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Sammanfattning 

Bakgrund: Humanitära insatser i kris- och katastrofområden har en historia där 

sjuksköterskans roll är central. Att komma som sjuksköterska till ett krisdrabbat 

område med detta enorma ansvar och att jobba under flera veckor, ofta månader, i en 

ny miljö ställer enorma krav på sjuksköterskans kompetens. Även andra åtskilliga 

förmågor så som kulturell kompetens, ledar- och organisationsförmåga, samarbete 

och flexibilitet sätts på prov. Sjuksköterskan förväntas vägleda, dirigera och samordna 

de professioner som jobbar runt sjuksköterskan samtidigt som denne själv ska ansvara 

för andras säkerhet och omvårdnad. Detta i en värld där natur och människoskapade 

katastrofer ökat drastiskt de senaste åren.  

Syfte: Syftet var att beskriva utmaningar sjuksköterskor upplever under ett 

humanitärt uppdrag. 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Dessa valdes ut, granskades och sammanställdes utifrån likheter och 

skillnader.  

Resultat: Fyra teman identiferades; ”sjuksköterskans roll”, ”vård i skottlinjen”, 
”levnadsförhållanden” och ”kulturella aspekter”  

Slutsats: Det finns ett flertal utmaningar som potentiellt kan förhindra ett effektivt 

och optimalt arbete. En tydlig bild över vilka dessa utmaningar är, framhävande 

arbetsmiljön, skulle möjliggöra sjuksköterskor som är bättre förberedda inför framtida 

humanitära insatser. 

Klinisk betydelse: Författarna vill framhäva det faktum att förberedelser baserad 

på adekvat information skulle förbereda sjuksköterskor för humanitära insatser. 

Nyckelord: humanitarian nursing, nuring preparedness, disaster, military nursing. 

 

 

 

 



	  

 

Abstract 

Background: Humanitarian assistance in crisis- and disaster areas have a history in 

which nurse’s role become central. To come as a nurse to an ailing area with this 

grande responsibility and to work for several weeks in a new environment places 

enormous demands on nurses’ skills. Other various skills such as cultural competence, 

leadership- and organizational skills, cooperation and flexibility are also a necessity. 

The nurse is expected to guide, direct and coordinate the working team while he/she 

himself will perform his/hers own duties as a nurse while being responsible for the 

safety of others and their care. The environment in which these nurses work is by 

definition challenging but have during receant years become even more so due to 

natural and manmade disasters. 

Aims: The aim of this study was to describe the challenges that the nurses’ 

experience during a humanitarian mission. 

Methods: This study is a literature overview based on ten qualitative, peer-reviewd, 

articles. The articles were chosen and  analysed on the basis of similarities and 

differences.  

Results: Four themes were identified; “the nurses’ role”, “healthcare in the firing 
line”, “living conditions” and “cultural aspects”. 

Conclusion: There is a number of challenges that potentially could prevent a 

efficient and optimal job. A clear image regarding these challenges emphasizeing 

humanitarian working envionment could enable a nurse more prepared for future 

humanitarian assignments. 

Clinical implications: The authors emphasize that a preparation based on adequate 

information would prepare nurses for humanitarian missions. 

Keywords: humanitarian nursing, nuring preparedness, disaster, military nursing. 
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1. Inledning     
Humanitärt arbete har sedan många år tillbaka varit ett begär och ett mål som vi 

önskat uppfylla. Att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig integritet och 

värdighet i en värld där globala nedåtspirande förändringar sker dagligen är viktigt 

men också samtidigt, för oss, utvecklande och på så många sätt otroligt givande. Vi 

har alltid varit färgglade i vårt synsätt gentemot världen och att utvecklas som 

sjuksköterska och människa i samband att bygga nya internationella relationer, 

upptäckande av nya kulturer och ett nytt språk är något vi känner att vi måste ta vara 

på. Vår motivation till att skriva arbetet kan ses som själviska, men att undersöka 

detta område och använda kunskapen till att bättre förstå vad som väntar i fält och 

vilka nödvändiga förberedelser och kunskaper som krävs, kan komma att gagna de 

människor som vi sjuksköterskor är där för att bistå och vårda. Vilket, enligt oss, 

alltid är humanitärt arbetande sjuksköterskors huvudsakliga mål.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Historik och globala förändringar 
De omvårdnadsvetenskapliga kopplingarna till det humanitära arbetet har en lång 

historia. En stor del av kris- och katastrofinsatser har alltid legat hos sjuksköterskan 

(Gebbie & Qureshi, 2006). Ett bra exempel är den framträdande och betydelsefulla 

Florence Nightingale vars insatser under Krimkriget är av en markant historisk 

betydelse när man talar om humanitärt arbete och dess historia. Hennes kunskaper 

kring omvårdnad med hygien bidrog till att sänka graden av sjuklighet och dödlighet 

hos de allra mest utsatta. Detta genom innovativa men basala smittskyddsåtgärder och 

kvalitetsutvecklande tekniker som applicerades i omvårdnaden (Andersson, 2010). 

 

Abdelalim (2014) beskriver att natur och människoskapade katastrofer ökat drastiskt 

de senaste åren. Enligt Gebbie och Qureshi (2006) innefattar det bland annat 

krigföring. Abdelalim (2014) menar att utvecklingsländer är de mest sårbara inför 

dessa katastrofer då dem har bristande resurser för att handskas med situationerna 

Katastrofen har en direkt inverkan på sjukvården, landets ekonomiska, politiska och 

sociala infrastruktur. Abdelalim (2014) fortsätter förklara att sjukdomar med 

pandemisk potential blivit ett allt vanligare problem. Sedan vaccinets och 

antibiotikans debut har människan enligt Rogier Van Doorn (2014) underskattat 
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smittsamma sjukdomar. Det har funnits en optimism i form av hopp om att dessa 

sjukdomar skulle dö ut inom en snar framtid. Med tiden har sjukdomar utvecklat en 

resistens gentemot antibiotika och vaccin och hittat nya smittvägar som är svåra att 

spåra. Detta leder till att sjukdomar som under en längre tid varit borta åter börjar 

spridas. Den pågående globaliseringen, urbaniseringen och världens ekonominska 

situation gör att sjukdomar lätt smittas vidare till nya människor och regioner. (Rogier 

Van Doorn, 2014). 

 

2.2 Sjuksköterskans centrala roll under humanitära insatser 
Planering, kunskap och träning inför krissituationer är viktiga komponenter för att 

kunna hålla hög kvalité på omvårdnaden och möta dessa situationer på ett effektivt 

sätt (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). Utöver detta så menar Willman, Stoltz, 

och Bahtsevani att kraven på sjuksköterskans arbete och kunnande förändras parallellt 

med medicinsk och teknisk utveckling. Förändringar i åldersstrukturer, där 

popultationer blir allt äldre, världen över genomsyrar utvecklingskraven hos 

sjuksköterskan, särskilt som humanitärt arbetande, då olika faktorer har stor påverkan 

på den omvårdnad som bedrivs. Abdelalim (2014) menar att en ökad arbetskraft av 

sjuksköterskor inom alla specialistområden behövs för att kunna hålla utsatta 

populationer säkra och utöva god omvårdnad. 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan på en individnivå “handla enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid 

brand och katastrofsituationer”, “vid allvarlig händelse, såväl inom som utom 

vårdinrättning, tillämpa katastrofmedicinska principer “ och “förebygga smitta och 

smittspridning”. Då sjuksköterskan i en katastrofsituation har en ledande roll så är det 

av stor vikt att belysa punkter inom ledarskap. Sjuksköterskan ska “utifrån patientens 

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

utifrån medarbetarnas olika kompetens” (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Läkare utan gränser har som krav att de sjuksköterskor som åker på humanitära 

uppdrag ska ha varit aktiva sjuksköterskor i minst två år. Sjuksköterskan ska ha 

erfarenhet av att ha rest runt i låginkomstländer, vara trygg i sin yrkesroll och vara 

stresstålig (Läkareutangränser, 2013).  
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2.3 Utbildning och förberedelser 
2.3.1 Utmaningar 

Enligt läkareutangränser (2014) ska sjuksköterskan som ger sig ut på ett humanitärt 

uppdrag förbereda sig på det värsta. Läkareutangränser belyser att jobba humanitärt i 

ett land med helt andra förutsättningar än vad vi har i Sverige kan vara svårt att 

hantera. Sjuksköterskans säkerhet utmanas då denne jobbar i områden som drabbats 

hårt av olika sorters missöden. Levnadsvillkor kommer drastiskt förändras, 

sjuksköterskan kommer inte ha samma materiella bekvämligheter som denne har 

hemma. Stressfaktorer under ett humanitärt uppdrag är vanligt, detta kan komma att 

ske på individnivå att sjuksköterskan helt enkelt inte hinner med det denne ska, att 

sjuksköterskan ser mycket som denne inte kan bearbeta eller att sjuksköterskan inte 

kommer överens med annan humanitär personal på plats. Samtidigt kommer familj 

och vänner vara frånvarande under en mycket lång tid. Andra vanliga problem under 

ett humanitärt uppdrag är de kulturkrockar som uppstår, sjuksköterskan måste leva 

nära och respektera de olikheter i synsätt och traditioner som finns 

(Läkareutangränser, 2014). 

 

2.3.2 Kulturell kompetens 

Douglas et al. (2011) belyser vikten av kulturell kompetens under humanitära 

uppdrag. Det är viktigt att se kulturella mönster och faktorer som påverkar dessa. 

Sjuksköterskan behöver specifik kunskap över den kulturellt mångfaldiga människan 

samtidigt som denne inte skapar stereotyper. Kulturell kompetens är viktig när en 

konversation med patienten ska hållas, sjuksköterskan måste visa respekt och ställa 

adekvata frågor som inte kränker patientens integritet. Ju större kunskap om den 

specifika kulturen som finns där sjuksköterskan jobbar ju bättre vård kommer 

sjuksköterskan kunna ge. Då sjuksköterskan aldrig kommer kunna allt om alla 

kulturer så är det viktigt att implementera en kulturell referensram i de förberedelser 

som sker inför ett humanitärt uppdrag (Douglas et al. 2011).   

 

2.3.3 Förberedelse 

Förberedelsekurser för dem som ska åka iväg på humanitära uppdrag genom 

läkareutangränser heter ”Humanitarian health assistance”. Här går dem igenom vilken 

kunskap, strategier och verktyg som behövs för att jobba i krisdrabbade områden. Den 

aktuella globala hälsosituationen gås igenom och vilka faktorer som påverkar 
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individers olika hälsotillstånd. Folkhälsostrategier för att lindra och bota de värsta 

sjukdomstillstånden gås igenom samt vilka olika katastrofers effekt har på hälsan 

(Läkareutangränser, 2014). 

 

Baack och Alfred (2013) skriver att under katastrofberedskap förväntas 

sjuksköterskan ha de omfattande medicinsktekniska förmågor, kompetenser och 

handlingsförmågor som är nödvändiga i gensvar på eller förberedelse inför både 

faktiska eller misstänkta hot mot en befolkning. Dessa förmågor ska innefatta 

kemiska, radiologiska, nukleära, biologiska och naturorsakade kunskaper. 

Sjuksköterskan förväntas att expandera sin roll under en katastrof då omvårdnad av 

sjuka och skadade, infektionskontroll, katastrof förebyggning, triagering, 

massvaccination, massevakuering och behandling av massdödsoffer. Av denna 

anledning är katastrofberedskap och utbildning inom detta område av högsta vikt för 

effektiv respons i lindrandet av skadlig påverkan på individer, befolkningar och 

tillgångar. Under katastrofarbete så förväntas sjuksköterskan ha särskild kunskap i 

hantering av äldre, barn, patienter med nedsatt mobilisering, patienter med särskilda 

behov och patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskan skall dessutom värna om sin 

egen säkerhet i oroliga områden. Detta gör sjuksköterskans roll till den mest centrala 

och påfrestande under katastrofarbete (Baack & Alfred, 2013).  

Enligt Gebbi & Qureshi, (2006) så är sjuksköterskans närvaro är aldrig lika viktig 

som under en katastrofsituation. Fung, Loke & Lai (2008) konstaterar att 

sjuksköterskor världen över behöver en viss medvetenhet och kunskap till att kunna 

rycka in om en katastrofsituation skulle uppstå, “prepare for danger while enjoying a 

peacefull life” (s. 699). Människan måste lära sig av de katastrofer och de missöden 

som sker världen över. 

 

Back & Alfred (2013) belyser att bristande kunskap till stor del är en följd utav 

sjuksköterskans bristande förberedelser i vad dennes roll är väl på plats och 

avsaknaden av effektiva och säkra kunskaper i omvårdnaden av patienter under och 

efter en katastrof. Bristerna ligger i faktorer som ålder, brist på katastrof förberedelser 

redan under grundutbildningen och bristande kunskap i kommunikationer under 

katastrofer. 

Abdelalim (2014) menar att sjuksköterskor i krissituationer skulle kunna jobba på ett 

mer effektivt sätt om de fått alla de rätta förberedelserna som krävs inför ett sådant 
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uppdrag. Detta innefattar band annat förberedelser inom planering, kunskap om sina 

egna begränsningar och träning inför specifika uppdrag. Gebbie & Qureshi (2006) 

förklarar att en bättre förståelse över vilka kompetenskrav som sjuksköterskan 

behöver är väsentlig för fortsatt hög kvalité på den omvårdnad som ska ges vid 

humanitära uppdrag. Enligt Abdelalim (2014) så är fortsatt forskning inom området 

nödvändigt för att maximera sjuksköterskornas förberedande utbildning och för att 

förbättra och fullända kvalitén av omvårdnaden. 

 

3. Problemformulering 
Att komma som sjuksköterska till ett krisdrabbat område med detta enorma ansvar 

och att jobba under flera veckor, ofta månader, i en ny miljö ställer enorma krav på 

både kompetens, stresstålighet och kunskap. Under dessa möten med döden, kulturer 

och nya människor ska sjuksköterskan inta en central roll. Denne ska vägleda, 

dirigera och samordna de professioner som jobbar runt sjuksköterskan samtidigt som 

denne själv ska ansvara för sitt eget och andras liv och säkerhet. Det finns ett flertal 

utmaningar som potentiellt kan förhindra ett effektivt och optimalt arbete. Det är 

därför viktigt att få en tydlig bild över vilka dessa utmaningar är. 

 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva utmaningar sjuksköterskor upplever under ett humanitärt 

uppdrag. 

 

5. Metod                            
5.1 Design 

En allmänn litteraturöversikt ligger som grund till metoden för detta arbete. Vald 

metod syftar till att ge en bild av valt områden genom att på ett strukturerat sätt måla 

upp en bild av forskningsläget och underlaget som idag finns. Översikten som är 

baserad på tio artiklar, vilka sedan blir kvalitetsgranskade och analyserade, resulterar i 

en överblick av området och hur sjuksköterskans upplever att hennes utmaningar ser 

ut under humanitära insatser. 
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5.2 Urval  
Friberg (2012) förklarar att det första steget i en litteraturöversikt är att få ett 

helikopterperspektiv som ger en överblick av området och dess problem. Enligt Rosen 

(2012) bör litteratursökningen ha inklusions eller exklutionskriterier. 

Inklusionskriterer var artiklar med kvalitativ ansats publicerade mellan 2004 och 

2015. Författarna eftersträvade kvalitativt anlagda artiklar innehållande citat men 

detta var ej ett inklusionskriterie. Åtta av tio artiklar innehöll citat. Andra 

inklusionskriterer var artiklar med en rubrik som berörde humanitärt arbete och mer 

specifikt förberedelserna samt kompentens och dess kongruens i det 

humanitära/katastrof arbetet. Ytterligare inklusionskritere var artiklar publicerade i 

vårdvetenskapliga tidsskrifter samt fulltext. En spridning av det ursprungsland som 

studien kom ifrån eftersträvades för att få ett globalt perspektiv på problemet. 

Artiklarna i sig var både internationella som nationella insatser. Abstract lästes 

grundligt och artiklar samlades in. Utifrån detta gjordes ytterligare en bortsortering av 

de artiklar vars abstrakt inte berörde sjuksköterskans utmaningar under 

humanitära/katastrofala insatser tillräckligt. Fokus var allmänt på 

humanitära/katastrof- insatser. Bedömer en av författarna att en artikel är relevant för 

ämnet så menar Rosen (2012) att artikeln ska gå vidare för ytterligare granskning 

(tabell 1). På det sättet säkrade författarna att dem inte missade relevant fakta. 

Artiklarna granskades noggrant och ämnen i artiklarna kategoriserades.  

 

5.3 Datainsamling 

Arbetet påbörjades med fritextssökningar på CINAHL. Sökningarna övergick sedan 

till databaser så som Medline, SwePub, Scopus (Elsevier) och OneFile (Gale). Då det 

enligt Willman, stoltz och Bahtsevani (2006) är av stor vikt att ta reda på hur mycket 

material det finns inom området innan ett arbete påbörjas så valdes ett antal 

vedertagna söktermer ut för en första bredare sökning i databasers “thesaurus”. Första 

termen som användes för att komma in på valt område var “humanitarian nursing”. 

Sökområdet blev för stort och successivt smalnade sökningarna av med hjälp utav 

booleanska söktermer (AND, OR, NOT) för att finna artiklar som passade väl överens 

med varandra (SBU, 2013). Sökorden som användes i avsmalningen var “nursing 

preparedness”, ”preparedness”, “competent”, “disaster”, “nursing”, “nurse” 

“culturally”, ”competent”, ”military nursing”, ”attitude”, ”humanitarian assignment” 

och “crisis”. Sökorden hittades efter sekundärsökningar till sökordet “humanitarian 
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nursing”. Östlund (2012) menar att det är en väldigt effektivt metod under insamlande 

av relevant källor. Man använder sig utav ämnesord som återfinns i en artikel man 

hittat med hjälp utav sitt första sökord som man bedömt vara relevant inför sitt 

informationsbehov.. 

 

 

 

Tabell 1: Sökmatris 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
valda 
artiklar 

Valda artiklar 

CINAHL 1. 
“humanitarian” 
AND 
“nursing” 
AND 
“disaster” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. “nurse” 
AND “crisis” 
OR “nursing 
preparedness” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 “disaster” 
AND 
“preparedness” 
AND “nurses” 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 1.  Sloland, E., Ho, 
G., Klimmek, R., 
Pho, A., Kub, J. 
(2012). Nursing 
children after a 
disaster: A 
qualitative study of 
nurse volunteers 
and children after 
the Haiti 
earthquake. Journal 
for specialists in 
Pediatric Nursing, 
15, 242-253. Doi: 
10.1111/j.1744-
6155.2012.00338.x  
 
2.  Shih, F., Turale, 
S., Lin, Y., Gau, 
M., Kao, C., Yang, 
C., Liao, Y. (2009). 
Surviving a life-
threatening crisis: 
Taiwan’s nurse 
leaders’ reflections 
and difficulties 
fighting the SARS 
epidemic. Journal 
of clinical nursing, 
18, 3391-3400 Doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2008.02521.x 
 
3.  Yang, Y., Xiao, 
L., Cheng, H., Zhu, 
J., Arbon, P. 
(2010). Chinese 
nurses’ experience 
in the Wenchuan 
earthquake relief. 
International 
nursing review, 57, 
217-223. 
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4+5. 
“culturally” 
AND 
“competent” 
OR 
“humanitarian 
nursing” 

356 356 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 4. Zinsli, G., & 
Smythe, E (2009). 
International 
Humanitarian 
Nursing Work: 
Facing difference 
and embracing 
sameness. Journal 
of Transcultural 
Nursing, 20(2), 
234-241. 
 
5. Almonte, A. 
(2009). 
Humanitarian 
Nursing 
Challenges: A 
grounded theory 
study. Military 
Medicine, 174, 479-
485. 

MEDLINE 6. “Military 
nursing” AND 
“attitude” 
 
 
 
 
 
 
 
7. “Disaster” 
AND 
“Preparedness” 
AND “Nurses” 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 

2 6.Agazio, J. (2010). 
Army nursing 
practice challenges 
in humanitarian and 
wartime mission. 
International 
journal of nursing 
practice, 16: 166-
175. 
 
7.  Nasrabadi, A., 
Naji, H., 
Mirzabeigi, G., & 
Dadbakhs, M. 
(2007). Earthquake 
relief: Iranian 
nurses’ responses in 
Bam, 2003, and 
lessons learned. The 
Authors, 
International 
Council of Nurses, 
s.13-18. 
 

SwePub 8+9. 
“humanitarian 
assignment” 
OR 
“preparedness” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 93 93  13 2 8.  Bjerneld, M., 
Lindmark, G., 
McSpadden, L., & 
Garett, M. J. 
(2006). 
Motivations, 
concerns, and 
expectations of 
Scandinavian health 
professionals 
volunteering for 
humanitarian 
assignments. 
Disaster 
Management & 
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5.4 Dataanalys 

Resultatartiklarna lästes noga igenom flera gånger av båda författarna och centrala 

begrepp som berörde utmaningar ströks över med färgpennor. Båda författarna läste 

igenom alla artiklar, på det sättet missades inte viktig information.  Enligt Friberg 

(2012) så är det viktigt att läsa en studie flera gånger med följsamhet och öppenhet för 

att förstå helheten. Tillsammans gick författarna sedan igenom alla 10 artiklar vilka 

kvalitetsgranskades enligt SBU (2013) (bilaga 1). Post-it lappar skrevs i olika färger i 

marginalen på alla artiklar. De olika färgerna på post-it lapparna representerade de 

teman som framkom till resultatet. Till en början var det ”Sjuksköterskans roll” som 

blev lila, ”Kulturella aspekter” blev gula, ”Miljö” gröna och ”Emotionella 

hänseenden” blev rosa. På lapparna skrevs författare och sida ner. Post-it lapparna 

lades ut på ett bord för att se kategorierna som en helhet då detta enligt Friberg (2012) 

ska ge en tydlig överblick över vad som ska analyseras. Friberg förklarar att artiklars 

resultat sönderdelas med syftet att finna nyckelfynd för att svara på vårt eget syfte. 

Post-it lapparna grupperades efter vilken färg de hade och övergripande teman 

skapades. ”Emotionella hänseenden” som först uppkommit föll bort och miljö 

Response, 4, 49-58.  
 
9.  Bjerneld, M., 
Lindmark, G., 
Diskett, P., Garret, 
M. (2004). 
Perceptions of work 
in humanitarian 
assistance: 
interviews with 
returning swedish 
health 
professionals. 
Disaster 
management and 
response, 2004;2: 
101-108 
 

Scopus 
(elsevier) 

10. 
”humanitarian” 
AND 
”nursing” 

 311 311  15 1 10. Lal, S., & 
Spence, D. 
Humanitarian 
nursing in 
developing 
countries: a 
phenomenological 
analysis. Journal of 
transcultural 
nursing, 1-7. Doi: 
10.1177/104365961
4536585 
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delades upp i två delar. De nya färgkoderna och temanen blev: ”Sjuksköterskans roll” 

blev lila, ”Vård i skottlinjen” blev blå, ”Levnadsförhållanden” blev rosa och 

”Kulturella aspekter” blev gula,. Dessa teman som slutligen framkom var då alltså 

”Sjuksköterskans roll, ”Vård i skottlinjen”, ”Levnadsförhållanden” och ”Kulturella 

aspekter” (se tabell 2).  

 

Artiklarna sammanfattades i ett dokument under respektive tema, detta gjordes med 

hjälp av färg och numreringen av lapparna som gjorts tidigare. Friberg förklarar detta 

som en validering på att väsentlig information inte missats att dokumenteras. Ett grovt 

utkast blev resultatet efter analysen, Denna text slipades och text som inte till fullo 

följde arbetets syfte togs bort.  

 

Tabell 2: Sammanställning av teman som framkom under analysen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
6. Etiska aspekter 
Vid inläsning och granskning av de vetenskapliga artiklar som författarna använt i 

denna litteraturöversikt så har ett kritiskt och objektivt förhållningssätt legat som 

grund. Vikten av ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av material till resultatet samt i 

det egna skrivandet är stort då det finns en risk för selektivt urval där författarna väljer 

studier som stödjer ens förutfattade meningar i ämnet. Detta tror författarna minskats 

tack vare just ett kritiskt förhållningssätt samt en objektivitet som tillämpats i 

skrivandet. Att skriva i par ger en diskussionspartner som även det tros öka validiteten 

Teman 
 

 
Artiklar  

Sjuksköterskans 
roll 

Vård i 
skottlinjen 

Levnadsförhållanden Kulturella 
aspekter 

1  x             x 
2 x    
3 x    
4 x   x 
5 x    
6 x  x  
7 x    
8 x    
9 x x x x 

10 x x x x 
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i arbetet. För att öka reliabiliteten i arbetet så har enbart artiklar som är peer reviewed 

använts. Detta tros öka reliabiliteten då dessa använda artiklar är bedömda och etiskt 

godkända. Alla publicerade artiklar hittade under våra databaser är godkända etiskt av 

komitté eller lag för att få publiceras. 

En etisk aspekt att notera är det faktum att alla använda artiklar är skrivna på engelska 

och är därför direkt översatta av författarna vilket riskerar en felaktig översättning och 

därmed en feltolkning av artiklarnas innehåll. Författarna har båda läst artiklarna och 

hjälpts åt att översätta samt använts sig utav ordböcker vilket minskar risken för 

felaktiga översättningar. 

 

I behandling och analysering av materialet så har stor noggrannhet utövats. Detta i 

syfte att inte förvränga eller ändra innehållet i studierna som använts i denna 

litteraturöversikt. SBU kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2) har använts och båda 

författarna har tillsammans med en objektivitet i baktanken granskat artiklarna och 

tillsammans gjort en grundlig analys där den ursprungliga meningen bibehållits. 

 

7. Resultat 
Syftet är att beskriva utmaningar sjuksköterskor upplever under ett humanitärt 

uppdrag. Genom analysen uppkom fyra teman; ”Sjuksköterskans roll, ”Vård i 

skottlinjen”, ”Levnadsförhållanden” och ”Kulturella aspekter”. 

 
7.1 Sjuksköterskans roll 
En utmaning som identifierades var ledar- och organisationskunskaper vilka sågs som 

de mest vässentliga för sjuksköterskor som jobbar i katastrofsituationer under svåra 

förhållanden med begränsade resurser. Sjuksköterskans specialistutbildning var ofta 

begränsad, hälsoprotokollen var förvirrande och kvalitén på omvårdnad och 

handlingsplaner för patienter blev ifrågasatta av sjuksköterskorna. Sjuksköterskan ska 

ständigt se över den vård som ges under ett humanitärt uppdrag samtidigt som 

utmaningen är att ständigt utvärdera och samordna i samband med ett ständigt ansvar 

över patienten. (Yang, Xiao, Cheng, Zhu & Arborn, 2010; Shih, Turale, Lin, Gau, 

Kao, Yang & Liao, 2009).      

 



	   12	  

Ytterligare en utmaning var att många sjuksköterskor upplevde den faktiska 

ledarrollen på plats som långt ifrån vad de lärt sig under de förberedande 

utbildningarna och att sjuksköterskorna förväntades ha många olika egenskaper. Som 

exempel är att sjuksköterskor behöver lägga upp en budget för sjukhusets distrubering 

av resurser. ”The work is often different from what you expected… I was asked to 

calculate a budget for a hospital… felt completely lost..” (Bjerneld, 2004, s. 104).  

 

Nasrabadi (2007) förklarar ett annant exempel på utmaningar där sjuksköterskan hade 

bristande förberedelserna inför roll denne skulle inta som ledare under katastrofer. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras ledande roll skulle kunna vara mer effektiv i 

krissituationer, med mer självförtoende och färre misstag, om de hade de rätta 

förberedelserna. “In general, we had little knowledge and few skills in disaster relief 

nursing. ”I think we and the other health care providers should extend our knowledge 

and improve our skills in disaster relief practices” (Nasrabadi, 2007, s. 16).  

 

En stor utmaning ligger i oförväntade ansvarsuppgifter så som ledare, administrativ 

chef, lärare och hälsokommunikatör blir överväldigande och avsaknaden av 

förberedelser inför dessa aspekter av arbetet blev tydligt först på plats: ”Out of the 

blue you’re suddenly in a position of great responsibility.” (s. 104), ”You’re expected 

to lead projects, without having previous training; it’s hard” (s. 104). Det benämns 

hur sjuksköterskan behövde ha en väldigt grundlig klinisk kompetens och hur 

sjuksköterskan var beroende av en trygghet i sin arbetsroll då arbetsuppgifterna väl på 

plats krävde självständighet för att fungera i den miljö de anlände till (Bjerneld, 

Lindmark, Diskett och Garrett, 2004; Agazio, 2009; Nasrabadi, Naji, Mirzabeigi och 

Dadbakhs, 2007; Bjerneld, Lindmark, McSpadden och Garett, 2006).   

 

En annan aspekt av utmaningar inför den ledande rollen sjuksköterskorna erhåller på 

plats var de bristande resurserna. I dessa situationer är det en utmaning för 

sjuksköterskan att utan resurser enbart förlita sig på sina egna kunskaper och sin 

kliniska blick om skador och infektioner. Utmaningen krävde att sjuksköterskan 

behövde vara flexibel, ta initiativ och vara kreativ när vanliga rutiner och material inte 

fanns på plats Yang et al. (2010). 
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equipment and supplies for operating theatre in the tent were unavailable due to 
transport promblems...we had to use whatever was available . We used 
mineraldrinking water to clean instruments and iodine to disenfect the instruments 
instead of high-pressure sterilization. I still question myself if the practice was right, 
altough it saved lives in that situation (Yang et al. 2010, s. 220).  

 

Deras handlande stod inte i kongruens gentemot vad de är vana vid. Deras roll som 

sjuksköterska blev otydlig. Att ta beslut om vilka åtgärder som ska göras och om dem 

är lämpliga var en viktig roll som sjuksköterskan behövde inta. (Yang et al, 2010; 

Sloland, Ho, Klimmek, pho & Kub, 2012; Lal & Spence, 2014; Agazio, 2009; Zinsli 

& Smythe, 2009). 

 

En annan aspekt av sjuksköterskans roll som påverkades av bristande resurser var 

utmaningen att behöva säga nej. Sjuksköterskorna kunde inte utöva sin roll som 

sjuksköterska och kände skuld. Sjuksköterskan sa nej, inte bara på grund utav 

begränsade resurser i det katastrofdrabbade landet, utan och på grund utav 

tidsbegränsningar eller på grund utav att andra akuta situationer uppstod (Almonte, 

2009).  

 
I don’t think anybody deals with it. You still close your eyes, and you see the faces of 
those people you couldn’t help...all you could say is, Im sorry...we would like to 
help....but we dont have the services to help you. We tried to help the kids...it was 
very hard...felt like you were god picking the ones you were going to save and the 
ones who were going to die (Almonte (2009, s. 483)  

 

7.2 Vård i skottlinjen 

Enligt Lal & Spence (2014) så är ytterligare en utmaning för sjuksköterskorna att ha 

kunskap i skydds- och säkerhetsåtgärder. Sjuksköterskan behövde ha en kunskap om 

det aktuella politiska läget, att ständigt hålla sig nära teamet och att vara på sin vakt. 

Väl på plats inser dem att utmaningen ligger i att interventionen är bra mycket mer 

kaotisk, förvirrande och extremt mycket mer politiskt än vad det varit tidigare år och 

under deras förberedelser. 

 

There was a threat that we could be killed by militia. It is an eerier feeling, it gives 
you gouse bumps. You had to have someone with you at all times and carry your 
weapon, even as a nurse...you had to be extra vigilant... (Lal & Spence, 2014, s. 4).  
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Sjuksköterskor som svarar på humanitära kriser förstår inte hur överrumplade de kan 

komma att bli både psykiskt som fysiskt väl på plats i det krisdrabbade området. 

Säkerhetshoten inkluderade inte endast beväpnade hot, bomber och minor utan också 

brott och våldtäkt. Dessa hot förhindrade förflyttning, arbetet och resulterade ibland 

även till evakuering och misslyckade uppdrag. ”The security situation affected the 

work… It wasn’t possible to plan or to do what one wanted.”, ”In one country there 

was bombing and in another there was mines, but the worst problem was always the 

uncertainty about how the military forces would act” (s. 104). Dessa utmaningar 

genererade humanitär personal som inte alltid fungerade professionellt. En del drog 

sig till och med tillbaka från sitt uppdrag. (Lal & Spence, 2014; Bjerneld et al, 2004 

 

7.3 Levnadsförhållanden 
Agazio (2009) nämner vidare en utmaning att levnadsförhållandena kunde vara 

extremt stressfulla och hur sjuksköterskorna på uppdrag ofta fick arbeta i varierande 

extrema klimat som de inte är vana vid. Från damm och sand i extrem hetta utan 

möjlighet att kyla ner byggnaderna i Irak till lera och kyla i Bosnien. Det krävs ett 

upprätthållande av den mentala staminan för att den fysiska hälsan hos sjuksköterskan 

inte skulle fallera. “You have to condition yourself because I know people who think- 

who are very smart, but they broke down. The living conditions, the operational 

tempo, the dust, it’s miserable” (Agazio, 2009, s. 169). 

 

Lal och Spence (2014) beskriver en annan aspekt av utmaningarna i 

levnadsförhållanden. Sjuksköterskan hade inför det första humanitära arbetet ångest 

över att behöva passa in i teamet, att bli missförstådd, jobba för att vinna förtroende 

och oro över säkerhet. En utmaning låg i det utanförskap som ibland kom som följd 

då alla humanitära arbetare i teamet kommer från olika länder med olika kulturer, 

språk och klinisk kunskap. Att finna sin plats i teamet snabbt stimulerade 

sjuksköterskan till att prestera på topp. Det var viktigt enligt sjuksköterskorna att inte 

låta sitt ego komma i vägen “I think as long as everyone keeps it in mind what they’re 

there for, it works well. When people’s individual egos get in the way, then it breaks 

down and things don’t work so well” (s. 4). Vidare hävdar Bjernfeld (2004) att 

utanförskapet hade en stor påverkan på sjuksköterskans arbetsinsatser. ”The isolation 

broke us down.”, ”it was tough being cut off from the world during the assignment” 

(s. 104). Att fungera i en annan kultur är en omfattande stressfaktor. Sexuell 
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diskriminering, könsdiskriminerng, hierarkiska stukturer sinsemellan 

sjukvårdspersonalen och byråkratiska system är stora utmaningar för den humanitärt 

arbetande sjuksköterskan. ”Hardest of all was everything outside the job itself… it’s 

so hard to live in a foreign culture” (s. 105). 

 

7.4 Kulturella aspekter 
En utmaning var hanteringen av språket, vilket sågs som en barriär som försvårar 

under humanitära insatser. Att ständigt behöva tolkas sågs som en frustration som 

försvårade arbetet ”It was difficult to work through an interpreter. Frustrating!” 

(s.104). Språkbarriären var en av de största utmaningarna men sjuksköterskan kunde 

med kärlek bryta dessa barriärer och ibland kringå utmaningen Sloland, Ho, 

Klimmek, pho & Kub (2012).  

 
…Just being able to hold them…I was always walking around with a child in my 
arms or a child holding onto me and…that comfort,…that physical touch, just the 
love…It has a language that surpasses any other language, so we were able to 
communicate… (Sloland, Ho, Klimmek, pho & Kub, 2012, s. 249).  

 

En utmaning som låg i språkbarriärerna var också att sjuksköterskan ska leda och lära 

kollegor och patienter. Detta var en stor stressfaktor då förmågan att leda var svår när 

det fanns stora språkbarriärer. (Sloland, Ho, Klimmek, pho & Kub, 2012; Bjerneld et 

al, 2004). 

 

En ytterligare utmaning låg i sjuksköterskans egna värderingar och att dessa ibland 

kolliderade med den lokala befolkningens. Sjuksköterskorna hade svårt att acceptera 

de inhemska invånarnas tro och detta kolliderade med sjuksköterskornas egna 

värderingar. En stor del i att vara förberedd innebär att ha tidigare erfarenhet inom 

humanitärt arbete och att vara säker i sin roll som sjuksköterska Utmaningen låg i 

olika förståelser av hälsa, sjukdom och död vilket skapade dilemman och barriärer i 

vårdandet mellan sjuksköterska och patient. (Lal & Spence, 2014; Zinsli & Smythe, 

2009). 

 

Många sjuksköterskor upplevde en utmaning i misstron från lokalbefolkningen. 

Patienter och inhemsk vårdpersonal missförstod ofta och anklagade sjuksköterskorna 

för att komma och stjäla från dem. Ett exempel på detta är hur sjuksköterskor blivit 
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anklagade för att stjäla organ från människorna de var där för att bistå (Lal & Spence, 

2014). 

 

There was a rumor circulating that the ship was only there to steal organs from 
people. We were being accused of organ theft!... Their organs taken and sold 
overseas, this were utter rubbish! You try to do a good thing and there are always 
people who hate good things being done (Lal och Spence, 2014, s 4). 

 
8. Diskussion 
8.1 Metod diskussion 
Rosen (2012) förklarar att kvalitativa artiklar ger förståelse för ett problem som 

kvantitativa artiklar inte kan ge svar på. Enligt Henricsson och Billhult (2012) så ska 

den kvalitativa designen ge insikt om ett fenomen så som det upplevs, tolkas samt 

dess meningsfullhet för människan. Detta belyser problemet i dess naturliga miljö. 

Resultatet ska i sin tur kunna generera en teori och slutsats. 

I urvalet av artiklar till resultatet har författarna försökt få ett brett perspektiv med 

artiklar från hela världen. På det sättet kommer en tydligare bild av syftet att 

framkomma. Detta anser författarna vara en styrka i arbetet. Under arbetets gång så 

uppmärksammade författarna så småningom att artiklar vars abstract tidigare under 

arbetets gång lästs igenom återigen började återkomma under artikelsökningarna. 

Författarna ansåg att dem fått datamättnad inom ämnet. Då författarna till resultatet 

enbart använt sig av artiklar med en kvalitativ ansats och som helst innehöll citat från 

sjuksköterskor som jobbat i katastrofsituationer så har många artiklar som granskats 

behövts väljas bort. Det kan tyckas att dem sökord som använts lägger ett för brett 

perspektiv över det aktuella kunskapsområdet. Artikelsökningen skulle möjligtvis 

kunnat begränsas till en avsmalnad artikelsökning med ett mer begränsat antal sökord 

och databaser. Vad som stödjer en bredare sökning som författarna i detta arbete 

genomfört är att all relevant fakta inom området kommit med och bearbetats. Under 

kvalitetsgranskningen så hade författarna svårt med att avgöra vad som bedömndea en 

artikels reliabilitet. Granskningen gjordes enligt SBU:s granskningsmall som till en 

början var svårhanterad då inga klara riktlinjer existerar för vad hög respektive låg 

kvalité innebär. Författarna bestämde sig för att efter egen förmåga uppskatta vad hög 

respektive låg kvalité innefattade vilket resulterade i tio artiklar med hög kvalité. 
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Svagheten i detta ligger i att en tredje part med andra förutsättningar och kunskaper 

skulle kunnat göra en annan kvalitetsbedömning. 

 

Det har framkommit artiklar som kort problematiserat att det föreligger en stor 

problematik kring just pediatrisk omvårdnad och sjuksköterskans svårigheter kring 

barn och den emotionella hanteringen av deras död. Då författarna under sina 

sökningar oväntad hittade en artikel som berörde just pediatrisk omvårdnad under 

humanitära insatser så har författarna valt ut den i syfte att belysa detta område. Detta 

kan tyckas se ut som att författarna försöker forma resultatet, detta är en svaghet i 

arbetet då inga artiklar om pediatrisk omvårdnad framkommit i våra artikelsökningar. 

Författarna anser dock att det inte finns tillräcklig forskning som undersöker just 

pediatrisk omvårdnad i katastrofsituationer och författarna anser därmed att det är av 

stor vikt att denna artikel var med i analysen. 

 

Artiklarna har både internationell och nationella perspektiv, att författarna inte enbart 

har använt sig av artiklar med internationell utgångspunkt har varit för att tillräckligt 

mycket fakta inom området inte funnits till hands. Författarna har valt att kombinera 

artiklar utifrån dessa två perspektiv. En svaghet är att tillräckligt med information om 

internationellt humanitärt jobbande sjuksköterskor inte hittats, dock har den 

information som framkommit från alla artiklar berört katastrof artat arbete och visat 

likheter gentemot varandra vilket styrker det faktum att artiklarna är relevant för 

ämnet. 

 

Enligt Henricsson (2012) så är en styrka i ett arbete att båda författarna läst och 

granskat resultatartiklarna då det ökar trovärdigheten. Detta har författarna dragit 

nytta av och lagt stor vikt vid. Att båda författarna brinner för ämnet är ett faktum. 

Vår förkunskap inom området har både missgynnat och gagnat arbetet. Henricsson 

(2012) förklarar att stora problem kan förekomma vid skrivandet av första 

examenarbetet. Till en början ledde detta till stort problem då en för stor del fakta 

samlades in och började bearbetas. Med arbetets gång har författarna begränsat sig 

och tagit åt sig av kritik. Att ha en förförståelse inom ämnet har gynnat oss i det 

faktum att vi redan har en förförståelse över begrepp och humanitärt arbete som 

helhet. Författarnas tidigare erfarenheter har gjort det lätt att leva sig in och välja ut 

relevanta citat inför arbetet. Henricsson (2012) problematiserar hur författarnas 
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förförståelse inom ett ämne kan begränsa resultatet därför har författarna samtidigt 

försökt att se artiklarna genom en objektiv lins för att inte få fram ett resultat som 

styrts utav deras egna känslor och tidigare erfarenheter. Utan ett resultat som 

beskriver problemet så som det erfars, utifrån sjuksköterskornas sida. 

 
8.2 Resultat diskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras de 4 huvudteman som framkommit i resultatet, 

”Sjuksköterskans roll”, ”Vård i skottlinjen”, ”Levnadsförhållanden” och ”Kulturella 

aspekter”. 

  
8.2.1 Sjuksköterskans roll 

Resultatet redovisade för hur ledarskapsförmågan var något grundläggande för ett 

effektivt arbete i en katastrofsituation. Stora svårigheter att utöva ledarskap uppstod 

då sjuksköterskan saknade förberedelser inför detta. Weeks (2007) styrker detta då det 

redovisas för hur sjuksköterskan inte kände sig förberedd för en ledarroll och saknade 

tydliga handlingsplaner. Weeks (2007) förklarar dock att sjuksköterskan med hjälp av 

sin önskan att vårda patienter och en förmåga att se sina egna begränsningar kunde 

anpassa sig till sin roll som ledare. Sjuksköterskan såg vart sina brister i ledarskap låg 

försökte kringgå dessa brister genom att fråga kollegor om hjälp. Prioritering, 

distribuering av resurser, tydliga rutiner och kommunikation sågs som viktiga faktorer 

för bra ledarskap. 

 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskan under en katastrofsituation upplevde 

svårigheter att utöva sin roll som sjuksköterska då det var brist på resurser. 

Sjuksköterskan behövde vara flexibel, kreativ och ta egna initiativ för att kompensera 

för dessa brister och därmed kunna utöva en god omvårdnad gentemot patienterna. 

Hewlett och Hewlett (2005), Weeks (2007), Tuhkanen, Maijala och Kernohan (2008) 

och Tjoflåt (2013) styrker detta då även dem problematiserar hur bristande resurser 

kan vara ett stort problem för sjuksköterskan under ett humanitärt uppdrag. Enligt 

Hewlett och Hewlett (2005) så jobbade sjuksköterskan under svåra omständigheter 

där många svåra beslut behövde tas samtidigt som sjuksköterskan jobbade utan det 

material och de rutiner som de var vana vid. Att jobba utan säkerhetsutrustning gjorde 

sjuksköterskorna oroliga och deras roll som sjuksköterska försvårades. I resultatet 
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framkom det att begränsade resurser ledde till ytterligare problem då sjuksköterskan 

behövde säga nej till att vårda patienter. Hewlett och Hewlett (2005) tar som exempel 

upp hur sjuksköterskan behövde neka patienter som var i stort behov av medicinering 

och vård då dem inte kunde betala för den. 

 

8.2.2 Vård i skottlinjen 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan upplevde bristande säkerhet som en stor 

utmaning under sitt humanitära uppdrag. Det handlade om beväpnade hot, minor, 

bomber, risk för brott och våldtäkt. Detta ledde till svårigheter i genomförandet av det 

humanitära uppdraget. Tuhkanen, Maijala och Kernohan (2008) och Hewlett och 

Hewlett (2005) belyser hur det även här framkommer att sjuksköterskan var orolig 

över sin säkerhet. Tuhkanen, Maijala och Kernohan (2008) förklarar hur 

sjuksköterskorna blivit utsatta för olika typer av brott. Vid vissa tillfällen var de inte 

välkomna att komma in i byar på grund utav deras Röda Korset symbol och det 

faktum att dem var från västvärlden. Grundläggande utrustning som 

kommunikationsradio gjorde det omöjligt att tillkalla hjälp om något skulle inträffa 

vilket gjorde säkerhetssituationen värre.  

 

8.2.3 Levnadsförhållanden 

Resultatet belyste de stressfaktorer som uppkom i samband med att behöva arbeta i 

olika, kraftigt varierande, klimat. Tjoflåt (2013) och Hewlett och Hewlett (2005) 

problematiserar också det faktum att sjuksköterskan måste kunna arbeta under ständig 

stress över att hinna vårda alla patienter och samtidigt leva under svåra 

levnadsförhållanden.  

 

I resultatet framkom det även hur sjuksköterskan upplevde andra aspekter av 

levnadsförhållandena som påfrestande. Sjuksköterskan kände ångest över att inte 

passa in i teamet och för att bli missförstådd. En utmaning till följd av detta blev 

utanförskap, sexuell diskriminering och hierarkiska strukturer i teamet. Orsaken till 

dessa utmaningar som identifierades i resultatet var att många humanitära arbetare 

hade olika kulturer, språk och olika nivåer i klinisk kunskap. I en artikel av Tjoflåt 

(2013) så beskrivs också kulturen, språket och klinisk kunskap som orsaken till dessa 

utmaningar. Tjoflåt (2013) belyser att varierande klinisk kunskap var den vanligaste 

orsaken till att inte passa in i teamet där sjuksköterskor som jobbat lång tid inom 
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vården hade en vana av att inte vilja ändra på sina rutiner. Något som inte framkom i 

vårt resultat var att sjuksköterskan enligt Tjoflåt (2013) genom kommunikation, 

uppmärksamhet och respekt för annan vårdpersonal kunde jobba sig in i teamet och 

därmed motverka utanförskap. Enligt Hughes, Grigg, Fritsch och Calder (2007) så är 

det en stor utmaning att finna social acceptans i en främmande kultur där andra 

hierarkiska strukturer och andra sociala normer existerar. Sjuksköterskans behov av 

denna typ av kontakt och tillhörighet är extra viktig för att sjuksköterskans psykiskt 

ska kunna fungera i sin profession i det krisdrabbade området och känna tillit 

gentemot sitt team.  

 

8.2.4 Kulturella aspekter 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan hade svårt att anpassa sig till den aktuella 

kulturen då den kolliderade med sjuksköterskans egna värderingar. Sjuksköterskan 

upplevde en misstro från patienter och lokal vårdpersonal. Bristande misstro från 

patienter och kollegor på plats i ett krisdrabbat område framkom därmed som en stor 

utmaning. Tuhkanen, Maijala och Kernohan (2008) förklarar bristande misstro som 

ett vanligt fenomen under ett humanitärt uppdrag. Detta ledde i sin tur till att en 

barriär mellan sjuksköterska och patient skapades och omvårdnaden försummades. 

Resultatet visar att misstron även förekom inom arbetsteamet bland de humanitära 

arbetarna. Tuhkanen, Maijala och Kernohan (2008) problematiserar sjuksköterskans 

upplevelser kring de kulturella skillnader i den träning sjuksköterskor fått inför sina 

humanitära uppdrag och hur samarbetet med humanitära arbetare från andra länder 

inte alltid fungerade.  

 

I denna studies bakgrund så förklarar Douglas et al. (2011) att sjuksköterskan aldrig 

kommer kunna allt om alla kulturer. Det är därför viktigt att implementera en kulturell 

referensram i de förberedelser som sker inför ett humanitärt uppdrag. Detta skulle 

kunna ske genom att sjuksköterskan använder sig av ett kulturellt tillvägagångssätt 

där denne konfronterar sin egen etnocentrism. Sutherland (2002) definierar begreppet 

etnocentrism som sitt eget sätt att se världen på. Det innebär att världen ses genom en 

lins som under hela livets gång influerats av personlighet, familj, genetik och media. 

Varje individs etnocentrism ser olika ut då den influerats på olika sätt och utifrån 

olika sociala normer. Ens egen kultur blir ständigt ens utgångspunkt i sättet varje 

individ bejakar världen. Sutherland menar att det som sjuksköterska är av stor vikt att 



	   21	  

aktivt söka nya sätt att konfrontera sin egen etnocentrism. På det sättet kommer 

sjuksköterskan kunna se mönster i beteenden och bättre passa in i de nya grupper som 

denne i framtiden kommer hamna tillsammans med. Sutherland menar vidare att 

sjuksköterskan måste ha en kulturell medvetenhet där denne måste tänka i ett större 

perspektiv för att inte kränka eller göra sig missförstådd i den aktuella kontexten.  

 

Enligt Hughes, Grigg, Fritsch och Calder (2007) så är sjuksköterskans psykiska hälsa 

ofta bortglömd under en katastrofsituation då störst fokus ligger på att vårda 

patienten. För en sjuksköterska kan en katastrof vara oerhört påfrestande då även 

sjuksköterskan kan uppleva stora förluster. Både kollegor och patienter som 

sjuksköterskan kommit nära kan dö. Sjuksköterskan är dessutom ofta under ständigt 

hot för att själv bli skadad. Enligt Hughes et al. så kan situationen ha betydande och 

bestående psykosociala konsekvenser för sjuksköterskor. Van Herk, Smith och 

Andrews (2011) ifrågasätter systemet som lägger en allt för stor vikt på effektivitet 

och pengar snarare än att fokusera på sjuksköterskans förberedande utbildning, 

tillräckligt handhavande av resurser och tid för patienten väl på plats. Weeks (2012) 

förklarar att sjuksköterskan måste prioritera sin egen hälsa och se till att dem 

tillfredsställer sina egna basala behov. 

 

9. Slutsats 
Denna studie har identifierat ett antal utmaningar sjuksköterskan stöter på under 

humanitära och katastrofinsatser. Sjuksköterskan upplever utmaningar inom fyra stora 

områden vilka blivit studiens fyra övergripande teman; ”Sjuksköterskans roll”, ”Vård 

i skottlinjen”, ”Levnadsförhållanden” och ”Kulturella aspekter”. 

 

Utmaningarna låg bland annat i att många sjuksköterskor upplevde den faktiska 

ledarrollen på plats som långt ifrån vad de lärt sig under de förberedande 

utbildningarna och sjuksköterskorna förväntades ha många olika egenskaper. Att 

dessutom möta denna nya ledarroll under omständigheter där resurserna är extremt 

bristande ledde till att sjuksköterskan behövde vara flexibel, ta initiativ och vara 

kreativ när vanliga rutiner och material inte fanns på plats. En utmaning låg dessutom 

i det utanförskap som ibland kom som följd då alla humanitära arbetare i teamet 

kommer från olika länder med olika kulturer, språk och klinisk kunskap. Att finna sin 
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plats i teamet stimulerade sjuksköterskan till att prestera på topp. Att förstå vad 

teamarbete är och hur samarbete fungerar är väsentligt för ett bra arbete. Detta 

försvåras på grund utav omfattande språkbarriärer, misstro och svårfrånkomlig 

etnocentrism.	  

 

Säkerhetshoten är utöver detta många gånger överväldigande och dessa hot 

förhindrade förflyttning, arbetet och resulterade ibland även till evakuering och 

misslyckade uppdrag. Levnadsförhållanden överlag är samtidigt svåra och 

sjuksköterskorna förväntades att snabbt arbeta och anpassa sig till varierande extrema 

klimat som dem inte är vana vid. Alla dessa utmaningar försvårar arbetet för 

sjuksköterskorna och individerna de är där för att bistå lider även de. 

 

10. Klinisk betydelse 
Att bättre förstå vad som väntar i fält och vilka nödvändiga förberedelser och 

kunskaper som krävs inför ett humanitärt uppdrag, kan komma att gagna de 

människor som vi sjuksköterskor är där för att bistå och vårda. Vilket, enligt oss, 

alltid är humanitärt arbetande sjuksköterskors huvudsakliga mål. 

 

Författarna önskar att denna litteraturöversikt skall kunna gagna de framtida 

sjuksköterskor som önskar arbeta inom humanitära insatser så att de är medvetna om 

de utmaningar som finns. Detta då resultatet lyfter sjuksköterskans erfarenheter och 

utmaningar som författarna önskar framtida individer ta nytta av och beakta innan, 

under och efter avslutat humanitärt fältuppdrag. Författarna tror att desto fler 

erfarenheter som lyfts fram från olika perspektiv och under olika humanitära insatser 

desto fördelaktigare kommer framtida insatser bli, och framförallt kommer framtida 

sjuksköterskors erfarenheter och utmaningar vara desto fördelaktigare då dessa är 

bättre förberedda på de utmaningar de definitivt kommer att möta. 

 
11. Förslag på vidare forskning 
I resultatet framkom åtskilliga områden där fortsatt forskning är av betydelse, således 

särskilda områden där det är essentiellt. Sjuksköterskornas erfarenheter varierade 

kraftigt, således även uppdragens karaktär och tidsutsträckning.  Författarna anser det 

förefalla intressant att studera sjuksköterskornas erfarenheter och utmaningar särskilt 
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under längre humanitära insatser. Det är under längre missioner författarna anser att 

sjuksköterskans upplevelser får en särskild betydelse då sjuksköterskan ofta under 

första två till tre månaderna spenderar stor möda och kraft på att anpassa sig till den 

nya fysiska som kulturella miljön. Hur påverkar dessa uppdrag sjuksköterskan som 

individ? Kan det samtidigt som upplevelsen bidrar till erfarenhet också riskera cynism 

och minskad empati som försvar till det naturligt känslomässiga engagemanget? 

 

Ytterligare forskning som författarna anser vara intressant är hur sjuksköterskans 

känslomässiga tankar hanteras. I resultatet framkom många känslor förknippade till 

arbetet, ibland även vid återkomst hem efter avslutat uppdrag. Hur ser ventilingering 

ut gentemot dessa känslor, både under pågående fältarbete men även därefter väl 

hemma igen? Debriefing har lyfts fram som något positivt och att forska kring detta i 

relation till sjuksköterskornas psykiska välbefinnande är för författarna synnerligen 

intressant. 

 

Utöver detta så existerar idag föga forskning gällande patienternas upplevelser och 

erfarenheter av humanitära insatser. I syfte att höja kvalitén på deras omvårdnad och 

främja förståelse ser författarna ett oerhört viktigt perspektiv som bör lyftas fram. I 

syfte att gynna samarbetet med den lokala hälsopersonalen ser författarna även en 

intressant vidare forskning ur deras perspektiv. 

 

12. Författarnas insatser 
Båda författarna brinner för ämnet därför var det en självklarhet att det var inom detta 

område som vi ville skriva vårat examenarbete. Båda författarna har till en början 

tillsammans gått igenom artiklar och se över områdets kunskapsläge. Författarna kom 

båda fram till att stora utmaningar inom humanitärt arbete föreligger i synnerhet hos 

sjuksköterskan som är den vanligast humanitärt arbetande. Författarna har under hela 

processen fördelat arbetsuppgifterna lika. Även om ansvarsområden delades upp 

mellan författarna så har båda författarna genom diskussion och korrekturläsning 

deltagit i alla delar av arbetet. 
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  Bilaga 1: Resultatmatris 

Innehåll 
 

 
 
 
Artiklar (nr) 

Syfte Urval och metod 
för 
datainsamling 

Analysmetod 
och teoretiskt 
perspektiv 

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Agazio, J 
2009, USA 
(6) 

Att belysa 
sjuksköterskors 
utmaningar 
inom miltären 
vid humanitära 
insatser. 

Design: 
Kvalitiatv. 
Deskriptiv 
explorativ design. 
Urval: 
Sjuksköterskor 
inom militären 
som haft 
utlandstjänst 
inom humanitära 
insatser de 
senaste tre 
månaderna. Blev 
hittade genom 
reklamblad för 
studien. 
Datainsamling: 
Engångs- 
intervjuer under 
1-2 timmar/ 
person. 
 

Analys: 
Transkribering 
och vidare en 
kvalitiativ 
dataanalys där 
kategorier och 
slutligen teman 
lyftes fram. 

Uppdragen 
upplevdes hos 
sjuksköterskan i ena 
stunden som 
extremt tråkiga och 
andra stunden som 
extremt stressiga 
med stora massor 
traumaoffer. 
Sjuksköterskorna 
prövades ständigt 
fysiskt och psykiskt 
i den nya miljön, 
särskilt under den 
första tiden. 
Resultatet 
specificerar genom 
citat sjuksköterskans 
upplevelser och 
dilemman. 

Hög 

Almonte, A  
2009, USA 
(5) 

Erfarenheter 
hos 
Amerikanska 
marinsjuksköte
rskor under 
operationen 
”förenat 
bistånd” 

Design: kvalitativ 
Grounded theory. 
Urval: Deltagare 
till studien 
hittades via email 
och via ”mun till 
mun info” 
Datainsamling: 
11 sjuksköterskor 
intervjuades 
 

insamlad data 
kodades och 
delades upp i 
kategorier. 
Med 
deltagarnas 
upplevelser 
skapades en 
teoretisk 
modell 

Kunskap, 
anpassningsmöjligh
eter och coping-
strategier var 
kvalitéer som 
underlättade arbetet 
under humanitära 
uppdrag.  
 

hög 

Bjerneld et al, 
2004, Sverige 
(9) 

Syftet var att 
belysa 
erfarenheter 
och upplevelser 
hos humanitärt 
arbetande 
sjukvårdperson
al. 

Design: 
Kvalitativ 
Urval: Personal 
som arbetat 
humanitärt minst 
en gång och 
kommit tillbaka 
från ett uppdrag 
under de senaste 
året söktes 
genom 
humanitära 
NGOs i Sverige. 
Tjugofem 
tillfrågades och 
tjugo deltog. 
Datainsamling: 
Semi-
strukturerad 
intervjuform 
under en timma 
via direktkontakt 

Detaljerade 
anteckningar 
gjordes under 
inspelning och 
bildade 
tillsammans 
med 
transkriberinge
n 100 sidor 
manuskript 
vilka en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
gjordes på 
vilket 
genererade 
olika teman. 

Resultatet redovisar 
sex stora teman: 
1. Positiva känslor 
och upplevelser av 
humanitärt arbete 
2. Frustrationer och 
stress 
3. Oförutsedda 
arbetsuppgifter 
4. Upplevelser och 
känslor gentemot 
andra aktörer 
5. Faktorer som 
påverkade arbetets 
genomslag 
6. Deras 
organisations roll 
och inverkan på 
arbetet. 

Hög 
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eller telefon. 
 

Bjerneld et al. 
2006, Sverige 
(8) 

Syftet med 
studien var att 
belysa 
motivationen 
samt oro och 
förväntningar 
hos volontärer 
inför 
humanitära 
uppdrag med 
NGO’s. 

Design: 
Kvalitativ  
Urval: 
Skandinavisk 
vårdpersonal som 
deltog i en två 
månaders 
”Internationell 
hälsa” kurs på 
Uppsala 
Universitet 
valdes ut. 19 
deltog. 
Datainsamling: 
Fokusgrupper 
med semi-
strukturerad 
intervjuform. 
 

Intervjuerna 
blev inspelade 
och 
transkiberade. 
Där efter 
gjordes en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
där 
meningsenhete
r och fraser 
komprimerades 
och kodades 
till kategorier 
och till slut 
teman. 

Gemensamma motiv 
hos volontärerna var 
att hjälpa andra, att 
känna sig användbar 
och behövda, att 
känna sig 
självuppfylld och att 
förbättra samhällen. 
Resultatet belyser 
betydelsen av dessa 
motivationer i 
relation till 
Hertzberg och 
Maslows teorier. 
Resultatet visar 
även på betydelsen 
av dessa två teorier i 
rekryteringen av nya 
volontärer. 

Hög 

Lal,. & 
Spence, 2014, 
Nya Zeeland 
(10) 

En djupare 
förståelse över 
de upplevelser 
som nya 
zeeländska 
sjuksköterskor 
har av 
humanitärt 
arbete inom 
kirurgi i 
utvecklingsländ
er 

  
Design: kvalitativ 
descriptiv. 
Urval: 
ändamålsenlig 
insamling av 
deltagare 
Datainsamling: 
intervjuer med 
öppna frågor till 
4 sjuksköterskor 
spelades in  
 

Analys: data 
kodades, 
kategoriserades 
och delades 
sedan in i 3 
teman som 
beskriver 
problemet. 

Sjuksköterskorna 
kände ångest och 
rädsla över att 
försöka passa in i 
teamet och anpassa 
sig. Dem var rädda 
för att bli 
missförstådda av de 
lokala 
sjuksköterskorna då 
dem jobbade på 
olika sätt och under 
olika 
förutsättningar. 

Hög 

Nasrabadi et 
al. 2007, Iran. 
(7) 

Att belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
katastrofarbete 
under 
jordbävningen i 
Bam. 

Design: kvalitativ  
Urval: 
Registrerade 
sjuksköterskor 
som deltog i de 
humanitära 
katastrofinsatsern
a under 
jordbävningen i 
Bam, 2003. 
Datainsamling: 
Semi-
strukturerade 
intervjuform med 
13 
sjuksköterskor. 
 

Analys: data 
kodades, 
kategoriserades 
och delades 
sedan in i 3 
teman som 
beskriver 
problemet. 

Tre genrella teman 
lyftes upp i 
resultatet. 1. 
Behovet av sedan 
tidigare förberedda 
praktiska protokoll. 
2. Behovet av 
kvalificerad och 
riktig teamworking 
under insatsen. 3. 
Behovet av att 
införa ett 
omfattande 
träningsprogram i 
katastrofarbete. 

Hög 

Shih et al. 
2009, Taiwan 
(2) 

Taiwanesiska 
sjuksköterskors 
reflektioner och 
erfarenheter av 
de svårigheter 
de stött på och 
de 
överlevnadsstra
tegier de använt 
sig av under 
bekämpandet 
av SARS 

Design: 
Kvalitativ 
Urval: info om 
studien delades ut 
på ett sjukhus i 
Taiwan där 70 
sjuksköterskor 
som jobbat 
humanitärt 
värvades. 
Datainsamling: 
semi-
strukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper 

Data 
analyserades 
och delades in i 
kategorier och 
sedan teman. 

Sjuksköterskor hade 
bristande kunskap i 
flera moment och 
den utrustning som 
borde funnits fanns 
inte. Det fanns stora 
brister i de riktlinjer 
som 
sjuksköterskorna 
skulle följa. 
Sjuksköterskor 
utsattes för stor 
stress och kom 
väldigt nära döden 
vilket gjorde dem 

hög 
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som spelades in 
och 
transkriberades.  
 

emotionellt utsatta. 

Sloland et al. 
2012, USA 
(1) 

Underrsöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda barn 
efter 
jordbävningen i 
Haiti 2012 

Kvalitativt 
descriptiv. 
Sjuksköterskor 
som jobbade i 
Haiti efter 
jordbävningen 
bjöds in till 
intervju och 
dessa tillbads att 
sprida info om 
studien vidare, 
skapa en 
snöbollseffekt. 12 
sjuksköterskor 
intervjuades 
ansikte mot 
ansikte eller via 
telefon i ca 70 
min. intervjun 
följde en 
intervjuguide 

Intervjuerna 
transkriberades 
och kodades 
som tillslut 
skapade en 
kodbok. 
Utifrån 
kodorden växte 
teman fram. 

Fyra teman 
framkom: hopp mitt 
i förödelsen, 
professionella 
kompromisser, 
barnens universalitet 
och emotionell 
påverkan på 
sjuksköterskan 

Hög 

Yang et al. 
2010, Kina 
(3) 

Sjuksköterskors 
erfarenheter 
över att rycka 
ut efter 
jordbävningen i 
Wenchuan, 
Kina. 
Fördjupning i 
vilka 
förberedelser 
som behövs 
inom 
katastrofarbete 
i ett 
utvecklingsland 

Design: kvalitativ 
Urval: 
ändamålsenligt 
insamlande av 
deltagare via 
brev. 
Datainsamling: 
intervjuer 
genomfördes med 
hjälp av en 
semistrukturerad 
intervjuguide.  
 

intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
och delades 
upp i 
kategorier och 
sedan teman 

Sjuksköterskor 
kände sig 
oförberedda. 
Svårigheter låg i att 
inte känna igen 
omgivningen, 
anpassa sig till 
omständigheterna 
och den begränsning 
som fanns i resurser. 
En positiv del var 
att sjuksköterskorna 
återupptäckte 
meningen med att 
vårda och hjälpa. 

Hög 

Zinsli, G., & 
Smythe, E 
2009, Nya 
Zeeland (4) 

Att belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
hur det är att 
arbeta i en 
humanitär 
katastrof/insatts 
miljö. 

Design: 
Kvalitativ 
Urval: 6 stycken 
erfarna 
sjuksköterskor 
från Nya Zealand 
som varit på 
många 
humanitära 
uppdrag under 6 
– 12 månader i 
taget. 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 

Transkription 
av inspelningar 
vilka 
genererade 
teman som 
består av 
privata 
erfarenheter 
och 
upplevelser. 

Det är skillnaderna i 
arbetet hemma och 
under humanitära 
insatser som 
motiverar 
sjuksköterskorna att 
anta uppdragen. 
Skillnaderna bidrar 
till utmaningar, 
äventyr, intresse och 
nya erfarenheter och 
nya sätt att tänka på. 
Resultatet belyser 
skillnader och 
likheter mellan de 
humanitärt 
arbetande 
sjuksköterskorna 
och individerna och 
folket de är där för 
att tillstå. 

Hög 
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Bilaga 2: SBUs kvalitetsbedömningsmall 
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