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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Katastrofer kan vara orsakade av naturen eller av människan. Oavsett vad som 
orsakat katastrofen har sjuksköterskor en betydande roll i katastrofsjukvård och internationella 
humanitära insatser. Det är ett arbete som ställer höga krav på individens kompetens. Resultat 
från flera studier runt om i världen visar att sjuksköterskor ofta anser att deras utbildning inte är 
tillräcklig för att kunna hantera de problem som kan dyka upp i ett katastrofområde. Syfte: 
Studiens syfte var att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor anser vara 
nödvändiga för att kunna arbeta på bästa sätt i ett katastrofområde. Metod: I denna studie har tre 
intervjuer genomförts. För att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor behöver 
har insamlad data analyserats genom manifest innehållsanalys. Resultat: Genom analysen 
framkom tre huvudkategorier: Förberedande kunskaper & färdigheter; Situationer på plats samt 
Ledning på plats. I kategorin Förberedande kunskaper & färdigheter beskriver respondenterna 
den kunskap de anser vara nödvändig innan uppdragets början. Det var viktigt att ha teoretisk 
kunskap om bland annat vitala parametrar och infektionssjukvård. Erfarenhet av att vårda sjuka 
barn framkom som viktigt. Inom Situationer på plats beskrivs de olika arbetsuppgifter och roller 
respondenterna haft under respektive uppdrag. Varierande problem och utmaningar framkom, 
bland annat att behoven ofta översteg resurserna. Ledning på plats beskriver respondenternas 
återkommande roller som arbetsledare och chef. Det handlade bland annat om att kunna fatta 
beslut, att ha ansvar och kunna samverka med såväl kollegor som myndigheter. Slutsats: 
Resultatet i denna studie tyder på att ledarskap är en av de viktigaste kompetenserna i humanitära 
insatser. Grundutbildningen till sjuksköterska i Sverige är tillfredställande och ger rätt teoretiska 
kunskaper för att kunna arbeta med katastrofsjukvård. Utöver en god teoretisk kunskap anses 
erfarenhet av framförallt pediatrisk omvårdnad vara viktigt för arbetet i humanitära insatser. 
Klinisk betydelse: Resultatet i denna studie kan användas för att utveckla kursplaner i 
sjuksköterskeutbildningen och förberedande utbildningar för humanitära insatser. 

Nyckelord katastrof, humanitära insatser, sjuksköterskors kunskap och kompetens, ledarskap 
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ABSTRACT 
Background: Disasters can be of natural cause or be man made. No matter the cause of the 
disaster nurses will play a significant role in disaster nursing and international humanitarian 
operations. The work sets high demands on the individual's competence. Results from several 
studies around the world show that nurses often feel their education is not sufficient to be able to 
deal with the problems that may arise in a disaster area.  Aim: The purpose of this study was to 
explore what knowledge and competence nurses consider necessary in order to work optimally in 
a disaster area. Method: In this study, three interviews were conducted. To explore what 
knowledge and competence nurses need, the collected data was analyzed through manifest 
content analysis. Findings: The analysis revealed three main categories: Preparatory knowledge 
& skill; Situations on site and Management on site. In the category Preparatory knowledge & 
skills the respondents describe the knowledge they consider necessary before the beginning of 
the mission. It was important to have knowledge of, among other, vital parameters and infection 
care. Experience of caring for sick children emerged as important. Within Situations on site the 
different roles and tasks the respondents had during each mission was described. Various 
problems and challenges emerged, among other that needs often exceeded the resources. 
Management on site describes the respondents recurring roles as supervisors and managers. 
These included being able to make decisions, to have responsibility and to be able to interact 
with both peers and authorities. Conclusion: The result of this study suggests that leadership is 
one of the most important competencies in humanitarian operations. The nursing education in 
Sweden is satisfying and it provides the right theoretical knowledge to work with disaster 
nursing. In addition to good theoretical knowledge, experience of especially pediatric care is of 
importance for the work in humanitarian operations.  Clinical impact: The result of this study 
can be used to develop curricula in nursing education and preparatory courses for humanitarian 
operations. 

Key words: disaster, humanitarian operations, nurses’ knowledge and competence, leadership 

  



 
 

4	  

Innehållsförteckning 

INLEDNING	  ................................................................................................................................................................	  6	  
BAKGRUND	  ...............................................................................................................................................................	  7	  

Vad är en katastrof?	  ..............................................................................................................................................	  7	  
Vad innebär sjukvård i katastrofområden?	  ....................................................................................................	  8	  
Humanitära insatser	  ..............................................................................................................................................	  8	  
Sjuksköterskor och utbildning i katastrofsjukvård	  .....................................................................................	  9	  
Teoretisk referensram: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska	  ..............................	  12	  

PROBLEMFORMULERING	  .............................................................................................................................	  13	  
SYFTE	  .........................................................................................................................................................................	  13	  
METOD	  ......................................................................................................................................................................	  14	  

Design	  .....................................................................................................................................................................	  14	  
Urval	  .......................................................................................................................................................................	  14	  
Datainsamlingsmetod	  ........................................................................................................................................	  14	  
Dataanalys	  .............................................................................................................................................................	  15	  

ETISKA ASPEKTER	  ............................................................................................................................................	  15	  
RESULTAT	  ...............................................................................................................................................................	  16	  

Förberedande kunskaper & färdigheter	  .......................................................................................................	  17	  
Situationer på plats	  .............................................................................................................................................	  18	  
Ledning på plats	  ..................................................................................................................................................	  20	  

DISKUSSION	  ..........................................................................................................................................................	  23	  
Metoddiskussion	  .................................................................................................................................................	  23	  
Resultatdiskussion	  ..............................................................................................................................................	  25	  
Slutsats	  ...................................................................................................................................................................	  30	  
Klinisk betydelse	  .................................................................................................................................................	  30	  
Förslag på vidare forskning/utveckling	  .......................................................................................................	  31	  

REFERENSER	  .........................................................................................................................................................	  32	  
BILAGOR	  ..................................................................................................................................................................	  36	  

Bilaga 1.	  .................................................................................................................................................................	  36	  
Bilaga 2.	  .................................................................................................................................................................	  38	  
Bilaga 3.	  .................................................................................................................................................................	  39	  

  



 
 

5	  

  

“Det var ju ett kaos utan dess like för det låg ju flera hundra patienter 
på...utanför sjukhusbyggnaden och...med skynken över...uppspända bara 
som tak över huvudet” (Citat från en sjuksköterska på uppdrag i Haiti)	  
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INLEDNING 
Det finns sjuksköterskor som frivilligt väljer att arbeta i katastrofområden. De väljer bort den 

trygga vardagen hemma i Sverige mot att arbeta under stora fysiska och psykiska påfrestningar i 

katastrofområden eller konfliktzoner. Under våra liv har vi båda haft möjligheten att arbeta som 

militära sjukvårdare i utlandsstyrkan och i utlandstjänst. Detta har skapat ett intresse av 

internationellt arbete och vi hoppas att få möjligheten att kunna arbeta utomlands på ett eller 

annat sätt som legitimerade sjuksköterskor. Vi vill med denna uppsats undersöka vilken kunskap 

och kompetens sjuksköterskor anser vara nödvändiga att inneha för att kunna arbeta på bästa sätt 

i ett internationellt katastrofområde. Deras erfarenheter och slutsatser från fältet är värdefull 

information för framtida utveckling av förberedande utbildning och arbetet på plats. 
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BAKGRUND 
Sveriges internationella bidrag till humanitärt arbete är stort och många sjuksköterskor väljer att 

arbeta för olika hjälporganisationer (http://sida.se). Humanitärt arbete i katastrofområden skiljer 

sig ofta radikalt från den vardag sjuksköterskor kanske är vana vid med allt det kan innebära i 

form av material, utrustning, tillgång till expertis och rådgivning med mera. Problemen och de 

utmaningarna de ställs inför i ett insatsområde är många och ställer stora krav på de som arbetar 

där (Lennquist, 2009a). 

Vad är en katastrof? 

En katastrof är alla händelser som leder till en åtgärd som ligger bortom vad det drabbade 

samhället klarar av att hantera (Adelman & Gray, 2009). Katastrofer och nödsituationer kan vara 

orsakade av människan eller av naturliga orsaker. Naturliga orsaker kan vara jordbävningar, 

tsunamis, sjukdomsutbrott och tornados. Katastrofer orsakade av människan kan vara 

bioterrorism, kapningar och krig. Vilken åtgärd som krävs för att få bukt med katastrofen 

varierar (ibid.). En annan definition är: “A situation where people´s normal means of support for 

life with dignity have failed as a result of natural or human-made catastrophe” (The Sphere 

Project, 2000, s. 273). På liknande sätt beskriver Lennquist (2009a) att en katastrof är en 

situation som uppstår när balansen mellan människa och omgivning rubbas. Den kan inträffa var 

som helst på jorden och kan se ut på många olika sätt. En katastrof kräver ofta samhällsinsatser 

utöver vad ett samhälle kan hantera. Detta kan understödjas med hjälp utifrån (ibid.). Den 

begreppsförklaring som har blivit den mest använda idag är Världshälsoorganisationens 

förklaring: 

En katastrof är resultatet av ett omfattande ekologiskt sammanbrott i relationen mellan människa och 
omgivning, ett allvarligt och plötsligt (eller långsamt, som vid torka) sönderfall av en sådan omfattning att 
det drabbade samhället behöver extraordinära resurser för att hantera det, ofta genom hjälp utifrån eller 
genom internationella hjälpinsatser (WHO, 2003, refererad i Lennqvist, 2009a). 

En svensk definition på hur begreppet katastrof kan tolkas är Socialstyrelsens; “Allvarlig 

händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och 

belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 

upprätthållas” (SOSFS 2005:13, kap. 2, 1 §, s. 6).  
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Adelman och Gray (2009) beskriver att de engelska termerna disaster och emergency, på 

svenska katastrof och nödsituation används omväxlande i kunskapsområdet. För att kunna förstå 

vad katastrofsjukvård innebär så är det viktigt att förstå skillnaden mellan en katastrof och en 

nödsituation (ibid.). 

Vad innebär sjukvård i katastrofområden? 

Emergency eller en nödsituation kan till exempel vara en olycka orsakad av människan eller 

naturen men samhället har resurser nog att hantera situationen (Adelman & Gray, 2009). När en 

nödsituation utvecklas från att vara en hanterbar situation till en ohanterbar, då har en katastrof 

inträffat (ibid.). Disaster Nursing, eller på svenska katastrofomvårdnad, är en kunskap som fyller 

en viktig arbetsroll i nödsituationer. Disaster Nursing innebär att ha förståelse för de skador som 

kan uppstå vid olika katastrofer och ha kunskap om triage och omhändertagande av många 

skadade. Denna del är direkt tillämplig för både den sjukvårdsanställde och volontären (Roberts, 

2009). Begreppet katastrofmedicin förklarar Lennquist (2009a) innefattar den kunskap och 

kompetens som krävs för att kunna arbeta i katastrofområden där följderna är orimligt höga för 

vad ett samhälle kan klara av. Att arbeta i dessa situationer ställer även höga krav på 

stresstålighet och kunskap. Syftet med katastrofmedicin är att genom forskning och utbildning 

utveckla ämnet för effektivare åtgärder vid katastrofer. Sjukvårdspersonal i länder med en högre 

hotbild av specifika katastrofer måste ha beredskap och relevant utbildning för det existerande 

hotet. Vidare beskriver Lennquist att sjukvårdpersonal måste vara rustade inför situationer där 

tillgängligheten av de resurser de är vana vid inte finns till hands. De måste kunna förenkla 

avancerade behandlingar, fatta snabba beslut, vårda dem med störst behov först och få begränsat 

med material att räcka till många (ibid.). 

Humanitära insatser 

Begreppet innebär biståndsinsatser som syftar att tillhandahålla och tillgodose människors 

grundläggande behov av vatten, sanitet, näring och mat, husrum samt hälsovård (The Sphere 

Project, 2000). Runt om i världen finns ett stort antal hjälporganisationer, Läkare Utan Gränser 

(Médecins Sans Frontières, MSF) och Röda Korset är två exempel på organisationer i Sverige 

som sänder ut sjuksköterskor till katastrofdrabbade områden (http://lakareutangranser.se; 

http://redcross.se).  
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MSF’s arbete består av två delar, dels att genom medicinsk och humanitär hjälp lindra lidandet 

hos befolkningar i nöd. Dels att berätta för omvärlden om de övergrepp och missförhållanden de 

bevittnar, det som MSF kallar Témonignage (Läkare utan gränser, 2012).  

Röda korset- och rödahalvmånerörelsen består av internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationen [IFRC] och internationella rödakors- och rödahalvmånekommittén 

[ICRC]. Rörelsen utgör med sina 187 nationella röda kors/röda halvmåneföreningar den största 

humanitära organisationen i världen.  

Rörelsens mål är att förebygga och lindra människors lidande oavsett vem det drabbar (IFRC, 

u.å.). ICRC är rörelsens representerande organisation i krig- och konfliktzoner (ICRC, 2012). 

Arbetet bygger på de sju grundprinciper som slogs fast 1965: humanitet, opartiskhet, neutralitet, 

självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. (IFRC, u.å.). De olika organisationernas 

bidrag varierar och innebär ofta en kombination av bistånd i form av personal som sänds ut till 

de drabbade områdena och ekonomiskt bistånd. Falkman Hagström (2000) tar upp att det i 

biståndsarbete är viktigt att biståndsarbetaren helst inte ska genomföra projektet själv utan ska 

hjälpa den lokalt anställda personalen att genomföra det. En inventering av den tillgängliga 

kunskapen på plats är nödvändig för att kunna skicka rätt resurser och personal om det är 

motiverat. 

Sjuksköterskor och utbildning i katastrofsjukvård 

Sjuksköterskor har historiskt sett alltid haft en betydande roll vid katastrofer och yrket har sina 

rötter i krig och konfliktzoner. Omvårdnadsvetenskapen kan spåras tillbaka till Florence 

Nightingale och hennes arbete i samband med Krimkriget där hon genom enkla åtgärder, som 

förbättrade de hygieniska förhållandena, räddade många som annars hade dött (Gebbie & 

Qureshi, 2006). En sjuksköterska förväntas av samhället att kunna agera vid en olycka och utföra 

första hjälpen. Om inte tillräcklig träning i ämnet tillgodoses kan detta inte uppfyllas. Att första 

hjälpen skall vara en del av sjuksköterskeutbildningen kan vara en självklarhet för många. Men 

första hjälpen är mer än bara hjärt- lungräddning det innefattar även grundläggande livräddande 

åtgärder (Johnson, 2008). Johnson tar även upp problemet om borttagningen av första hjälpen i 

USA:s sjuksköterskeutbildning. Tidigare i historien var undervisning av första hjälpen ett givet 

inslag i sjuksköterskors läroplan.  
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Av någon anledning har det under de senaste åren skett en förändring och den givna delen i 

utbildningen har försvunnit från läroplanen i USA beskriver författaren. Detta leder till att vissa 

sjuksköterskor vidareutbildar sig och hittar kunskapen på annat håll. Samtidigt finns det en stor 

del sjuksköterskor som inte innehar kunskap om första hjälpen. Konsekvensen av detta blir att 

det uppstår en stor skillnad i kunskapsläget i ämnet (ibid.). 

ICN:s etiska kod beskriver hur en sjuksköterska ska kunna arbeta och hur hon bör agera (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning framgår vilka krav 

som ställs på en examinerad sjuksköterska, kompetensbeskrivningen refererar, bland annat, till 

ICN:s etiska kod. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor tar upp att 

sjuksköterskeutbildningen ständigt behöver utvecklas med tanke på den snabba 

kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Kompetensbeskrivningen kan bland annat 

användas för att utforma kursplaner inom sjuksköterskeutbildningen (SOSFS, 2005). Lennquist 

(2009b) skriver att högskolor och universitet är ansvariga för att ge de olika 

sjukvårdsprofessionerna basal utbildning i katastrofmedicin under grundutbildningen. Vidare 

skriver författaren att katastrofmedicin är en nödvändighet i grundutbildningen till sjuksköterska. 

1970 antogs en enhetlig kursplan på samtliga universitet och högskolor i Sverige som omfattade 

en kursvecka i slutet av utbildningen. Sedan dess har undervisningen på de olika lärosätena 

förändrats. Kursen har utvecklats och i vissa fall integrerats i andra kurser medan den i andra fall 

helt försvunnit som separat kurs. Detta har medfört att utbildningen skiljer sig mellan de olika 

lärosätena. De kunskaper och färdigheter som måste ingå i grundutbildningen är bland annat att 

sjuksköterskan ska: känna till principerna för agerande i situationer där det akuta vårdbehovet 

överstiger tillgängliga resurser; känna till principer för primärt omhändertagande av skador 

orsakade av fysiskt våld, brand, nedkylning, farliga ämnen samt smittsamma sjukdomar; ha 

kännedom om organisation av arbetet i ett skadeområde och på sjukhus vid allvarlig händelse; 

kännedom om principerna för arbetet vid internationella insatser och de förberedelser och 

kunskaper som krävs för att arbeta i sådana situationer (ibid.). Vid katastrofer utsätts sjukvården 

för en oerhört tung belastning. Den största gruppen av sjukvårdspersonal i sjukvården utgörs av 

sjuksköterskor. Därför spelar det en viktig roll vad denna grupp har för bakomliggande kunskap 

och kompetens (Yang, Xiao, Cheng, Zhu & Arbon, 2010). 
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Flera internationella studier visar på att sjuksköterskor anser att de har bristande kunskaper i 

katastrofsjukvård. Dels i kursplaner på olika lärosäten som brister i att utbilda i ämnet 

katastrofsjukvård men det finns även en gemensam uppfattning hos sjuksköterskor där de anser 

att de är för dåligt förberedda i katastrofsjukvård (Fung, Loke & Lai, 2008; Wiener, Irwin, 

Trangenstein & Gordon, 2005; Yang, Xiao, Cheng, Zhu & Arbon, 2010). Det finns en växande 

oro bland sjuksköterskor som blivit utsatta för katastrofsituationer, om hur man skall kunna ge 

sjuksköterskor en kunskapsbas och ett minimum av kunskaper för att kunna agera vid olika 

katastrofer (Pang, Chan, Cheng, 2009). Chan et al. (2010) beskriver i en kinesisk studie 

genomförandet av en kurs vid namn Introduction to Disaster Nursing. Den riktade sig mot 

sjuksköterskor i grundutbildningen. De gjorde en undersökning före och efter genomförd kurs 

för att se skillnader hos deltagarnas självskattade kompetens inom området katastrofomvårdnad. 

Kursen baserades på ICN ramverk for Disaster Nursing Competencies, som innefattar olika 

kompetenser inom akutsjukvård och trauma t.ex. bedömning av cirkulation, brännskador, mental 

status, klämskador och frakturer. Efter studien visades en betydande förbättring gällande 

studenternas självskattning. De kände sig mer motiverade och villiga att hjälpa till vid katastrofer 

och såg dem själva som mer kompetenta inom området. 

Det visade sig efter World Trade Center katastrofen att många sjuksköterskor var angelägna att 

hjälpa till och erbjuda sin hjälp (Veenema, 2006). Många av dem saknade dock relevant 

utbildning för att kunna kommunicera på rätt sätt med katastrofhanteringsteamen. De saknade 

även särskilda kompetenser vid psykiskt omhändertagande av skadade och deras familjer. För att 

bättre förbereda sjuksköterskor har flera högskolor och universitet i USA med omvårdnad som 

inriktning tagit fram certifikat och vidareutbildningar i området (ibid.). 
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Teoretisk referensram: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

I kompetensbeskrivningen står det vad en sjuksköterska förväntas kunna efter genomgången 

sjuksköterskeutbildning uppdelat i olika kompetensområden. Inom kompetensområdet säkerhet 

och kvalitet står det bland annat att sjuksköterskan skall ha förmåga att; “hantera situationer där 

våld, hot om våld eller risk för skada föreligger; handla enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid 

brand och katastrofsituationer samt att vid allvarlig händelse, såväl inom som utom 

vårdinrättning, tillämpa katastrofmedicinska principer” (SOSFS, 2005, s. 12). Inom området 

arbetsledning står det bland annat att en sjuksköterska förväntas ha förmåga att: “utifrån 

patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet 

utifrån medarbetarnas olika kompetens; “utvärdera teamets insatser; utifrån kunskaper om 

gruppdynamik utveckla gruppen och stärka förmågan till konflikthantering och problemlösning 

samt motivera arbetslaget och ge återkoppling i en positiv anda” (SOSFS, 2005, s.12). 
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PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskor har en betydande roll i katastrofsjukvård och internationellt humanitärt arbete. 

Arbetet ställer höga krav på individens kompetens. Resultat från flera studier runt om i världen 

tar upp att sjuksköterskor ofta anser att deras utbildning inte är tillräcklig för att hantera de 

problem som kan dyka upp i ett katastrofområde. Grundutbildningen till sjuksköterska innehåller 

ett visst mått av katastrofsjukvård men inte tillräckligt för att få den kunskap och kompetens för 

att som sjuksköterska kunna fungera väl i ett katastrofområde. Det är av intresse att ta reda på 

och beskriva vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor anser är viktigt. 

SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor anser 

vara nödvändiga för att kunna arbeta på bästa sätt i ett katastrofområde.  
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METOD 

Design 

Studien har en empirisk design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012). I denna studie 

genomförs intervjuer för att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor behöver 

för att kunna hantera de utmaningar och problem som de kan ställas inför i ett katastrofområde. 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är vår utgångspunkt för utformandet 

av denna studie och resultatet kommer att diskuteras utifrån den (SOSFS, 2005). 

Urval 

Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval med snöbollsmetod. 

Snöbollsmetoden innebär att författarna genom en respondent få kontakt med ytterligare 

respondenter. Bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som finns tillgängliga och som är 

villiga att ställa upp rekryteras, det är en lämplig urvalsmetod då respondenter från en viss miljö 

eller organisation eftersökes (Polit & Beck, 2012). Via en nyckelperson erhölls kontaktuppgifter 

till en respondent som i sin tur förmedlade kontaktuppgifter till de övriga respondenterna. 

Inklusionskritererna var att respondenterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och ha jobbat 

i internationella humanitära insatser. De tre respondenterna informerades muntligt och skriftligt 

om studiens syfte och de frågor som skulle ställas (bilaga 1. & 2.). 

Datainsamlingsmetod 

Tre semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en gemensam intervjuguide (bilaga 2.). I 

intervjuerna fick respondenterna en lista på färdigheter (bilaga 3.), som anses vara nödvändiga 

att kunna inom katastrofsjukvård, presenterade för sig. Detta för att ge respondenterna något att 

relatera till. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på Röda Korsets Högskola. Intervjuerna 

spelades in digitalt och tog i tid mellan 20 minuter till 50 minuter. Båda författarna medverkade 

vid samtliga intervjuer, en av författarna agerade intervjuledare och drev samtalet med 

respondenten medan den andre intog en mindre aktiv roll och såg bland annat till att intervjun 

spelades in korrekt och att alla frågor ställdes. 
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Dataanalys 

Insamlad data har analyserats genom en manifest innehållsanalys som innebär att det 

respondenterna säger observeras och ingen djupare tolkning görs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna transkriberades av författarna, detta innebär att de inspelade ljudfilerna skrevs in på 

en dator till text. De transkriberade texterna delades sedan upp i meningsbärande enheter, först 

enskilt sedan tillsammans tills konsensus uppnåddes. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan till mindre och hanterbara textstycken.  

Utifrån dessa textstycken har tre huvudkategorier och 13 underkategorier identifierats. Tabell 1 

ger exempel på hur materialet analyserats från meningsbärande enhet till kategori. 

Tabell 1.  Nedan ges en beskrivning på hur materialet analyserats från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Kategori 

R: och se till att vi hade liksom landningstillstånd eller 
tillstånd att landa från hövdingen 
A: mm 

Prata med hövdingen och få 
landningstillstånd 

Tillstånd att 
landa 

Tillstånd 

ETISKA ASPEKTER 
Studien har blivit godkänd av handledare på Röda Korsets Högskola. Arlebrink (2006) 

sammanfattar vilka grundläggande etiska krav som forskaren särskilt bör uppfylla: 

informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet samt krav på deltagarens säkerhet. 

Nedan redovisas hur dessa krav hanterats i denna studie: Informationskravet - respondenterna 

informerades skriftligt vid förfrågan om deltagande i studien vad syftet och datainsamlingsmetod 

samt vilka frågor som skulle ställas (bilaga 1. & 2.). De informerades även om att deltagande i 

studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta om de så önskade. Innan 

respektive intervju gavs samma information muntligt. Krav på samtycke - informerat och 

frivilligt samtycke inhämtades muntligt och spelades in digitalt i samband med respektive 

intervju startades. Krav på konfidentialitet - i den skriftliga förfrågan som skickades ut till 

respondenterna framgår att alla uppgifter och insamlad data kommer att avidentifieras och 

hanteras konfidentiellt. 
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 Krav på deltagarens säkerhet - innan respektive intervju startade informerades respondenterna 

på nytt om att deltagande i studien är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Efter varje avslutad intervju tillfrågades respondenterna om hur de upplevt intervjun för att ha 

möjlighet att fånga upp eventuella obehag de kan ha upplevt. 

RESULTAT 
Analysen gav tre huvudkategorier, med totalt 13 underkategorier, som presenteras i figuren 
nedan. 

Tabell 2.  Nedan redovisas de huvudkategorier och underkategorier som identifierades. 

Huvudkategori Underkategori 

Förberedande kunskaper & färdigheter • Kliniska färdigheter 
• Teoretisk kunskap & praktisk erfarenhet 
• Pediatrisk omvårdnad 

Situationer på plats • Fältet 
• Behoven överstiger resurserna 
• Hantera oro 
• Hinder i kommunikation 

Ledning på plats • Organisation & ledarskap 
• Beslutsfattande 
• Ansvar 
• Handledning 
• Samverkan 
• Säkerhet på plats 
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Förberedande kunskaper & färdigheter 

Inom denna kategori framkom vad respondenterna ansåg vara önskvärd kunskap att inneha före 

ett uppdrag. En huvudkategori om Förberedande kunskaper & färdigheter arbetades fram under 

analysen. Tre underkategorier identifierades: Kliniska färdigheter, Teoretisk kunskap & praktisk 

erfarenhet samt Pediatrisk omvårdnad. 

Kliniska färdigheter 

I intervjuerna fick respondenterna en lista på färdigheter (bilaga 3.) som anses vara nödvändiga 

att kunna inom katastrofsjukvård, presenterade för sig. De fick svara på om de tyckte att listan 

var relevant och om de ansåg att det saknades några färdigheter. Beroende på vilken typ av 

uppdrag respondenterna haft ansåg de att vissa färdigheter var mer eller mindre viktiga att kunna. 

Exempel på de färdigheter som framförallt lyftes fram i materialet var smärtlindring; kontroll av- 

och kännedom kring vitala parametrar samt dokumentation. 

Vidare framkom som viktigt att ha en bred kunskapsbas och att kunna hantera varierande 

sjukdomstillstånd hos patienterna samt kunskap kring infektioner och infektionsförebyggande 

åtgärder. 

/.../ det här med sårvård oerhört viktigt och det är ju också väldigt eftersatt för att det flygs ju in kirurger 
men kanske inte alls omvårdnadspersonal i samma utsträckning utan man liksom gör ingreppet och det var 
ju väldigt tydligt på Haiti till liksom att folk kom in bara kort bara okej vi opererar här och ingen tänkte på 
nästa steg eller många sket i det /.../ Nästa steg så läkare utan gränser fick ju ta emot sådär vidriga 
infektioner till våra sjukhus 

Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet 

Ur analysen framkom att många av de kunskaper och färdigheter respondenterna ansåg vara 

viktiga var sådant de lärt sig i grundutbildningen och genom arbetslivserfarenhet. 

Just med patienttrycket också jag tror att det är bra att ha jobbat på akuten /.../ det är också högt tryck och 
mycket stress och mycket patienter, de är ju kanske inte i lika dåligt skick som dom man möter utomlands 
/.../ det rustar en ganska bra för att liksom beta av patienter eller vad man skall säga 

En viktig faktor är att ha erfarenhet från andra kulturer och helst erfarenhet av sjukvård i andra 

länder. Att ha rest och varit i kontakt med andra kulturer gör sjuksköterskan bättre rustad för 

uppdrag utomlands. En respondent tar upp att det är nyttigt att ha genomgått verksamhetsförlagd 

utbildning i ett annat land för att uppleva hur sjukvården kan skilja sig från den svenska.  
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Röda Korsets Högskola nämns som ett bra exempel då det ges flera möjligheter till 

utlandspraktik. Grundutbildningen till sjuksköterska ansågs av respondenterna som 

tillfredsställande och de hade inte ställts inför någon situation där de saknat kunskap som enligt 

dem borde lärts ut i grundutbildningen. 

Pediatrisk omvårdnad 

Då var det två stycken som låg med fyrtio graders feber och jättehög andningsfrekvens och man kunde ju se 
att de var sjuka, den ena var väldigt undernärd också men vi hade ingen plats i bilen och det var tidigt på 
morgonen. Så sa vi att vi kan komma förbi här då på vägen tillbaka och ta med er till sjukhuset. Och så gav 
vi alvedon, och det var det enda vi gjorde och så åkte vi vidare. Och när vi kom tillbaka så hade den ena 
flickan dött 

Många av situationerna respondenterna berättar om handlar om pediatrisk omvårdnad. Då det 

oftast är barnen som är allvarligast sjuka framkom kompetens inom att prioritera och vårda sjuka 

barn som mycket viktig.  

Situationer på plats 

Materialet beskriver vilka olika situationer sjuksköterskorna kan ställas inför under ett uppdrag. 

Det beskriver också vilka de vanliga arbetsuppgifterna var samt vad de olika projekten innebar. 

Det framkom även vilka hinder och svårigheter de konfronterats med i de olika uppdragen. En 

huvudkategori om Situationer på plats och fyra underkategorier identifierades: Fältet, Behoven 

överstiger resurserna, Hantera oro och Hinder i kommunikation skapades. 

Fältet 

Inom kategorin beskrevs vad insatserna innebar för respondenterna och vilka olika positioner de 

haft under deras olika uppdrag. Uppdragen var ofta olika varandra och respondenterna fick 

varierande arbetsroller och uppgifter beroende på vad det var för projekt. En återkommande roll 

var att som outreach nurse åka ut i byarna i insatsområdet för att genomföra nutritionsscreening, 

kartlägga och planera inför, samt genomföra massvaccinationer och även att ta reda på vilka 

olika hälsoproblem och risker som fanns i byarna. I andra uppdrag kunde det handla om att vara 

först på plats och starta upp en klinik och hantera de utmaningar de då ställdes inför. 
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/.../det var en logistiker som åkte runt och letade efter lämpliga byggnader och då hittade han en gammal 
tandklinik som man då kunde göra om /.../i slummen, och där kunde vi ju vara och då bestod ju 
utmaningarna i sånt här då som att bara att ställa upp sängar, se till att apoteket fungerade, ställa upp 
medicinerna, se till att det gick att få en översikt och att man då kunde liksom pricka av vad man hade tagit 

Behoven överstiger resurserna 

I denna underkategori visade materialet att respondenterna ställdes inför situationer på plats där 

de inte hade resurser att tillgå för att täcka det behov av vård som behövdes. När resurserna var 

mindre än de som normalt finns till hands hemmavid utvecklades deras förmåga att bedöma 

patienter med enkla hjälpmedel och prioritera arbetsinsatserna. 

/.../ det var ju ett kaos utan dess like för det låg ju flera hundra patienter utanför sjukhusbyggnaden med 
skynken uppspända bara som tak över huvudet och det handlade ju om att många var ju inte prioriterade, 
det var folk som låg med frakturer till höger och vänster och en del hade ju krosskador och var säkert i 
behov av dialys men det fanns ju inte att tillgå så att det, det var ju en väldigt speciell upplevelse på det 
viset 

/.../men det gör man ibland i fält det händer, men då är det ofta på en ganska vad ska man säga enkel nivå 
ändå eller enkel nivå. Jag har blivit jäkligt bra på att lära mig lyssna med stetoskop till exempel eftersom 
man inte har så mycket andra redskap 

Hantera oro 

Att känna oro över att inte räcka till och att ha bristande kunskap var något som återfanns i flera 

uttalanden. Att vara den som blir rådfrågad och förmodas att ha svar på de frågor som dyker upp 

kunde innebära en oro för att inte ha tillräcklig kunskap och inte alltid veta vad de ska göra i 

olika situationer. En respondent uttalar sig om vilka utmaningar och svårigheter som är 

förknippat med att arbeta i fält. En oro för patienterna och vad som skulle hända dem om 

respondenten inte kunde utföra sina arbetsuppgifter kom fram i analysen. 

/.../en stor utmaning det är ju både relaterat till arbetet och men även liksom levnadsförhållandena skulle jag 
säga, man arbetar mer än man gör hemma, man är ofta tröttare /.../ men man har också inte samma back up 
system som man har hemma om man blir sjuk  /.../ då är det jobbigare att vara på plats för att man vet att 
det är ingen som hoppar in liksom. 

Hinder i kommunikation 

Orsaker till att kommunikationen mellan människor inte fungerade optimalt kunde bero på 

språkliga hinder men också kulturella skillnader. En respondent beskriver att det var svårt att 

som ung kvinna komma till ett muslimskt kontext för att arbetsleda manliga kollegor. 
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Att kunna kommunicera med kollegorna ur den lokala befolkningen visade sig vara både 

utmanande och viktigt. Att inte kunna kommunicera med sina medarbetare på ett tillfredställande 

sätt kan få allvarliga konsekvenser. 

/.../men han dog ju sen då...och det var flera gånger så som att det hände...sånt då som kanske inte hade 
behövt hända, sånt som berodde mycket på kommunikationssvårigheter 

Ledning på plats 

En huvudkategori om Ledning på plats arbetades fram under analysen utifrån de utmaningar en 

sjuksköterska kunde ställas inför i sitt omvårdnadsarbete. Underkategorierna: Organisation & 

ledarskap, Beslutsfattare, Ansvar, Handledning, Samverkan och Säkerhet på plats skapades. 

Organisation & ledarskap 

Vilka kunskaper och färdigheter en sjuksköterska bör ha för att arbeta i katastrofområden utifrån 

ett ledarskapsperspektiv visade sig vara en viktig komponent. Efter analysen uppstod det ett 

ganska tydligt mönster rörande begreppen Organisation & ledarskap. Vid arbete i fält som 

sjuksköterska oavsett område eller plats så kommer Organisation & ledarskap spela en stor roll i 

hur arbete flyter på. 

Att då vara förberedd och bekant med kunskapsområdet kan vara till stor fördel. Det lyftes att det 

är viktigt att på plats kunna organisera arbetet, delegera och kontrollera hur arbetet fortlöper. 

Men det kunde även innebära att dokumentera läkemedelsanvändning och beställa nya varor. 

Min roll har varit att se till så att arbetet flyter på så att ingen patient glöms bort. Att man skriver upp 
medicinerna man använt, att man beställer varor, att man sköter hygienen. Alltså, vanlig kontroll, fungera 
lite mer som en chef. Ja, delegera det dagliga jobbet, kanske ta personal från en avdelning till en annan om 
det behöver förstärkas. 

Som chef på plats kunde respondenterna ställas inför situationer där de behövde samverka med 

olika myndigheter. Det kunde även handla om att de var tvungna att lyfta känsliga frågor som 

den lokalanställda inte kunde göra. För de lokalanställda innebär det en säkerhetsrisk och som 

utländsk hjälparbetare i en chefsposition så kunde respondenterna göra detta. 

Men det kunde även gälla sådana saker som att ta upp problem. Det kan ju vara ganska bra om man är en 
utländsk gästarbetare då som får ta den rollen, för det kan ju vara problem som sjuksköterskorna själva inte 
vågar ta upp med t.ex. hälsoministeriet eller med lokala myndigheter. Det kan vara saker som att de inte fått 
deras lön utbetalad på flera månader. För dem innebär det ju en mycket större säkerhetsrisk än för mig. 
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Beslutsfattande 

I analysen belystes det att respondenterna, i rollen som chefer, måste kunna fatta beslut, både 

enkla och svåra sådana. Det uppmärksammades att beslutsfattande under stressade situationer var 

något de behövde hantera i insatsområdet. 

Bedömning av patienter, att man vet att när man ser en person ska man kunna göra ganska snabbt lite 
triageaktigt hur svårt sjuk den här personen är och hur snabbt man måste göra någonting /.../ en klinisk 
blick kanske man kan kalla det. 

Det beskrevs även att respondenterna måste vara förberedda på att de kan kastas in i situationer 

som de kanske inte är helt förberedda på. 

Det är därför det här med flexibilitet är så viktigt att vara beredd att hoppa in i helt galna situationer, det 
kanske blir du som sitter där nästa gång med gps och ska prata med hövdingar i byar och det är ju lite 
extremt men det kan ju lika gärna vara sådana saker du får göra även om det vanliga är att stå på en klinik 
och organisera jobbet. 

Ansvar 

Sjuksköterskan på fältet får många olika arbetsuppgifter, men vad som utmärkte sig efter 

analysen var det övergripande ansvaret i olika situationer de tilldelades. Det kunde innebära att 

vara ansvarig för ett eller flera olika projekt. 

Då hade jag hand om ett center för undernärda barn och en sån här ambulerande verksamhet, vi åkte runt i 
byarna och följde upp undernärda barn på veckobasis /.../ 

Då var jag outreach nurse, det kallades min position därför jag hade hand om fem små hälsokliniker som 
låg ganska långt ute i bushen. 

Handledning 

I analysen framkom det att handledning var betydande för sjuksköterskans arbete. Det kunde 

innebära att respondenterna behövde, genom handledning, visa lokala sjuksköterskor hur vissa 

kliniska arbetsuppgifter skulle utföras. Genom undervisning kunde de förmedla sin kunskap till 

dem och sedan följa upp för utvärdering.   

Samverkan 

Det framkom ur analysen att samverkan, lära och lyssna av varandra var en viktig del i 

arbetsprocessen för sjuksköterskan. Som sjuksköterska kunde de ställas inför situationer då de 

kanske inte hade all kunskap och behövde en second opinion.  
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Det kunde innebära att de frågade efter hjälp på antingen en läkare ur teamet eller på dem 

lokalanställda. De lokalanställda hade ofta en ”snabbare klinisk blick” än vad respondenterna 

hade. Ödmjukhet inför uppgiften var viktigt.  

Säkerhet på plats 

Det visade sig att säkerheten kunde spela roll för huruvida ett arbete kunde utföras eller inte 

enligt analysen. I vissa fall kunde gällande säkerhetsföreskrifter innebära att respondenterna inte 

kunde utföra sitt arbete så som de önskade. 

Ibland har ju det varit saker som har gjort att man inte har kunnat ta med sig patienten i bilen på grund av 
säkerhetsregler eller problem, man åker igenom något område och den här personen är från en klan eller en 
annan stam som bråkar med den stammen man ska åka igenom. 

När vi kom till Nairobi så fick vi höra att tre kollegor hade blivit skjutna eller inte skjutna utan det var en 
bomb som hade detonerat under deras bil när de kom körandes i Kisimaio, det var inte samma projekt men 
det var Somalia. Det blev så här säkerhetsproblem, så då bestämde man faktiskt på grund av detta att inte 
skicka ner utländska arbetare eftersom de var en direkt måltavla /.../ 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor anser 

vara nödvändiga att inneha för att kunna arbeta på bästa sätt i ett katastrofområde. Svaret på 

syftet illustreras genom de kategorier som identifieras i resultatet. I och med att resultatet svarar 

på syftet styrker detta att rätt metod valdes för studien. 

Som teoretisk referensram i denna studie valdes Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2005). Anledningen till att en nationell 

kompetensbeskrivning valdes framför en internationell var att denna studie inkluderade svenska 

legitimerade sjuksköterskor och intresse låg i att ta reda på vad de anser vara nödvändig kunskap 

inom katastrofsjukvård. 

 Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre respondenter. Semistrukturerade intervjuer är 

lämpliga för att få fram den information som önskas samtidigt som det ger respondenterna frihet 

att uttrycka sig. I samtalet är forskarens roll att uppmuntra respondenten samtidigt som de i 

förväg bestämda frågorna besvaras (Polit & Beck, 2012). Denna metod visade sig vara rätt val i 

den aktuella studien då alla frågor ställdes till samtliga respondenter samtidigt som de fick 

utrymme att berätta om sina erfarenheter. Olsson & Sörensen (2012) menar att det krävs 

utrymme för att låta respondenten uttrycka sin talan utan att avbrytas, vilket uppmärksammades. 

Tre respondenter valdes utifrån bekvämlighetsurval och genom snöbollsmetoden. 

Bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som finns tillgängliga intervjuas, detta medför 

risk för urvalsbias då urvalsgruppen inte blir representabel för en större population (Polit & Beck, 

2012). En svaghet med snöbollsmetoden var att den medförde att de respondenter som valde att 

ställa upp alla arbetat för en och samma organisation vilket i sin tur gör att resultatet i denna 

studie inte är överförbart på uppdrag för andra organisationer. För att avgöra överförbarhet måste 

respondenter från andra organisationer intervjuas för att kunna jämföra resultaten. 

Urvalsmetodens styrka var att författarna fick tag på respondenter inom tidsramen för denna 

studie. En svaghet i är att endast tre respondenter deltog i studien.  
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I intervjuerna framkom liknande svar vilket kan kopplas till att respondenterna hade arbetat för 

en och samma organisation och därför hade samma typ av erfarenheter. Det kan även ses som en 

styrka då det kan tyda på att en viss mättnad i materialet uppnåddes. 

Den lista på färdigheter (bilaga 3.) som presenterades för respondenterna är baserade på en studie 

i Kina efter en jordbävning 2008 (Yin, He, Arbon och Zhu, 2011). Färdigheterna som framställs 

som viktiga i arbetet med katastrofsjukvård har rangordnats av sjuksköterskor som arbetade i det 

drabbade området. Författarna valde att presentera denna lista för att ge respondenterna något att 

relatera till och sätta igång tankarna hos dem. Anledningen till att just denna lista valdes var för 

att den hade framkommit i intervjuer med sjuksköterskor som arbetat i katastrofområden. 

Författarnas intresse och tidigare erfarenheter, förförståelse, har inverkan på intervjuernas utfall. 

Det är författarna som utformat intervjuguiden och som genomfört intervjuerna. Båda författarna 

medverkade vid samtliga intervjuer och de påverkar datans utfall i och med deras förförståelse 

och hur de interagerar i samtalet och vilka följdfrågor som ställs. Det är viktigt att forskaren har 

kunskap för det sammanhang som studien genomförs i. Detta för att ha en förståelse för 

materialet och att kunna analysera datan sanningsenligt (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

Transkriberingarna gjordes direkt efter respektive intervju. Texterna delades upp i 

meningsbärande enheter och kondenserades, gemensamt av båda författarna, i direkt anslutning 

till intervjuerna. Detta stärker studiens giltighet i och med att respondenternas berättelser fanns 

färskt i författarnas minnen och datan då kunde tolkas sanningsenligt. Båda författarna var med 

vid samtliga intervjuer vilket medförde att de hade samma förståelse för det kontext de 

utspelades i, detta ses som en styrka i denna studie. Då resultatet framkommit genom manifest 

innehållsanalys har författarnas förförståelse haft minimal inverkan i analysarbetet. Studiens 

tillförlitlighet stärks genom att analysarbetet har präglats av ett systematiskt arbetssätt där 

konsensus uppnåtts mellan författarna i varje steg. Genom hela arbetsprocessen har författarna 

haft en medvetenhet kring deras egen förförståelse. I och med detta har författarna försökt att i 

största möjliga utsträckning att se förbi denna förförståelse för att möta respondenter och hantera 

data så objektivt som möjligt. 
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Resultatdiskussion 

I denna studie framkommer att ledarskap är en av de viktigaste kompetenserna i arbetet i 

internationella humanitära insatser. Resultatet visar att arbetsuppgifterna kunde variera med 

uppdragen till allt från att organisera arbetet till att vaccinera patienter. Den lista på färdigheter 

(bilaga 3.) som redovisas i en studie av Yin et al. (2011) ansåg respondenterna vara svår att 

applicera på den typen av insats de hade arbetat i. Respondenterna uttrycker att de sällan utför 

det praktiska omvårdnadsarbetet, det utförs framförallt av lokalt anställd personal. 

Respondenterna har ofta haft uppgifter som inneburit att de fungerat som arbetsledare i 

insatserna. För att på ett effektivt sätt leda, fördela och organisera arbetet måste det finnas en 

bred kunskap i grunden för att förstå vilka insatser som behövs. Att ha arbetslivserfarenhet och 

att känna sig trygg i sin roll som sjuksköterska är viktigt. Erfarenhet av olika kulturer, erfarenhet 

av att resa samt att kunna tala fler språk är andra viktiga delar för att kunna arbeta i humanitära 

insatser. 

Förberedande kunskaper 

Respondenterna utryckte vilken kunskap och kompetens en sjuksköterska bör ha inom ramen för 

vår huvudkategori förberedande kunskaper. De kliniska färdigheter de ansåg att de behövde var 

kunskap om smärtlindring, kontroll av- och kännedom av vitala parametrar, kunskap kring 

infektioner och infektionsförebyggande åtgärder. 

Detta framkom efter att ha sett den kinesiska sammanfattade listan om färdigheter i 

katatrofsjukvård som en sjuksköterska behöver ha (bilaga 3.). Respondenterna i denna studie 

beskrev att det var viktigt att kunna behandla infektioner och speciellt ta hand om sår efter 

operationer. Vidare uttryckte de att den utbildning de fick om infektioner och sårvård i deras 

grundutbildning var tillräcklig. Gebbie och Qureshi (2006) beskriver också på liknande sätt vilka 

förberedande kunskaper en sjuksköterska borde ha i en katastrofsituation utifrån the 

International Nursing Coalition for Mass Casualty Education (INCMCE). INCMCE 

sammanträdde för första gången i mars 2001 på Vanderbilt University School of Nursing i USA. 

Mötet sattes upp för att klargöra exakt vad som bör ingå i grundutbildning för en sjuksköterska 

utifrån ett katastrofperspektiv. Där redovisas en bilaga med en sammanfattning där de listar 

kompetenser sjuksköterskor som ingriper vid masskadescenarion bör ha.  
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Dessa kompetenser är bland andra: kritiskt tänkande, bedömning, tekniska kunskaper, 

kommunikation, riskreduktion, förebyggande av sjukdomar. De tekniska kunskaper de anser att 

en sjuksköterska behöver ha är i likhet med vad respondenterna presenterade, att säkert kunna 

administrera olika läkemedel och vaccinationer; ha kännedom om grundläggande första hjälpen 

färdigheter, syrgas, KAD, nasogastrisk sond och inledande sårvård (Gebbie & Qureshi, 2006). 

Bjerneld, Lindmark, Diskett och Garrett (2004) diskuterar vikten av att sjuksköterskor får 

relevant kunskap i sin utbildning, på rätt sätt och inom katastrofsjukvård. Att vara förberedd och 

ha relevant teoretisk kunskap anses ligga i intresset för den humanitärt arbetande sjuksköterskan 

(ibid.). Respondenterna i denna studie beskriver att många av de kunskaper och färdigheter som 

är viktiga var sådant de lärt sig i grundutbildningen och genom arbetslivserfarenhet. Gebbie & 

Qureshi (2006) beskriver att historiskt sett så har sjuksköterskor spelat en viktig roll för 

sjukvården i ett samhälle, både för den vardagliga sjukvården till epidemier. De beskriver att 

samhället kräver sjuksköterskor som är kompetenta nog att hantera katastrofsituationer och ta 

hand om skadade. De måste därför få relevant grundutbildning eller i anslutning till utbildningen 

(ibid.). I Sveriges kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS, 2005) står det om 

omvårdnadens teori och praktik att sjuksköterskan skall ha förmåga att handla enligt gällande 

säkerhetsföreskrifter vid katastrofsituationer och kunna tillämpa katastrofmedicinska principer. 

Kompetensbeskrivningen kan även användas som ett verktyg för att just utforma kursplaner 

inom katastrofsjukvård.  

Den kunskap och kompetens som en sjuksköterska behöver kunde som tidigare beskrivet variera 

beroende på insatsområde och tjänst enligt respondenterna i denna studie. Ytterligare en viktig 

faktor beträffande erfarenheter som respondenterna lyfte var att ha varit ute i fält tidigare, rest 

och upplevt andra kulturer. På Röda Korsets Högskola ges studenterna möjligheten att göra 

praktik utomlands på olika platser (Röda Korsets Högskola, u.å.). Det beskrivs av 

respondenterna i denna studie att det är nyttigt att ha sett sjukvården i olika kontext, både hemma 

och till exempel i ett kontext utanför västvärlden. Bjerneld et al. (2004) beskriver i deras artikel 

utifrån erfarenheter från personal som tjänstgjort i humanitära insatser, att tidigare rest och haft 

erfarenhet från fältet anses som en fördel för kommande insatser, men även att vara språkkunnig, 

och hantering av varierande utrustning ansågs som viktiga erfarenheter.  
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Alla respondenterna i denna studie lyfte ett för dem viktigt kompetensområde, att ha pediatriska 

erfarenheter ansågs som högt värderat. På plats i ett insatsområde förklarade en respondent att 

det är i första hand barn och kvinnor som de tar hand om. Att ha arbetat med eller utbildat sig 

inom pediatrisk sjukvård kommer hjälpa sjuksköterskan med sin insats på plats. Under Kritiskt 

tänkande i INCMCE´s lista med vilka förberedande kunskaper en sjuksköterska bör ha i 

katastrofsituationer står det om att kunna ge omvårdnad till särskilda grupper som barn och 

kvinnor. På liknande sätt beskriver Medecins Sans Frontières (1997) de grundläggande 

åtgärderna som skall tillhandahållas barn vid katastrofer: pediatrisk kurativ vård, tidig upptäckt 

av undernärda barn och remiss till lämplig instans samt immunisering. Respondenterna tog även 

upp arbetsuppgifter som krävde kunskap om detta, det kunde innebära projekt om undernäring 

gällande just barn. Gebbie & Qureshi (2006) beskriver i deras artikel Emergency and Disaster 

Preparedness att som sjuksköterska kan de behöva arbeta i en situation där de normalt arbetar 

med vuxna, men måste även här kunna hantera barn även om de inte har någon vidareutbildning 

i pediatrik. Det är då viktigt att veta sina gränser för sitt kunskapsutövande och veta när de 

behöver hjälp. De skall göra det klart och tydligt för sig vad de kan och vad de inte kan. Utifrån 

resultatet i denna studie är det högst relevant att grundutbildningen till sjuksköterska innefattar 

undervisning i pediatrisk omvårdnad.  

Johnson (2008) förklarade att sjuksköterskeutbildningen i USA var bristfällig när det kom till 

utbildning gällande första hjälpen. Ytterligare studier visade på att sjuksköterskor ansåg att de 

hade bristande kunskaper i katastrofsjukvård (Fung, Loke & Lai, 2008; Wiener, Irwin, 

Trangenstein & Gordon, 2001; Yang, Xiao, Cheng, Zhu & Arbon, 2010). 

 
I denna studie visade resultat å andra sidan att respondenterna ansåg att den grundutbildningen 

de hade gått var tillfredsställande. De hade inte ställts inför någon situation där de saknat 

kunskap som enligt dem borde lärts ut i grundutbildningen. Denna skillnad kan bero på olika 

typer katastrofsituationer. Många av de studier som lyfte att det fanns en kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor handlade i stort om jordbävningar, översvämningar och ingripanden vid World 

Trade Center-katastrofen. Vissa respondenter i studien hade aldrig varit exponerade för denna 

typ av katastrofer utan hade erfarenheter från situationer där svält, sjukdomsutbrott och 

fattigdom dominerade. Detta kan vara en förklaring till varför vissa av de svenska 

sjuksköterskorna ansåg sig som tillräckligt utbildade i deras erfarenhet från en katastrofsituation. 
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Situationer på plats 

Det arbete respondenterna utför i de olika uppdragen varierar. Beroende på vilket typ av uppdrag 

och vilken inriktning det har, får sjuksköterskan olika roller och arbetsuppgifter. Cox och Briggs 

(2004) skriver att de grundläggande delarna av sjuksköterskans arbete går att applicera på 

katastrofsjukvård. De tar upp omvårdnad, undervisning, behandling och prevention. De tar även 

upp att sjuksköterskorna måste vara beredda på att ta hand om många skadade och kunna fungera 

i rollen som triage personal där de måste ta snabba beslut och prioritera vem som får vård först. 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor tar upp att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

“självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning /.../ planering, 

genomförande och utvärdering /.../ observera, värdera, dokumentera och vid behov åtgärda och 

hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd” (SOSFS, 2005).  

Respondenterna berättar ofta om hur de ställts inför situationer där de begränsade resurserna inte 

räckt till. Sjuksköterskor verksamma i katastrofområden måste vara beredda på att hantera 

många patienter med begränsade resurser och prestera under stressfulla förhållanden (Cox & 

Briggs, 2004). Respondenterna berättar ibland om frustration, rädsla att göra fel och oro. 

Bjerneld et al. (2004) har intervjuat personal som tjänstgjort i humanitära insatser och funnit 

frustration och stress som ett tema. Frustration kunde relateras till en hög arbetsbelastning och att 

hela tiden vara omgiven av sina kollegor och inte ha möjlighet att komma ifrån varandra. Vidare 

skriver författarna att personalen hade problem i form av sjukdom och brist på mat (ibid.). 

En av respondenterna i denna studie uttryckte en rädsla för att bli sjuk, inte så mycket för sin 

egen skull utan mer för att det inte skulle finnas någon som kunde ersätta henne och utföra det 

arbete hon gjorde.  

Att arbeta i en annan kontext var ofta utmanande, både kulturellt och språkligt. Respondenterna 

talar ofta om att det var svårt att kommunicera med både patienter och lokalt anställd personal. I 

extrema fall fick det allvarliga konsekvenser, i andra fall kan det innebära att relationen till 

kollegorna upplevs som dålig. Bjerneld et al. (2004) beskriver samma problem där deras 

respondenter uttrycker frustration över att behöva kommunicera med hjälp av tolk. Liksom i 

Bjerneld’s et al. studie framkommer det även i denna studie att kulturella skillnader kan vara 

svåra att hantera. Att som ung kvinna få rollen som arbetsledare i en muslimsk kontext med 

mestadels manliga kollegor var en stor utmaning enligt en av respondenterna i denna studie. 
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Samtliga respondenter hade upplevt kommunikationssvårigheter på grund av bristande 

kunskaper i det språk som talades i insatsområdet.  

Ledning på plats 

Danna, Bernard, Schaubhut och Mathews (2010) berättar om sina erfarenheter efter Hurricane 

Katrina i USA. De menar att sjuksköterskor har en unik roll som både vårdgivare och att kunna 

agera som ledare såväl före, under och efter en katastrof. Utmärkande för intervjuerna i denna 

studie var att respondenterna hade fått en roll som arbetsledare och chef i deras uppdrag.  

De talade ofta om vikten av att kunna organisera arbetet, att fatta svåra beslut, få med sig 

personalen och agera utifrån säkerhetsläget på plats. Dessa fynd stämmer väl in på vad 

sjuksköterskor bör kunna utifrån socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Där står det att 

sjuksköterskan, inom kompetensområdet arbetsledning, skall ha för många att “systematiskt leda, 

prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika 

kompetens” (SOSFS, 2005). Coyle, Sapnas och Ward-Pressnon (2007) tar upp viktiga 

kompetenser för sjuksköterskor med uppgift att leda arbetet, de definieras enligt fyra domäner 

som är: bedömning, tekniska färdigheter, riskhantering och kritiskt tänkande. Inom dessa 

domäner framgår vilka mål och strategier som sjuksköterskan bör ha och använda sig av i arbetet. 

Som exempel kan nämnas att sjuksköterskan inom domänen kritiskt tänkande skall utvärdera 

katastrofsituationen och prioritera vården utifrån de tillgängliga resurserna. 

Druce (2009) tar upp några nyckelkompetenser en bra ledare bör ha. Utöver en utvecklad 

kommunikationsförmåga bör ledaren kunna fungera i kaotiska situationer, analysera och skapa 

strategier för att uppnå bästa effekt av aktuella åtgärder. Vidare tar författaren upp emotional 

intellegence som en viktig egenskap, och förklarar det som ledarens förmåga till självinsikt, att 

ha förmåga att se sina egna resurser och begränsningar. Ledare med en utvecklad emotional 

intellegence anpassar sig till rådande förhållanden utan att agera impulsivt (ibid.). 

Respondenterna uttrycker återkommande att det är fördelaktigt att arbeta med lokalt anställd 

personal med tanke på deras specifika kompetens kopplat till den kontext de befinner sig i. De 

talar om att ödmjukhet är en viktig egenskap för att tillsammans kunna hantera de problem de 

ställs inför. Att handleda kollegor på plats var en vanligt förekommande uppgift i de olika 

uppdragen. Respondenterna talar om att det var viktigt att kunna förmedla sin kunskap på ett bra 

sätt.  
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Detta återfinns i Bjerneld’s et al (2004) studie där respondenterna berättar att pedagogiska 

kunskaper är värdefulla. Även detta är ett område som tas upp i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor där det står att sjuksköterskan skall ha förmåga att: “handleda och utbilda 

medarbetare” (SOSFS, 2005). Att samverka med andra yrkesgrupper, myndigheter och 

organisationer var något som identifierades som en del av rollen som arbetsledare. Att kunna 

agera effektivt utifrån gällande krishanteringssystem och interagera med berörda myndigheter 

och regeringar är viktiga kompetenser att inneha som sjuksköterska (Morrison & Catanzaro, 

2010).  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan inom 

kompetensområdet samverkan ska ha förmågan att “planera, konsultera, informera och samverka 

med andra aktörer i vårdkedjan” och “verka för adekvat informationsöverföring och samverkan 

för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet” (SOSFS, 2005). MSF (1997) tar upp att 

samverkan är högt prioriterat i humanitära insatser och att utan samverkan mellan olika 

myndigheter, organ och organisationer så kommer insatsen snabbt att leda till en misslyckad 

sådan. Att ha en bred kunskapsbas att stå på och att känna sig trygg i sin yrkesroll som 

sjuksköterska var något som alla respondenter påtalade som viktigt vid flera tillfällen. 

Slutsats 

Resultatet i denna studie tyder på att ledarskap är en av de viktigaste kompetenserna i humanitära 

insatser. Grundutbildningen till sjuksköterska är tillfredställande och ger rätt teoretiska 

kunskaper för att kunna arbeta med katastrofsjukvård. Utöver en god teoretisk kunskap anses 

erfarenhet av framförallt pediatrisk omvårdnad vara viktigt för arbetet i humanitära insatser. 

Klinisk betydelse 

Att lyfta huvudkategorierna Förberedande kunskaper & färdigheter, Situationer på plats och 

Ledning på plats till diskussion kan vara till gagn för sjuksköterskors framtid, yrkesfunktion och 

utbildning. Resultatet i denna studie kan exempelvis användas för att utveckla kursplaner i 

grundutbildningen för sjuksköterskor och utveckla förberedande utbildningar inför humanitära 

insatser. Inte minst för att inte glömma hur viktigt det är för ett samhälle att ha rätt utbildade 

sjuksköterskor. 
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

Med utgångspunkt i resultatet i denna studie anser författarna att forskning på 

ledarskapskomponenten i sjuksköterskeutbildningen är motiverad. Hur mycket organisation och 

ledarskap bör sjuksköterskor läsa och hur mycket läser sjuksköterskorna i dagens läge? Hur 

skiljer sig utbildningarna åt på de olika lärosätena?  
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

    Stockholm 2012 08 27 

Förfrågan om medverkande i intervjustudie 

Vi heter Anders Salomonsson & Jacob Burénius och vi är sjuköterskestuderande på Röda 

Korsets Högskola termin 5. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

(Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en intervjustudie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskors erfarenheter av internationellt hjälparbete. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken kunskap och kompetens sjuksköterskor 

behöver för att kunna arbeta optimalt i ett katastrofområde. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervju, digital inspelning. 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2012 09 03 och vara avslutad 2012 09 27. 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten 

Deltagandet är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Intervjun beräknas att ta ca 30-60 minuter. 

Vi vill gärna träffa dig som är intresserad under vecka 36 för intervju och hoppas att vi kan 

komma överens om en tid och plats som passar dig. 

Vi förbinder oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade 

personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. Uppgifter från 

respondenterna kommer att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att 

personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till 

berörda personer. 

Har du frågor eller funderingar är det bara att kontakta någon av oss så svarar vi gärna. 
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Anders Salomonsson        Jacob Burénius 

0709-96 79 17         0739-94 58 86 

ansahk10@rkh.se        jabuhk10@rkh.se 

anders.salomonsson@ymail.com      j.burenius@live.se 

 

Handledare, Högskoleadjunkt       Examinator, 

Ulla Thörnblom        Högskolelektor 

thou@rkh.se         Lars Strömberg 

08-58751618         strl@rkh.se 

08-58751659   

       

Röda Korsets Högskola  Box 55 676, 102 15 Stockholm, Tel. 08 58751600 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide: 

 

Ålder? 

 

Kön? 

 

Hur länge sedan blev du legitimerad sjuksköterska? 

 

Var har du varit stationerad någonstans, hur många uppdrag har du gjort? 

 

Nämn några vanliga utmaningar i ditt dagliga (omvårdnads)arbete som sjuksköterska under 

uppdragstiden? Positiva, negativa? 

 

Har du något exempel på en dag då allt gick tokigt? 

 

Beskriv en situation där du kände att din kunskap inte räckte till? 

 

Vilka färdigheter/kunskaper anser du att man behöver för att kunna arbeta med 

katastrofsjukvård? 

 

En studie från Kina tar upp och rangordnar färdigheter som sjuksköterskor bör besitta inom 

katastrofsjukvård, håller du med? (separat bilaga) 

 

Anser du att det saknas någon, i så fall vad? 

 

Anser du att du besitter dessa färdigheter? 

 

När lärde du dig dem? Grundutbildningen, vidareutbildning, förberedande utbildning? 
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Bilaga 3. 

Nursning skills ranked in order of training need: 

1 Mass casualty transportation 

2 Emergency management 

3 Haemostasis, bandaging, fixation, manual handling 

4 Observation and monitoring 

5 Mass casualty triage 

6 Controlling specific infection 

7 Psychological crisis intervention 

8 Cardiopulmonary resuscitation 

9 Debriedement and dressing 

10 Central venous catheter insertion 

11 Patient care recording 

12 Tracheal intubation 

13 Intravenous insertion 

14 Thyrocricoid puncture 

15 Thoracic puncture and closed thoracic drainage 

16 Urethral catheterization 

17 Cricithyroidotomy 

18 Suprapubic bladder puncture and drainage 

19 Intraosseous infusion 

(Yin et al., 2011). 


