade. 

Enligt en av respondenterna var en viktig aspekt när det gällde att skapa välbefinnande hos 

patienterna att försöka förstå deras kultur och genom det få patienterna att känna sig trygga. 

Flera av respondenterna upplevde att hälsa under tiden de vårdade utgick ifrån ett medicinskt 

perspektiv, så som att "lappa ihop" patienterna och ge dem mediciner. Välbefinnande däremot 
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upplevde de flesta av respondenterna handlade om det psykosociala perspektivet, vilket 

upplevdes som problematiskt att utföra på grund av olika uppfattningar om kultur. 

Sjuksköterskorna upplevde däremot att volontärer med samma kulturella bakgrund som 

patienterna kunde hjälpa till, vilket bidrog till att arbetet underlättades från sjuksköterskorna. 

 

5.3.4 Kulturens inverkan på kommunikationen  

Språket och kroppsspråkets betydelse hade inverkan på vårdandet, likaså kulturens betydelse 

vid kommunikation. Nedan följer detta närmare beskrivet. 

En återkommande svårighet bland respondenterna var problemet med god kommunikation. 

Det upplevdes svårt att inte kunna kommunicera med varandra och ofta vara tvungna att 

använda sig av tolkar. Flera av respondenterna beskriver att det ofta blev missförstånd med 

tolkarna vilket gjorde att det blev svårt att vårda på ett värdefullt och respektfullt vis samt att 

risken för värdefull information missades. De flesta respondenterna beskriver även frustration 

över den extra tiden det tog att använda sig utav tolk och att kunskap som skulle ges till 

patienterna ofta blev felaktig. Det upplevdes även som en stor del av uppdraget att det fanns 

svårighet att föra kunskap och information vidare till andra yrkesgrupper samt till nya 

sjuksköterskor som anlände. Detta ansågs som en svårighet då de olika grupperna talade olika 

språk vilket ledde till bristande omvårdnad.  

Det tar ju mer tid, och sen kan man aldrig riktigt vara säker på att alla 

förstått… (R3) 

En av respondenterna beskrev att det var psykiskt utmattande att inte kunna göra sig förstådd 

ordentligt, en annan beskriver att det var viktigt att försöka lära sig lite av språket samt ta 

hjälp av den lokala personalen för att få fram viktig information på ett skickligt sätt. De 

sjuksköterskor som arbetade i skyddsdräkt upplevde stora kommunikationsbrister då mimiken 

försvann bakom skyddsdräkten. 

 Det var ju en utmaning att de bara såg mina ögon och höra min röst man kunde 

inte riktigt le ... man kunde inte visa så mycket känslor. (R3) 

Sjuksköterskorna förklarade att de hade en stor kommunikativ roll både i att utbilda samt att 

föra en dialog med närstående och patienter, vilket kunde vara problematiskt om inte 

kommunikationen fungerade. 
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En av respondenterna förklarade att en stor del av omvårdnaden var just kommunikation. En 

stor del av arbetet gick ut på att förklara för patienterna vad som skulle ske vilket upplevdes 

som besvärligt på grund av skilda kunskapsnivåer. 

En av respondenterna menade att kommunikationen underlättades om en person från 

patientens egen kultur förklarade om dennes tillstånd. En annan respondent menade att 

kommunikationen ibland kunde brista och vara utmanande på grund av kulturella skillnader. 

Det jag tänker är respekt fullt kanske inte alls är respektfullt i den kulturen. 

(R4)    

För att reda ut kommunikationsproblemen som uppstod löstes det genom att sätta upp 

pedagogiska bilder. En av sjuksköterskorna upplevde att en av arbetsuppgifterna var att medla 

till familjer och patienter, då de på grund av olikheter i kulturer inte förstod vad 

vårdpersonalen skulle utföra och varför det skulle utföras. Detta för att de drabbade inte skulle 

misstro sjuksköterskorna. 

Så man var ju tvungen att spendera otroligt mycket tid med att försöka 

liksom förklara vad man skulle göra, vilket är vansinnigt frustrerande i en 

situation där folk bara dör och dör och dör och dör. (R2) 

Sjuksköterskorna upplevde att mycket tid gick åt till ”onödig” kommunikation på grund av 

skilda kulturer. 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod samt resultat. Metodens styrkor och svagheter 

kommer diskuteras samt även hur tidigare forskning går att koppla till resultatet. En 

diskussion förs även kring hur det teoretiska perspektivet kan kopplas till studiens resultat. I 

slutet presenteras en slutsats, klinisk betydelse, förslag på vidare forskning samt författarnas 

insatser. 

6.1 Metoddiskussion 

En empirisk studie har valts då det enligt Danielson (2012) lämpar sig när upplevelser ska 

studeras. Vid val av litteraturbaserad studie skulle syftet inte kunnat besvaras då få studier 

tidigare gjorts. 

I föreliggande studie har fem intervjuer genomförts vilket kan tyckas vara få. Danielsson 

(2012) menar att för få deltagare i en kvalitativ intervjustudie minskar tillförlitligheten i 

studien.  Resonemanget att intervjua fem deltagare var dels svårigheten att värva deltagare 

och dels att författarna hade en tidsbegränsning. Dock finns tillförlitlighet i studien då 

deltagarna svarade liknande på de flesta frågor som ställdes, och materialet svarade på syftet. 

Två av intervjuerna skedde via Skype och tre stycken under personliga möten. Trost (2010) 

förklarar att telefonintervjuer (Skypeintervjuer) inte är lämpade för djupgående intervjuer. Då 

två av respondenterna studien inte befann sig i Sverige fanns inget annat alternativ. 

Författarna gjorde sitt dock yttersta för att gå på djupet även vid denna typ av intervju, det 

ställdes följdfrågor för att kontrollera att svaren uppfattades rätt. Telefonintervjuer kan 

enligt Trost (2010) medföra att känslor och kroppsspråk inte kan tolkas 

på samma sätt som vid personliga intervjuer. Eftersom intervjuerna spelades in, kunde 

författarna flera gånger lyssna på intervjuerna, i både ord och tonfall. Det kunde analyseras 

och intervjuerna kunde även skrivas ut och läsas ordagrant, vilket Trost (2010) menar är en 

god arbetsmetod speciellt vid telefonintervjuer. Dock tog intervjuerna lång tid, gester och 

mimik gick förlorade, vilket de inte gjort om en videokamera använts som även det 

förespråkas av Trost (2010). Författarna är ändå överens om att det yttersta har gjorts för att få 

ett tillförlitligt resultat och att det räckte med en ljudfil att lyssna på. 

 

Trost (2010) förklarar att platsen där intervjuerna genomförs kan ha en betydelse för utgången 

av intervjun. Det ska vara en plats där intervjun kan ske ostört, och den intervjuade ska känna 
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sig trygg i miljön. I föreliggande studie skedde intervjuerna på Röda Korsets Högskolas 

studentkårs expedition där intervjuerna kunde hållas ostört med en lapp på dörren för att 

minimera risken för avbrott, under samtliga intervjuer kunde avbrott undvikas. En nackdel 

med val av plats för intervjuerna var att respondenterna kunde känna sig i underläge då 

intervjuarna mycket väl kände till miljön, vilket inte deltagarna gjorde, vilket enligt Trost 

(2010) kan vara negativt. För att få deltagarna att känna sig välkomna och uppskattade istället 

för i underläge bjöd vi på kaffe och fika och småpratade innan intervjun startade. Författarna 

upplevde där med att deltagarna var på samma nivå som intervjuarna.  

 

Under intervjuerna var en av författarna ledare och den andra åskådare. När intervjuer sker 

med två intervjuare kan en form av maktspel utspelas vilket kan påverka respondenten 

negativt och leda till felaktiga svar, något som inte inträffade under intervjuerna. När känsliga 

ämnen tas upp passar det dock med två intervjuare (Trost, 2010). Vi var två personer som 

intervjuade och därmed blev resultatet tillförlitligt i slutändan, då vi båda lyssnade och 

uppfattade respondenternas kroppsspråk. 

 

En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod till föreliggande studie. Det lämpar sig 

vid empiriska intervjustudier enligt Danielson (2012). För att öka trovärdigheten i studien 

analyserades data av båda författarna på enskilt håll. För att uppnå studiens syfte jämfördes de 

meningsbärande enheterna ett flertal gånger med studiens syfte.  

 

Författarnas delaktighet, intresse och förutfattade meningar kan ha betydelse för 

hur dataanalysen och resultatet påverkas vilket enligt Trost (2012) är viktigt att ta hänsyn till. 

Vid kvalitativa studier kan resultatet inte ses som oberoende av författaren (Trost, 2012). Då 

vi har ett intresse av ämnet kan resultatet ha påverkats. Men vår ambition har varit att vara 

transparenta med vår förförståelse samt varit medvetna om hur forskningsprocessen har 

fortlöpt.   

 

Valet av organisationer kan ha påverkat resultatet då personer som arbetat för andra 

organisationer kan ha andra upplevelser, svaren skiljer sig dock inte avsevärt mellan de olika 

deltagarna. Val av att exkludera sjuksköterskor som vårdat i faserna non/inter-disasterstage 

och pre-disasterstage bygger på resonemanget att de faserna är för olika de tre resterande som 

innefattar faserna när katastrofen väl inträffat (Davies, 2005).  
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Urvalet i studien stämmer överens med inklutionskriterierna och respondenterna har olika 

upplevelser av sina uppdrag då de varit olika karaktär. Studien skulle dock kunnat bli mer 

tillförlitlig om det skulle funnits en tredje typ av katastrof.  Respondenterna hade arbetat för 

olika organisationer samt hade en blandning av kön, ålder, antal år som examinerad 

sjuksköterska samt hade en varierande längd på uppdragen, vilket enligt Trost (2010) är 

positivt för att få en så stor variation som möjligt. Författarna valde att inkludera Röda Korset 

då det är världens största humanitära organisation (Röda Korset, 2016), MSB då de har 

regeringens förtroende att samordna hjälpinsatser internationellt från Sverige (MSB, 2011) 

samt MSF då de har som mål att vara oberoende, opartiska och humanitära i hjälpinsatser 

(Läkare utan gränser, 2016).  

Enligt Lundman och Graneheim (2012) stärks giltigheten i studien om variationen är så bred 

som möjligt. Ett bekvämlighetsurval användes då det var passande för denna typ av studie 

samt då det fanns en tidsbegränsning för studien. En annan urvalsmetod hade kunnat 

användas vilket kunnat medföra en bredare variation och ett tillförlitligare resultat. Enligt 

Trost (2010) kan ett bekvämlighetsurval medföra att en säregen grupp tackar ja till deltagande 

och ”vanliga” personer missas.  

 

Författarna till studien analyserade data enskilt för att sedan diskutera och jämföra vad som 

framkommit. Enligt Lundman och Graneheim (2012) görs detta för att 

öka tillförlitligheten. Citat ger läsaren möjlighet att avgöra om analysen stämmer överens med 

resultatet och inte har misstolkats (Lundman & Graneheim, 2012). Därför har citat 

fått utgöra en del av resultatet i studien.  För att öka tillförlitligheten bör intervjufrågorna 

ställas i samma ordning till alla deltagare (Trost, 2010). I studien skedde datainsamlingen 

genom intervjuer med samma frågor till alla deltagare, ibland i varierande ordningsföljd vilket 

är viktigt för att få flyt på intervjun enligt Lundman och Graneheim (2012). Enligt Lundman 

& Graneheim (2012) får ingen irrelevant data förekomma i resultatet, som det i denna studie 

inte har gjorts, vilket ökar trovärdigheten. Meningsenheter som; ”Det fanns lite wifi men det 

var superlångsamt så vi försökte köra skype ibland” och ”Nä men sen hade vi också 

samarbete med FN förstås och det fungerade väll okej” valdes bort då de inte svarade an på 

syftet. 

 

Överförbarhet handlar om hur resultatet av studien kan överföras till andra grupper eller 

situationer. För att möjliggöra överförbarhet krävs en väl beskriven metod och ett väl skrivet 
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resultat (Lundman & Graneheim, 2012) vilket båda författarna anser finnas i föreliggande 

studie. En latent innehållsanalys har använts i studien vilket enligt Lundman och Graneheim 

(2012) innebär att textens underliggande mening tolkas. I föreliggande studie finns 

ingen absolut sanning då det är författarna som tolkat resultatet, dock har resultatet tolkats så 

neutralt som möjligt vilket ökar överförbarheten. Överförbarheten i föreliggande studie ökar 

då den kan överföras till resten av världen eftersom sjuksköterskor över hela världen arbetar i 

katastrofdrabbade områden och arbetet ser liknande ut i olika katastrofer.  

 

Priebe och Landström (2012) förklarar att vid en deduktiv ansats inleds forskningsprocessen 

med redan gjorda antaganden som baserats på tidigare teorier eller empirisk kunskap. Genom 

att använda sig av en deduktiv ansats uppstår det omedelbart problem för författarnas val av 

metod, eftersom det finns få tidigare studier att tillgå, och vid val av omvårdnadsteori innan 

en analys av data kan det uppstå problem med att ny kunskap inte framhävs. Det sistnämnda 

är huvudanledningen till att deduktiv ansats väljs bort. 

 

Författarnas ambition var att få fram data utan att styras av tidigare teorier vilket blev ett 

starkt argument för valet av en induktiv ansats. Priebe och Landström (2014) menar att det 

innebär att studera ämnet så förutsättningslöst som möjligt för att sedan beskriva det så 

korrekt som möjligt. Genom att bearbeta data induktivt menar författarna att studien uppnår 

sitt syfte.  

Under processens gång stötte författarna på etiska dilemman. Vid skrivandet av resultatet ville 

författarna minimera risken för att respondenterna skulle kunna urskiljas. För att eliminera 

dilemmat valde författarna att inte nämna uppdragens plats samt att inte använda citat som 

kunde spåra deltagarna. Ämnet kan ha varit känsligt för respondenterna att berätta om, 

författarna till studien tog hänsyn till det genom att låta intervjuerna ta tid, ge respondenterna 

bekräftelse samt genom att i god tid förbereda respondenterna på vilka frågor som skulle 

ställas. Ett ytterligare etisk dilemma var att kritik i viss mån gavs till de olika organisationer 

som respondenterna arbetat för, därför nämns inte specifikt vilka uppdrag respondenterna 

arbetat i.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer diskussion kring resultatet uppdelat i tre rubriker; Förberedelse inför katastrofen, 

Vårdande i katastrofen ur ett etiskt- och kulturellt perspektiv samt Katastrofens påverkan på 

arbetet.  

6.2.1 Förberedelse inför katastrofen 

I föreliggande studie har det visat sig att det krävs förberedelser för att sjuksköterskan ska 

kunna vårda i ett katastrofdrabbat område. Baack et al. (2013) har gjort en studie angående 

sjuksköterskors förberedelse av att arbeta i katastrofdrabbade områden. Resultatet av studien 

beskriver att många sjuksköterskor inte kände sig tillräckligt förberedda när en katastrof 

inträffade och arbetet skulle påbörjas. I föreliggande studie förklarade respondenterna att de 

gärna haft fler förberedelsekurser för att få en mer positiv upplevelse av vårdandet. Dock 

förklarade sjuksköterskorna i denna studie att de kände sig väl förberedda när de väl åkte ut 

och påbörjade sitt arbete, men oftast på grund av tidigare arbetserfarenhet samt tidigare 

vistelse i andra liknande länder. Företeelsen skulle kunna förklaras med att Baacks et al. 

(2013) artikel beskriver sjuksköterskor som arbetat vid en katastrof i deras egen miljö och de 

sjuksköterskor som intervjuats i denna studie redan innan katastrofen varit mentalt förberedda 

på att åka iväg. Leininger (2002a) förklarar att kunskap om andra kulturer är av vikt för att 

kunna utföra god omvårdnad, vilket leder till att sjuksköterskor kan utföra sitt arbete på ett 

professionellt vis. Dock förklarar Holmgren (2014) att det finns en risk med att lära sig om 

kulturer då det kan leda till att vårdaren glömmer bort människan bakom kulturen och 

bemöter patienten utefter kulturen och inte utefter individen. 

 

Flera av sjuksköterskorna i föreliggande studie förklarade att det var deras tidigare 

arbetserfarenhet som var av vikt när de åkte iväg och skulle arbeta i ett katastrofdrabbat 

område. De förklarade att arbetserfarenheten var viktigare än den teoretiska förberedelsen. 

Labrague et al. (2016) har gjort en studie angående sjuksköterskors förberedelse inför en 

katastrof. Studien visade att 80 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna (totalt 170 

tillfrågade) kände sig förberedda på att arbeta i en katastrof. Dock tillfrågades de om hur det 

skulle känna ifall en katastrof skedde i landet de befann sig, vilket kan påverka resultatet.  

 

6.2.2 Vårdande i katastrofen ur ett etiskt- och kulturellt perspektiv 

Respondenterna i denna studie har förklarat att det är ett problem att ta hänsyn till integritet, 

autonomi, värdighet samt kulturella skillnader vid akuta situationer, att det blev 
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bortprioriterat. Hart och Mareno (2014) har även de gjort en studie som visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta upplever svårigheter att ta hänsyn till kulturella skillnader vid akuta 

situationer. Holmgren (2014) beskriver vikten av att inte tro sig ”veta bättre” eftersom vita 

västerländska människor av tradition betraktas överlägsna, vilket grundar sig från slaveriet i 

USA.   

 

I föreliggande studie berättas det ofta om de skilda kulturernas påverkan på vården till 

exempel att sjuksköterskorna och de drabbade såg på liv, död och familj på olika sätt, vilket 

kunde leda till kulturkrockar. Leininger (2002a) förklarar i sin omvårdnadsteori att förståelse 

för andra människors kulturer är en förutsättning för att kunna vårda utefter en holistisk 

människosyn. De intervjuade sjuksköterskorna i studien förklarade att de försökte sätta sig in i 

de olika kulturerna som fanns och att de ofta underlättade omvårdnaden om de hade kunskap 

om personens kultur. Sutherland (2002) beskriver vikten av att även vara medveten om sina 

egna personliga värderingar för att kunna utföra god vård. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna strävade efter att vårda utifrån en humanistisk 

människosyn samt sträva efter att vårda med värdighet. Aliakbari, Hammad, Bahrami & Aein 

(2015) har gjort en studie där de intervjuat sjuksköterskor som arbetat under en katastrof, i 

resultatet framkom det att sjuksköterskorna försökte se varje patient som deras vän eller som 

att det skulle varit någon i deras egen familj, och på så sätt vårda enligt etiska principer. I 

studien framkommer även att det var svårt att vårda etiskt trots att det var mycket patienter 

som behövde hjälp samtidigt vilket även visat sig i föreliggande studie. Dock skriver 

Aliakbari et al. (2015) att sjuksköterskorna i deras studie hela tiden vårdade etiskt även fast 

situationen var svår. I denna studie visade det sig att autonomi och integritet ibland fick 

komma i andra hand. Beauchamp och Childress (2009) beskriver godhetsprincipen som en 

etisk princip där ”att göra gott” anses som det viktigaste, vilket respondenterna i denna studie 

arbetat utefter. 

 

Aliakbari et al. (2015) förklarar att de i sin studie sett att teamarbete var viktigt för att arbetet i 

en katastrof skulle fungera. De beskriver även att om personal ibland tänkte annorlunda och 

hade delade åsikter var det av stor vikt att samarbeta för att få en god utgångspunkt. I 

föreliggande studie beskrivs samma sak, att gott teamarbetet var av stor betydelse. 
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Något som var genomgående bland sjuksköterskornas upplevelser i denna studie var 

problemen med kommunikation, framförallt att det inte gick att kommunicera på grund av 

språkhinder. Hart och Mareno (2014) har gjort en studie om kulturell kompetens bland 

sjuksköterskor som visar att just språkhinder är en av de svåraste aspekterna för att kunna 

utföra god omvårdnad med kulturell kompetens. Leininger (2002b) beskriver vikten av att 

sjuksköterskor bör kunna patientens språk och om så inte är fallet vara bredda på att använda 

icke-verbal kommunikation för att minska missförstånden. Det betonas även att 

sjuksköterskan bör känna till patientens språkliga förmåga (Leininger, 2002b), vilket även 

visat sig i föreliggande studie. 

 

6.2.3 Katastrofens påverkan på arbetet 

Ett flertal av de intervjuade sjuksköterskorna i studien har beskrivit vikten av protokoll där det 

står tydligt hur arbetet ska genomföras, vilket de förklarat underlättade arbetet och skapade en 

positiv upplevelse av vårdandet. Fung et al. (2009) har i en studie även de förklarat vikten av 

att arbeta utefter protokoll och guidelines då det skapar goda förutsättningar för att göra 

ett fulländat och skickligt arbete. En av sjuksköterskorna i föreliggande studie som inte 

arbetat utefter protokoll tyckte dock det fungerade, vilket inte överensstämmer med Fungs et 

al. (2009) studie.   

 

I denna studie har det visat sig att samtliga sjuksköterskor upplevde att det fanns tillräckligt 

med resurser på plats. Om landet de befann sig i inte hade tillräckligt med resurser 

donerades ofta material etc. från humanitära hjälporganisationer samt andra länder. Dock 

framkom det att logistiken sällan fungerade vilket ledde till att de resurser och material som 

faktiskt fanns inte kunde användas. Pourhosseini et al. (2015) styrker detta i en studie där 

artikelförfattarna skriver att det vid flera tidigare katastrofinsatser saknats kontroll 

över hur gåvor/material har skänkts och hur det sedan tagits emot. Det har lett till att många 

resurser inte utnyttjats och därmed gått förlorade. 

 

6.3 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar att arbetsmiljö, sjuksköterskekompetens samt kultur är 

betydande faktorer för sjuksköterskans upplevelse av arbete i en katastrof. Det framkom att 

det är viktigt att kunna anpassa sig till en nya arbetsmiljö för att kunna utföra en god vård. En 

rimlig längd på uppdraget för att hålla uppe fokus och förstå den nya miljön, framkom vara tre 
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månader. Det visade sig finnas tillräckligt med personal och resurser på plats, dock är 

logistiken problematisk. Det är svårt att vårda i en miljö där det råder konflikter, och det är 

viktigt att ha praktisk erfarenhet innan ett uppdrag i en katastrof. Det framkom vara positivt 

att få information och kunskap om landet innan utresa. Även om sjuksköterskorna ibland är 

ensamma på plats känner de sig säkra i sin roll som sjuksköterska. Sjuksköterskorna har en 

stor kommunikativ roll både i att utbilda och att ha en dialog med närstående och patienter, 

vilket kan vara svårt om det inte finns välutbildade tolkar på plats. Varierande upplevelser 

visade sig gällande kulturens påverkan på teamarbetet. Under vårdandet sågs skilda kulturer 

som ett hinder.  

6.4 Klinisk betydelse 

Resultatet för föreliggande studie kan bidra med ökad kunskap och förståelse för hälso- och 

sjukvårds personal som vårdar eller kommer att vårda i ett katastrofområde. Kunskap ska 

även kunna tillföras till de som leder en katastrofinsats. Studien kan bidra till en grund för 

hjälporganisationernas ledning för att få en bild av hur det är att vårda i katastrofen och vilka 

delar i vårdandet som är krävande, de kan även få en förståelse för vad som kan förbättras. 

Studien kan även medföra inspiration för arbete i okända miljöer, vara en hjälp till 

förberedelse innan ett uppdrag samt lyfta de kulturella svårigheterna som kan uppkomma vid 

att arbeta i en annan del av världen, vilket kan ge ökad förståelse för nästkommande hälso-och 

sjukvårdspersonal.  

6.5 Förslag på vidare forskning 

I föreliggande studie framkom det av sjuksköterskorna att det var problematiskt 

med logistiken, kommunikationen, och att vårda etiskt. Förslag på vidare forskning är hur 

utveckling av logistik och kommunikation i katastrofer kan förbättras. Författarna anser att det 

behövs forskning på hur etiskt vårdade så som att vårda utefter integritet, värdighet 

och autonomi kan förbättras, hur sekretessen kan förbättras samt hur en utveckling av ett 

fungerade journalsystem kan ske. Detta för att förbättra vården i katastrofen och minska 

stressen för sjuksköterskorna på plats. Detta skulle kunna ske genom exempelvis kvantitativa 

enkätstudier. Det skulle behövas mer forskning på hur omvårdnadsteorier kan tillämpas vid en 

katastrof samt om hur vården kan ske individanpassat istället för kulturanpassat. 

6.6 Författarnas insatser 

Författarna till studien har varit lika mycket delaktiga genom hela forskningsprocessen, 

förberedelser, intervjuer, analysering, bearbetning och skrivandet har skett gemensamt.   
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Informationsbrev & Samtyckesblankett 

 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie  

Vi heter Malin Waern och Rebecka Lundstedt och är sjuksköterskestuderande på Röda Korsets 
Högskola, termin 5. Under utbildningen ingår det att vi ska skriva en examensuppsats 
(kandidatuppsats) inom ämnet omvårdnadsvetenskap, på 15 högskolepoäng.  

Vi planerar att genomföra en intervjustudie med preliminärt rubrik; Sjuksköterskors upplevelser av 
att vårda drabbade personer i ett katastrofdrabbat område.  

Bakgrund och syfte  

Alla typer av katastrofer påverkar befolkningens hälsa på något sätt. Då sjuksköterskor är en 
yrkesgrupp som har stor kunskap om sårbara människor i samhället spelar de en viktig roll vid arbete 
inför, under och efter en katastrof. De kan använda sig utav både sina kunskaper inom omvårdnad 
och inom medicin.   

Det finns få tidigare studier som beskriver sjuksköterskors upplevelser vid arbete i ett 
katastrofdrabbat område.   

Det preliminära syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
drabbade personer i ett katastrofdrabbat område med fokus på sjuksköterskor som examinerats vid 
Röda Korsets Högskola  

Tillfrågan om deltagande  

Du tillfrågas eftersom vi förstått att Du tidigare arbetat som sjuksköterska i samband med någon typ 
av katastrof. Önskemålet är att få intervjua dig angående dina upplevelser innan du åkte iväg på ditt 
uppdrag, under tiden du var där och efter du kom hem. Dina svar kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av dem.  

Deltagandet i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan att ange 
orsak.   

Metod och hantering av data  

Datainsamlingen kommer ske genom intervjuer samt digital inspelning.   
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta den 4/4-2016 och avslutas den 29/4-2016.   
Intervjun beräknas ta 30-60 minuter.    
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Vi kommer inhämta personligt samtycke inför deltagande i undersökningen. Uppgifter från 
respondenterna kommer att avidentifieras med hjälp av kodning och endast vi som intervjuar 
kommer ha tillgång till materialet. Under tiden kandidatuppsatsen skrivs kommer materialet förvaras 
i ett låst skåp på Röda Korsets Högskola och efter avslutat arbete kommer materialet förstöras.   

Intervjuerna kommer användas till en kandidatuppsats inom omvårdnadsvetenskap vid Röda Korsets 
Högskola. Resultatet kan komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och i DIVA.    

Alla resultat i studien kommer att återrapporteras till berörda personer.   

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten.  

Kontakt  
Skulle Du kunna tänka dig att ställa upp och intervjuas? Vi kontaktar dig om två veckor efter att du 
fått detta brev för mer information och eventuell planering inför intervjun.   

Har Du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.  

Samtycke  

Jag har läst och förstått ovanstående information. Jag förstår att min medverkan är frivillig och att jag 
när som helst innan dataanalysen kan avbryta mitt deltagande, utan att uppge skäl.   

 

Deltagarens signatur                                                                                         Datum/Ort                               
  
___________________________                                                                   ______________________   

  

Malin Waern                                                                                                    Rebecka Lundstedt  
+46 (0) 701 425 930                                                                                        +46 (0) 739 296 127  
malin.rebecka@hotmail.com                                                                        malin.rebecka@hotmail.com  

  

Handledare, Högskolelektor                                                                           Handledare, Biträdande lektor  
Monir Mazaheri                                                                                                Catharina Nahlén Bose  
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Bilaga 2.  Intervjuguide 

  

 1.Berätta om din yrkeskarriär och vilket uppdrag du ska berätta om?  

   

 

2.Kan du berätta om ditt arbete under ditt uppdrag?   

  

 

3.Hur var din upplevelse av att vårda i relation till kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor?   

   

 

4.Berätta om dina starkaste upplevelser av att arbeta i ett katastrofområde?   

  

 

5.Vart ifrån fick du din inspiration av att arbeta i ett katastrofdrabbat område?    

   

 

6.Vilka kunskaper fick du med dig från din grundutbildning?   
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 Bilaga 3. Intervjuguide med stödord för intervjuarna 

 

  

1.Berätta om din yrkeskarriär och vilket uppdrag du ska berätta om?  

År som sjuksköterska, vidareutbildning, tidigare erfarenheter, plats för uppdrag, vilken 
organisation, vilken fas av katastrofen.  

  

2.Kan du berätta om ditt arbete under ditt uppdrag?  

Varit där tidigare, längd på uppdrag, ansvarsuppgift, arbetstider, boende, förberedelser, 
säker i rollen som ssk, säkerheten, resurser, stöd, ekonomi.  

  

3.Hur var din upplevelse av att vårda i relation till kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor?  

Autonomi-integritet-värdighet, humanistisk människosyn, patienter/närståendes egna 
kunskaper, värderingar/trosuppfattningar, teamarbete, kommunikation, 
omvårdnadsprocess, miljö, hälsa, smittspridning/hygien, läkemedelshantering, lindra 
lidande, sekretess  

 

4.Berätta om dina starkaste upplevelser av att arbeta i ett katastrofområde?  

  

  

5.Fick du din inspiration av att arbeta i ett katastrofdrabbat område på RKH?   

  

  

6.Vilka kunskaper fick du med dig från utbildningen på Röda Korset? 
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