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Abstrakt 
 

En katastrof, oberoende av ursprung, är en krisutlösande traumatisk händelse 

som drabbar människor dagligen. Sjuksköterskor runt om i världen deltar aktivt 

i och har en nyckelroll i katastrofhantering med uppgifter som triage, vård av 

skadade, beredskapsplanering, evakuering, samt psykologiskt stöd till de 

drabbade och deras familjer. Ökande antal katastrofer och dess påverkan på 

människan har tilldragit sig internationell uppmärksamhet i forskarvärlden. 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vara förberedda 

inför katastrofsituationer. Denna litteraturstudie utgör en integrerad analys av 

tretton artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet genererade tre huvudteman; Att 

uppleva brister, Uppfinningsrikedom vid begränsade resurser och Vikten av att 

vara mentalt förberedd. Konklusionen påvisar behov av strategier för en 

integrerad katastrofträning i sjuksköterskeutbildningen samt kontinuerlig 

träning på arbetsplatser för att förbättra det kliniska arbetet och 

patientsäkerheten under katastrofens skeende. 
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Problembeskrivning 
Katastrofer har varit föremål för internationell forskning inom många discipliner utifrån 

varierande aspekter (Andersson, 2013). Ett fåtal studier har berört sjuksköterskors upplevelser 

på katastrofplatsen, vilket begränsat förståelsen för deras beredskap (Yin et al., 2012). Att lite 

forskning bedrivits i Sverige inom området förklaras av den hittills ringa omfattningen av 

inträffade katastrofer (MSB, 2011). 

 

Framstegen inom teknologi och industrialisering samt klimatförändring medför att katastrofer 

statistiskt sker var tionde dag och människor drabbas dagligen av dess konsekvenser (Röda 

Korset, u.å.; WHO & ICN, 2009). Sjuksköterskor runt om i världen är aktivt deltagande i och 

vana vid att påta sig en nyckelroll vid katastrofer, såsom organisatoriskt ledarskap i det ofta 

kaotiska, psykologiska omhändertagandet, och har gjort så sedan tillkomsten av 

sjuksköterskans profession (Turale, 2014). Världshälsoorganisationen (WHO) och 

International Council of Nurses (ICN) framhåller vikten av att sjuksköterskor involveras i 

katastrofberedskap och katastrofarbetets organisation (WHO & ICN, 2009). Katastrofers 

snabbt föränderliga karaktär ställer större krav på sjuksköterskornas kompetens, kopplad till 

effektiv återhämtning för de drabbade (Si-Mu, Xiao-Rong, Dan Yang & Nai-Wei, 2016). 

Publikation av Wall och Keeling (2010) täckande perioden från 1878 och framåt hävdar mot 

bakgrund av detta att sjuksköterskan inte fått det erkännande och den uppmärksamhet som 

hon förtjänar. 

 

Omfattningen av förstörelsen vid katastrofer saknar tidvis sitt motstycke och väcker allt oftare 

frågor om beredskap inte enbart i samhället utan även hos de sjuksköterskor som är 

involverade i dess hantering (López-Ibor, 2006). Begränsade tekniska resurser och 

kommunikationsmöjligheter, samt infrastrukturens oförmåga att hantera det uppstådda kaoset, 

gör att sjuksköterskorna upplever en minimal beredskap i katastrofarbetet (Si-Mu et al., 

2016). Vidare gör detta även att sjuksköterskorna ofta upplever känslor av overklighet och 

otillräcklighet (ibid). Oförutsägbarheten av katastrofens händelseförlopp, och de påfrestningar 

sjuksköterskorna erfar när det upplevda kolliderar med förmågan att klara av kraven, sätter sin 

prägel på omvårdnadsarbetet och medför svårigheter att adaptera sig till arbetets gång (Kagan, 

2011; Suserud & Haljamäe, 1997). Bergman, Forsberg och Josefsson (2009) lyfter i sin studie 

fram att sjuksköterskor upplevde negativ press tack vare hantering av ett stort antal offer i en 

riskfylld miljö. Sjuksköterskornas bristande kunskapsnivå och otillräckliga erfarenheter inom 
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katastrofarbete förorsakade svårigheter med adekvata förberedelser och en oförmåga att 

förändra situationen för patienten (Corbacioglu & Kapucu, 2006). Vidare uppstod problem att 

fatta kliniska beslut vid personcentrerad omvårdnad för olika åldersgrupper (ibid). Enligt 

Andersson (2013) kan kontinuerlig katastrofträning ge redskap att hantera allvarliga 

händelser. 

 

Mot denna bakgrund anser författarna till denna studie att en förutsättning för bättre 

beredskap inför kommande katastrofer är att studera och ytterligare belysa vilken inverkan 

katastrofer har på sjuksköterskors upplevelser. Med begreppet sjuksköterska menas i 

föreliggande arbete yrkesverksamma sjuksköterskor med eller utan tidigare erfarenheter från 

katastrofsituationer. 

 

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Studien som har ett omvårdnadsperspektiv knyter också an till Antonovskys (2005) teori om 

känsla av sammanhang (KASAM), vilken innefattar de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, som alla bidrar till helheten av KASAM. Begriplighet 

bestämmer graden av upplevelse av olika externa och interna stimuli som förnuftsmässigt och 

strukturerat kan förstås. Personens upplevelser av behövliga resurser för att möta de krav som 

ställs bestämmer omfattningen av hanterbarhet. Antonovsky framhåller meningsfullhet som 

den viktigaste komponenten, motivationskomponenten. De nämnda tre komponenterna 

avspeglar i vilken omfattning en person, i detta fallet sjuksköterskan förstår sin omgivning 

och händelserna som drabbar henne. En sjuksköterska med hög KASAM har förmågan att 

förstå allvaret av en påfrestande händelse och dess dimensioner och att handla ändamålsenligt. 

Eftersom de tre komponenterna är sammanflätade upplevs meningsfullhet i den utmaning som 

ska klaras av och att stressfulla moment blir hanterbara (Antonovsky, 2005). 

 

 

Katastrofer 

Ökning av naturliga och av människor orsakade katastrofer på global nivå kan utlösas av 

faktorer som är okontrollerbara och svårpåverkbara. Dessa kan vara följden av globala 

klimatförändringar, tät befolkning, migration, mänskliga felsteg såsom humaninducerade 

terrordåd, krig, upplopp och pandemiutlösande infektiösa sjukdomar (Baack & Alfred, 2013). 

Uppmärksamheten för själva katastroferna och sjuksköterskornas agerande under och efter 
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katastrofarbete har intensifierats, då enbart under 2015 skedde 198 naturkatastrofer och 155 

av människan orsakade katastrofer vilka resulterade i mer än 26 000 dödsfall (Swiss Re, 

2016). Så långt tillbaka som 1980-talet hävdar Garcia (1985) att katastrofmedicinska insatser 

utgjorde en stor utmaning och påkallade utvecklandet av ett separat specialområde inom 

omvårdnad. Då sjuksköterskor globalt sett utgör en större grupp jämfört med andra 

professioner inom hälso- och sjukvården ökar sannolikheten för att sjuksköterskorna får bära 

en allt större börda vid katastrofarbete (Lavin, 2006). 

 

Katastrof definieras av WHO som en allvarlig, seriös störning av samhällets alla funktioner. 

Detta är en händelse som förorsakar ett sådant utbrett mänskligt lidande samt ekonomisk och 

materiell miljöförstörelse, att det överstiger de drabbade enheternas förmåga att klara av det 

med egna resurser (WHO, 2013). I Sverige har Socialstyrelsen applicerat olika begrepp 

avseende benämningen katastrof. Den övergripande förståelsen är en allvarlig händelse, vilket 

definieras som ”händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, 

ledas och användas på särskilt sätt” (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

I sin förståelse av katastrofer beskriver Hammad, Arbon, Gebbie och Hutton (2012) en 

förväntad beredskap såväl på sjukhusets akutmottagning som ute på katastrofplatsen för 

verkliga och misstänkta hot. Vidare beskrivs katastrofsituationer såsom hälsoskador relaterade 

till allmänna sjukvårdskatastrofer, radioaktiv strålning, kemiska hot, biologiska katastrofer, 

giftutsläpp, transportolyckor, jordbävningar, orkaner och terrorattentat (ibid). Katastrofer 

kommer oftast utan förvarning och bär med sig förödande effekter på människor både i 

epicentrum och i närområden (Baack & Alfred, 2013). Hur effektiv responsen är beror på 

sjuksköterskornas agerande, deras roller och de uppgifter som de tar på sig kollegialt som ett 

team (Hammad et al., 2012). Juutilainen och Tukiainen (2014) framhåller att vid katastrofer 

uppstår ett omfattande antal människooffer vilket belastar hälso- och sjukvården. Katastrofens 

natur är högst beroende av den geografiska miljön där katastrofen utspelar sig (Ranse, Hutton, 

Jeeawody & Wilson, 2014). Skadorna som drabbar katastrofens offer är avhängig typen av 

katastrof, och typen av skador som möter sjuksköterskorna på katastrofplatsen påverkar 

hennes upplevelse av beredskap (Juutilainen & Tukiainen, 2014). 
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Katastrofberedskap 

Katastrofberedskap är den planläggning, principer och de strategier som vidtas före en 

katastrof för att kunna göra ultimata insatser då obalans mellan behov och tillgängliga 

resurser kan uppstå. Katastrofberedskap grundar sig på utbildning, träning och simulationer 

för sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2001). Med katastrofberedskap avses de omfattande 

kunskaper, förmågor och åtgärder som erfordras för att kunna agera beslutsamt, snabbt och 

effektivt (Baack & Alfred, 2013). Andersson (2013) tolkar beredskap som lärdomar dragna 

från tidigare erfarenheter, vilka är oundgängliga för att bygga upp mental beredskap. 

 

Med mental beredskap avses sjuksköterskans uppfattning av sin katastrofmedicinska 

beredskap och ett flertal faktorer kan verka antingen stödjande eller hämmande på denna. En 

positiv självuppfattning av katastrofberedskap verkar stödjande. Tidigare erfarenheter av att 

arbeta mitt i det kaotiska samt övningar och utbildningar är insiktsgivande och bygger upp 

tillförsikt för den egna förmågan. Ytterligare en stödjande faktor är en vilja till självreflektion 

om katastrofarbetet och dess organisation. Hämmande för den mentala beredskapen är 

oklarhet och farhåga avseende uppdragets innebörd, sjuksköterskans roll, brist i den egna 

katastrofmedicinska kompetensen och bristfälliga erfarenheter av sådant arbete (Skillborg, 

2016). Sjuksköterskorna menar väl och anstränger sig för att rädda liv genom sina 

hjälpinsatser, vilka ofta vida överstiger vad som inryms i normal vårdpraxis och tillgängliga 

resurser. Omvårdnaden kan därmed påverkas av många av sjuksköterskornas egna 

upplevelser och de överväldigande utmaningar de konfronteras med (ibid). Enligt Hammad et 

al. (2012) kan rädsla för katastrofens innebörd, omfattning och spontanitet hota den 

personliga säkerheten, generera brist på tilltro till sig själv, passivitet och en ovilja att ta på sig 

en aktiv roll. Nilsson et al. studie (2015) visar att sjuksköterskorna vare sig kunskapsmässigt 

eller psykologiskt är tillräckligt förberedda för att utföra arbete på katastrofplatser. De hävdar 

nödvändigheten av kontinuerlig träning och att genom exponering för katastrofsituationer 

utveckla de mentala förmågor som krävs för katastrofens adekvata hantering. Vidare pekas på 

vikten av katastrofhantering som en del i sjuksköterskornas utbildning, med syftet att vara 

förberedd inför eventuella kommande katastrofer, agera under dem och assistera vid 

samhällets återhämtning (ibid). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ålägger landstingen och regionerna att planera hälso- 

och sjukvårdsinsatser avseende katastrofmedicinsk beredskap. Det innebär att berörd personal 

regelbundet genomgår träning och övning. Socialstyrelsen (SOSFS 2005:13) föreskriver att 
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personal i den katastrofmedicinska organisationen eller som ska delta i insatser vid en 

allvarlig händelse ska ha lämplig utbildning. Wisniewska, Dennik-Champion och Peltier 

(2004) framhåller dock att nyckfullheten i katastrofens natur medför att det aldrig går att 

förbereda sig i tillräcklig utsträckning. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

I föreliggande arbete används begreppet katastrofmedicinsk omvårdnad. Med detta menar 

författarna vad sjuksköterskan gör på katastrofplatsen. Sjuksköterskan är en nyckelperson i 

katastrofteamet genom utförandet av en rad åtgärder: triage, vård av sjuka och skadade, 

beredskapsplanering för att förhindra ytterligare skador, evakuering, assistering i arbete med 

återhämtning, samt inte minst psykologiskt stöd till de skadade och deras familjer med 

ängslan för egen hälsa och det okända (Baack & Alfred, 2013; Labrague et al., 2017; Lopéz-

Ibor, 2006; Nilsson et al., 2015). Däremot har sjuksköterskans upplevelser av och 

omfattningen av hennes uppgift på katastrofplatsen fallit i skymundan (ibid). 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vara förberedda inför 

katastrofsituationer. 

 

 

Metod 

I föreliggande studie, som är en litteraturstudie, söktes kvalitativa studier. Enligt Kristensson 

(2014) innebär en litteraturstudie en sammanställning av fakta och evidens som kan användas 

i kliniskt arbete. Valda artiklar relevanta för studiens syftesformulering granskades kritiskt, 

bearbetades samt sammanställdes för att belysa aktuell forskning gällande sjuksköterskors 

upplevelser av beredskap inför en katastrof (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2014). De vetenskapliga studierna söktes och bearbetades strukturerat med utgångspunkt från 

Fribergs (2012) modell för genomförande av en litteraturstudie. Med detta menas att 

författarna till föreliggande studie skapat sig en helhetsbild av det område som studerats, samt 

vilket teoretiskt perspektiv och vilka metoder som använts, genom att studera befintlig 

forskning (ibid). 
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Den utförda litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Friberg (2012) skriver att målet för 

kvalitativa studier är ökad förståelse och att utgångspunkten är upplevelser, erfarenheter, 

behov, förväntningar och lidande. Forsberg och Wengström (2016) menar att kvalitativa 

studier ger läsaren en insikt i och förståelse för människors verklighet samt deras reaktioner, 

känslor, tankar och beteenden. 

 

I enlighet med Fribergs (2012) modell sökte författarna till föreliggande litteraturstudie 

vetenskapliga studier inom valt problemområde, anlade ett helikopterperspektiv, avgränsade 

ett urval av studier, granskade studierna med avseende på deras kvalitet, analyserade studierna 

och identifierade övergripande teman som slutligen presenterades i resultatet. 

 

 

Urval av databaser 

Vid litteratursökningen användes de vetenskapliga databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo 

i syfte att upprätthålla en vetenskaplig nivå. PubMed är en del av databasen MEDLINE och 

innehåller referenser till tidskrifter inom omvårdnad, samt även inom medicin, odontologi, 

veterinärmedicin och hälso- och sjukvårdsadministration (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). Cinahl innehåller referenser till alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter 

som godkänts av databasens organisation. PsychINFO innehåller referenser till 

tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och avhandlingar med fokus på det psykiatriska området 

inklusive psykologiska aspekter inom besläktade ämnen såsom exempelvis omvårdnad och 

medicin (ibid).  

 

 

Genomförande av datainsamling 

I relation till föreliggande studies syfte formades sökord dels i fritext och dels i form av 

MeSH-termer, Cinahl headings och PsycInfo Thesaurus. Detta är indexord anpassade för 

respektive databas och gör att sökningarna blir mer precisa (Kristensson, 2014). MeSH 

användes även för att översätta relevanta sökord från svenska till engelska. Sökord som valdes 

ut för sökning i databasen PubMed var Nurses (MeSH), Disasters (MeSH), Disaster planning 

(MeSH), Preparedness (fritext), Disaster (fritext), Nurses (fritext), Perception (fritext) och 

Experiences (fritext). För sökning i Cinahl användes Nurses (headings), Disasters (headings), 

Mass Casualty Incidents (headings), Disaster planning (headings), Preparedness (fritext), 

Experiences (fritext), Perceptions (fritext) och Nurses (fritext). Vid sökning i PsycInfo valdes 

Nurses (Thesaurus), Disasters (Thesaurus), Natural disasters (Thesaurus), Emergency 
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preparedness (Thesaurus), Nurses (fritext), Preparedness (fritext) och Experiences (fritext). 

Utförda sökningar samt sökord redovisas i tabellerna 1, 2 och 3 nedan. Först användes 

sökorden enskilt för att sedan kombineras med hjälp av den booleska operatorn AND (ibid). 

Vidare utfördes även manuell sökning som resulterade i två stycken artiklar. 

 

Inklusionskriterier för studien utgjordes av ett urval legitimerade sjuksköterskor som 

deltagare, då föreliggande studies syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser. Ingen 

begränsning gjordes angående huruvida deltagande sjuksköterskor endast hade 

grundutbildning eller även specialistutbildning, samt huruvida deltagande sjuksköterskor hade 

eller inte hade erfarenheter från katastrofsituationer. Grunden till detta inklusionskriterium är 

dels att rendera ett bredare utifrånperspektiv och dels att katastrofer är oförutsägbara och att 

alla sjuksköterskor oavsett erfarenhet riskerar att vara de som befinner sig närmast 

katastrofens centrum (Baack & Alfred, 2015; Suserud & Haljamäe, 1997). Vidare skulle 

studierna vara genomförda enligt kvalitativ metod då denna studiens syfte var att nå ökad 

förståelse för sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. Exklusionskriterier var review-

artiklar, artiklar författade på andra språk än engelska och de skandinaviska språken, artiklar 

publicerade innan år 1997 samt kvantitativa artiklar. Författarna bedömde att studier 

publicerade inom en 10–15 års period inte gav en tillräckligt bred grund för analys och 

litteratursammanställning. Mer än 20 år gamla studier bedömdes inte som relevanta då ny 

forskning inom området tillkommer kontinuerligt. 

 

Samtliga artiklar som erhållits genom sökning granskades med avseende på relevans genom 

läsning av titlarna. Av valda artiklar lästes sedan abstrakts med målet att avgöra artiklarnas 

relevans utifrån denna studiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier, samt för att få ett 

helhetsgrepp om studien (Friberg, 2012). Flertalet av artiklarna visade sig vid sökningarna 

finnas i fler än en databas, vilket medförde att dessa artiklars abstrakt lästes mer än en gång. 

Artiklar som bedömdes som relevanta lästes i sin helhet och granskades därefter med 

avseende på kvalitet. Även artiklar erhållna med manuell sökning genomgick 

kvalitetsgranskning. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten användes Willman et al. 

(2016) kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. Artiklarna graderades utifrån hög, 

medelhög och låg kvalitet genom att tilldelas en procentsats uträknad med hjälp av antalet 

uppnådda poäng av antalet möjliga poäng (ibid). Varje fråga som gavs ett positivt svar 

innebar ett poäng och ett negativt eller inadekvat svar gavs noll poäng. 

Granskningsprotokollet bestod av fjorton frågor, såsom om studien har ett tydligt syfte, om 
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kontexten är presenterad, om ett etiskt resonemang förs, om urvalet är relevant och strategiskt 

och tydligt beskrivet, om datainsamling och analys är tydligt beskriven, om datamättnad och 

analysmättnad råder, om resultatet är logiskt och begripligt och redovisas klart och tydligt 

samt om teori genereras. Fjorton poäng var den möjliga totalpoängen och motsvarade 100%. 

Författarna ansåg att artiklar som uppnådde mindre än 50% hade låg kvalitetsnivå, artiklar 

som erhöll mellan 50–70% hade medelhög kvalitet och artiklar som fick över 70% ansågs ha 

hög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades och de med medelhög och hög kvalitet 

inkluderades. Av sammanlagt sexton kvalitetsgranskade artiklar inkluderades tretton i 

föreliggande studies resultat. Tre artiklar var från Cinahl, fyra stycken från PubMed, fyra 

stycken från PsycInfo och två stycken från manuell sökning. Studierna var gjorda i Sverige, 

USA, Kina, Japan, Nya Zeeland, Taiwan och Iran. 

 

 

 
Tabell 1. Sökschema PubMed 2017-03-31 
 

Databas 
PubMed 

Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Inkluderade i resultatet 

#1 ”Nurses” (Mesh) 79 268   

#2 ”Disasters” (Mesh) 65 852   

#3 Preparedness (fritext) 10 560   

#4 Disaster (fritext) 78 429   

#5 Nurses (fritext) 233 550   

#6 Experiences (fritext) 152 154   

#7 #1 AND #2 AND #3  38 11 1 

#8 #1 AND #2 AND #6 29 7 1 

#9 #3 AND #4 AND #5 133* 4 2 

 
* Använda begränsningar: Abstract Avaliable, Fulltext, English Language, Publication dates 10 years. Antal träffar utan limiters 
n=286. 
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Tabell 2. Sökschema Cinahl 2017-03-31 
 

Databas 
PubMed 

Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Inkluderade i resultatet 

#1 (MH “Nurses+”) 181 937 
 

  

#2 (MH “Disasters+”) 29 093   

#3 Preparedness (fritext) 4 891   

#4 Experiences (fritext) 206 882   

#5 Nurses (fritext) 390 008   

#6 #2 AND #3 AND #5 132 14 2 

#7 #1 AND #2 AND #4 148 16 1 

 

 
 
Tabell 3. Sökschema PsycInfo 2017-04-01 
 

Databas 
PubMed 

Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Inkluderade i resultatet 

#1 MM “Nurses” 16 819   

#2 Nurses (fritext) 59 703   

#3 MM ”Disasters” OR MM 
”Natural Disasters” 
 

6 611   

#4 Preparedness (fritext) 4 414   

#5 Experiences (fritext) 484 211   

#6 #1 AND #3 AND #4 18 5 1 

#7 #2 AND #3 AND #4 50 12 1 

#8 #2 AND #3 AND #5 62 15 2 
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Genomförande av databearbetning 

Dataanalysen utfördes med en integrerad analys (Kristensson, 2014). De för studien utvalda 

artiklarna analyserades genom att i ett första steg läsas igenom av båda författarna med syftet 

att identifiera eventuella likheter och skillnader till grund för att skapa teman och eventuella 

subteman (Friberg, 2012; Kristensson, 2014). Data ställdes i relation till varandra och 

sammanställdes under de olika funna temana som utgör föreliggande studies resultat (ibid). 

Författarna använde en induktiv ansats, vilken inte har någon koppling till teori och som 

enligt Kristensson (2014) innebär att den helhet som studiens olika delar tillsammans skapar 

formar studiens slutsats. Friberg (2012) menar att analysarbetet är den rörelse som sker när 

arbetet går från helheten som är de valda artiklarna, till delarna som uppstår när artiklarnas 

resultat delas upp i teman, och därifrån till en ny helhet som består av den data som 

sammanställts i resultatet. I dataanalysen användes även en artikelmatris för att på ett 

strukturerat sätt redovisa analyserad litteratur med målet att besvara studiens syfte (Friberg, 

2012). Artikelmatrisen redovisas i bilaga 1. 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 
Vid all forskning inom medicin, vård och hälsa är det av stor vikt att beakta 

Helsingforsdeklarationen (Kristensson, 2014). Deklarationen har utarbetats av World Medical 

Association (WMA) och innehåller 37 principer som reglerar medicinsk forskning utifrån 

etiska principer (WMA, 2016). Grundläggande i deklarationen är omsorgen om individer som 

alltid prioriteras framför vetenskap och samhällsintresse. Vidare utgår principerna från 

samtycke av de deltagande, ofta efter etisk kommittés godkännande. Principerna syftar till att 

minimera studiens inverkan på deltagarnas fysiska och psykiska hälsa och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2016). 

 

Om det i en vetenskaplig artikel nämns att den är granskad av en etisk kommitté kan det antas 

att studien blivit noggrant granskad utifrån aktuella etiska frågor (Polit & Beck, 2014). 

Granskning av en etisk kommitté är en av de principer som tas upp i Helsingforsdeklarationen 

(WMA, 2016). De vetenskapliga artiklar som valts ut till föreliggande litteraturstudie skall 

vara granskade och godkända av en etisk kommitté eller ha ett etiskt resonemang om hur 

deltagarnas integritet skyddas. 
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Litteraturstudiens syfte kan innebära att forskningsetiska problem uppstår i förhållande till de 

deltagande sjuksköterskorna i de utvalda vetenskapliga artiklarna. För att en artikel skall få 

ingå i föreliggande studie krävs att den uppfyller de i Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurses’ Federation, 2003) fyra grundläggande 

etiska principer: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte 

skada samt principen om rättvisa. De fyra principerna grundas i FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter samt i Helsingforsdeklarationen (ibid). Autonomiprincipen innebär att 

människans rätt till självbestämmande ska respekteras och vid forskning som omfattar 

människor medför detta att informerat samtycke alltid skall lämnas samt att deltagaren alltid 

har rätt att dra sig ur ett forskningsprojekt utan att behöva lämna något skäl till detta. 

Principen finns till för att skydda människans kropp och person och för att deltagarens 

värdighet, integritet och sårbarhet skall respekteras. Principen om att göra gott innebär inom 

omvårdnadsforskningen att hälsa skall främjas och återställas, att sjukdom skall förebyggas 

och att lidande skall lindras genom den nya kunskap som forskningen ska ge. Med detta 

menas att forskningen skall vara till nytta för den eller de grupper som den aktuella 

forskningen bygger på och att hänsyn alltid skall tas till den enskilde människans 

välbefinnande. Inte skada-principen innebär i sin tur att deltagarna i ett forskningsprojekt 

alltid skall garanteras säkerhet och inte får skadas utav forskningen, samt att deltagarna alltid 

skall informeras om möjliga skadeverkningar och vad som kan göras för att motverka dessa. 

Rättvise-principen innebär att alla deltagare skall behandlas lika samt att svaga grupper såsom 

barn, personer som lider av demens och medvetslösa patienter skall värnas så att de inte blir 

utnyttjade i forskningen (ibid). 

 

Vid analys av data till föreliggande studie var författarna trogna de inkluderade studiernas 

resultat. 

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre teman: Att uppleva brister, Uppfinningsrikedom vid begränsade 

resurser, samt Vikten av att vara mentalt förberedd. 
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Att uppleva brister 

Detta tema presenteras utifrån tre subteman: Otillräcklig utbildning och erfarenhet, 

Otillräcklig kommunikation och Inaktuell katastrofplan. 

 

 

Otillräcklig utbildning och erfarenhet 

I flertalet artiklar noteras samma mönster - att sjuksköterskor i gemen, frivilligt eller genom 

beordring, deltog i katastrofarbete utan tidigare erhållen träning i katastrofhantering och med 

bristande kunskap om katastrofer, dess innebörd och dess konsekvenser för dem som drabbas 

(Bjerneld, Lindmark, Diskett & Garrett, 2004; Li, Turale, Stone & Petrini, 2015; 

Moghaddam, Saeed, Khanjani & Arab, 2014; Shih, Liao, Chan, Duh & Gau, 2002; Shipman, 

Stanton, Tomlinson & Speck, 2016; Sloand, Ho, Klimmek, Pho & Kub, 2012; Wenji, Turale, 

Stone & Petrini, 2015). Oavsett uppfattning hos sjuksköterskorna om tillfredsställande 

katastrofkunskaper upplevdes frustration med oförmåga att ge välbehövlig vård. Artiklarna 

styrker vidare att enbart grundkunskap och låg erfarenhet inte var tillräckligt. Merparten av 

sjuksköterskorna i de undersökta studierna framhöll att beredskap innan katastrofarbetet hade 

möjliggjort ett bättre utfört arbete (ibid). Med beredskap menade de dels träning och dels 

specifika kunskaper som exempelvis avancerade färdigheter i fysisk bedömning. Beroende på 

tidslängden av närvaro vid katastrofarbetet och typer av hot såsom av kemiskt, biologiskt och 

radioaktivt slag, visar artiklarna avsaknad av mångsidiga färdigheter och förmågor som berör 

medicinska ämnesområden (Bjerneld et al., 2004; Kayama et al., 2014; Moghaddam et al., 

2014; Shipman et al., 2016; Wenji et al., 2015). Rebmann, Carrico och English (2008) 

poängterade att en av de svåraste utmaningarna var att konfronteras med många sällan 

förekommande sjukdomar. Det fanns inte någon avgränsning i vad sjuksköterskorna 

tvingades att ta hand om i katastrofsituationer. Vissa av offren drabbades av smärre skador 

som blåmärken och skrapsår, medan andra av mer allvarliga såsom brännskador, frakturer och 

amputationer. Sjukdomarna skiljde sig även åt mellan olika åldersgrupper. Studierna visade 

på vikten av åldersanpassad omvårdnadskunskap, specifikt på bristen av pediatrisk respektive 

geriatrisk kunskap vilken påverkade beslut kring vården av vissa individer (Shih et al., 2002; 

Sloand et al., 2012; Wenji et al., 2015). Uppmuntran till att på egen hand effektivt tillägna sig 

de senaste evidensbaserade kunskaperna i katastrofhantering och eget ansvar för detsamma 

var inte fruktbar till följd av tidsbrist (Moghaddam et al., 2014), varför deltagarna menade att 

en introduktion av kontinuerliga övningar kan effektivisera processen (Bjerneld et al., 2004; 

Moghaddam et al., 2014; Rivers, 2016; Wenji et al., 2015). 
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I studierna av Li et al. (2015), Moghaddam et al. (2014), Shipman et al. (2016) och Wenji et 

al. (2015) framhölls att sjuksköterskor i katastrofarbete förväntades vara förtrogna och helt 

införstådda med kunskaper om traumaomvårdnad. Sjuksköterskorna efterlyste mer träning 

och specialiserad kunskap för omhändertagande av stora trauman, akutfall och operationer, 

samt såromläggning och sterilisering av utrustning före ankomsten till katastrofplatsen (Li et 

al., 2015). Dessutom upplevdes grundkunskaper i triage som en viktig aspekt i 

katastrofarbetet (Li et al., 2015; Moghaddam et al., 2014; Shipman et al., 2016). Bristande 

färdigheter i teknisk- och skyddsutrustning äventyrade även sjuksköterskornas hälsa och 

säkerhet. Otillräcklig tillgång till masker och handskar ökade riskerna för överförbara 

infektioner (Moghaddam et al., 2014). Sjuksköterskor involverades även i räddningsaktioner 

såsom sökandet efter offer som begravts under jorden. Detta ägde rum utan tidigare träning 

och i avsaknad av kunskaper i psykiatrisk omvårdnad, vilket krävdes för professionellt 

omhändertagande av svårt traumatiserade människor (Broussard, Myers & Meaux, 2008; Li et 

al., 2015; Shipman et al., 2016; Wenji et al., 2014). 

 

 

Otillräcklig kommunikation 

Avsaknaden av korrekt, fortlöpande information mellan de deltagande aktörerna påverkade 

sjuksköterskornas möjligheter att skydda allmänhetens hälsa negativt (Kayama et al., 2014; Li 

et al., 2015; Rebmann et al., 2008). I studierna av Kayama et al. (2014) och Rebmann et al. 

(2008) påvisades problematiken då styrande myndigheter inte gav tydliga direktiv eller 

pålitlig information. Det resulterade i känslor av vanmakt, isolering och minskad auktoritet 

bland sjuksköterskorna. Den bristande kommunikationen medförde även ineffektiv fördelning 

av väsentliga förnödenheter, såsom livsmedel, filtar och sjukhussängar (Kayama et al., 2014; 

Li et al., 2015; Moghaddam et al., 2014; Shih et al., 2002; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 

2012; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016; Wenji et al., 2014). Oavsett sömnbrist och tidsbrist för 

matintag framhöll sjuksköterskorna förmågan att kommunicera och etablera vårdande och 

omtänksamma relationer med varandra som viktig (Rivers, 2016; Shih et al., 2002; Wenji et 

al., 2014). Sjuksköterskorna poängterade vikten av organisationen och att brister i densamma 

var ett av de områden som resulterade i mest problem och oro (Bjerneld et al., 2004; Kayama 

et al., 2014; Li et al., 2015; Mounsey, Johal & Näswall, 2015; Rebmann et al., 2008; Shih et 

al., 2002; Shipman et al., 2016; Sloand et al. 2012; Wenji et al., 2014). 
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Inaktuell katastrofplan 

Aktuella katastrofplaner resulterade i undermålig organisation och hantering av 

katastrofinsatser, personal och utrustning. Kunskap gällande katastrofplanerna upplevdes som 

bristande av sjuksköterskorna (Kayama et al., 2014; Moghaddam et al., 2014; Rivers, 2016; 

Shih et al., 2002; Shipman et al., 2016; Wenji et al., 2014). Deltagarna i Bjerneld et al. (2004), 

Kayama et al. (2014) och Mounsey et al. (2015) studier ställdes inför en verklighet där 

katastrofen krävde att de skulle anta roller långt ifrån vad katastrofplanen gjorde nödvändigt. 

De inaktuella katastrofplanerna medförde fördröjd ankomst av avlösande team till 

katastrofplatsen (Moghaddam et al., 2014; Wenji et al., 2014). Katastrofer och allvarliga 

händelser bör inkluderas i en katastrofläroplan i landets sjuksköterskeutbildningar menar 

Bjerneld et al. (2004), Broussard et al. (2008), Shih et al. (2002) och Shipman et al. (2016). 

Vikten av en uppdaterad katastrofplan och en medvetenhet om denna belystes av Rivers 

(2016) genom att visa på skillnaden i att tjänstgöra som sjuksköterska i krig och att delta i 

katastrofarbete. I det militära finns en minutiöst detaljerad plan som fastställts i förväg och 

som all tjänstgörande militärpersonal har kunskap om och följer. Vid katastrofarbete råder 

däremot till en början avsaknad av struktur och en situation med okänd miljö (ibid). En tilltro 

till och förtrogenhet med katastrofplaner kan stärka sjuksköterskors ledarskapsförmåga 

(Moghaddam et al., 2014; Shipman et al., 2016; Wenji et al., 2014). 

 

 

Uppfinningsrikedom vid begränsade resurser 

Samtliga studier lyfter fram ett flertal faktorer, såsom material och personal, som påverkade 

arbetsbördan och arbetsmönstret. Tillgången på resurser varierade till både kvantitet och 

kvalitet, vilket sjuksköterskorna upplevde sig vara oförberedda på och framhöll påverkade 

katastrofarbetet. Svårigheter att utföra sitt omvårdnadsarbete vid uteblivna leveranser, såsom 

av läkemedel, elektricitet, utrustning, mat och vatten, på grund av katastrofens påverkan på 

infrastrukturens organisation påvisades. Ständigt ändrade omvårdnadsbehov hos patienterna 

vid olika typer av katastrofer krävde resurser av olika slag, men katastrofmedicinsk 

omvårdnad skulle ändå utföras på bästa möjliga sätt (Bjerneld et al., 2004; Broussard et al., 

2008; Kayama et al., 2014; Li et al., 2015; Moghaddam, 2014; Mounsey et al., 2015; 

Rebmann et al., 2008; Rivers, 2016; Shih et al., 2002; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 

2012; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016; Wenji et al., 2015). 
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I studierna av Broussard et al. (2008), Kayama et al. (2014) och Sloand et al. (2012) 

konstaterade sjuksköterskorna en avsaknad av barnanpassade medicindoser och utrustning 

såsom små intravenösa infarter och nålar. Sjuksköterskorna var utelämnade till att använda 

sina innovativa och kreativa förmågor för att kunna bistå offren. Uppfinningsrikedom som 

exempelvis att använda substitut, såsom kartongpapp som fixationsmaterial till frakturer och 

plastförpackningar som isoleringsmaterial, blev deras vardag (Bjerneld et al., 2004; Li et al., 

2015; Moghaddam, 2014; Mounsey et al., 2015; Rivers, 2016; Shipman et al., 2016; Sloand et 

al. 2012; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016; Wenji et al., 2014). Li et al. (2015) exemplifierar att 

katastrofarbetet underlättades och känslan av beredskap förbättrades av att sjuksköterskorna 

bar med sig överlevnadsutrustning och förnödenheter när de skickades ut på ett uppdrag. Den 

begränsade utrustningen menade sjuksköterskorna gjorde att användningen av deras egna 

sinnen var ett ännu mer nödvändigt verktyg för att bedöma patienternas fysiska hälsa 

(Broussard et al., 2008; Kayama et al., 2014; Rebmann et al., 2008; Shipman et al., 2016). 

 

 

Vikten av att vara mentalt förberedd 

Detta tema presenteras utifrån tre subteman: Mental påfrestning, Etiska dilemman och 

Debriefing. 

 
 

Mental påfrestning 

Att befinna sig i spillror från katastrofens förstörelse, bortom sin vardagliga miljö upplevdes 

av sjuksköterskorna som en psykologisk mardröm (Bjerneld et al., 2004; Broussard et al., 

2008; Kayama et al., 2014; Li et al., 2015; Moghaddam et al., 2014; Mounsey et al., 2015; 

Rebmann et al., 2008; Rivers, 2016; Shih et al., 2002; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 

2012; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016; Wenji et al., 2015). Sjuksköterskorna fann sig 

överväldigade av en stor mängd känslor såsom sorg, frustration, stolthet, tacksamhet, rädsla 

och hopplöshet, samt upplevde svårigheter mentalt, känslomässigt och fysiskt, särskilt om de 

själva drabbats av samma katastrof som sina patienter (Broussard et al., 2008; Li et al., 2015; 

Mounsey et al., 2015; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 2012). Katastrofer är fyllda med 

många hinder och motgångar, vilket medför ett krav om mental beredskap och en rad viktiga 

personliga egenskaper hos den i katastrofarbetet deltagande sjuksköterskan (Kayama et al., 

2014; Li et al., 2015; Mounsey et al., 2015; Shipman et al., 2016). Förmåga till kritiskt 

tänkande, rådighet och flexibilitet är av stor vikt för att snabbt kunna prioritera och agera i 
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akuta situationer (Li et al., 2015; Shipman et al., 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016). 

Sjuksköterskorna erfor krav på att kunna sätta sina egna behov och rädslor åt sidan för att 

fokusera på den situation som de hade framför sig, kunna ta ett stort ansvar för patienternas 

säkerhet och återhämtning och ha en känsla av stor plikt (Kayama et al., 2014; Li et al., 2015; 

Mounsey et al., 2015; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 2012). Sjuksköterskorna lyfte fram 

förmågan att snabbt på olika plan anpassa sig till krisen, men nämnde också de negativa 

faktorer som hindrade utveckling av denna förmåga: brist på beredskap, ledarskap och 

teamwork (ibid). Sjuksköterskorna påtalade att de drabbades av utmattning och fatigue under 

katastrofarbetet vilket reducerade deras fysiska och psykiska förmåga att ge stöd till andra 

(Mounsey et al., 2015). De negativa effekterna kunde ändå ses som styrkegivande inte enbart 

fysiskt utan också psykologiskt. Förändrad livsuppfattning till det bättre och den process där 

psykisk styrka och uthärdighet gradvis byggdes upp under katastrofarbetet gav 

sjuksköterskorna en klarare uppfattning av katastrofomvårdnad, bättre förståelse för sitt kall 

och förhöjt egenvärde (Li et al., 2015; Mounsey et al., 2015; Sloand et al., 2012). 

 

 

Etiska dilemman 

Sjuksköterskorna ställdes oförberett inför etiska dilemman vid sin gärning på katastrofplatsen 

och upplevde situationer som de normalt inte ställdes inför (Kayama et al., 2014; Sloand et 

al., 2012; Wenji et al., 2014). I studierna av Rebmann et al. (2008) och Sloand et al. (2012) 

påvisades dilemman såsom att behöva fatta beslut om att avstå från livräddande åtgärd på 

grund av avsaknad av utbildad personal. Wenji et al. (2014) påtalade en svårighet för 

deltagande sjuksköterskor när de i sitt arbete nödgades lämna äldre patienter då dessa vägrade 

att lämna sina skadade hem. Ytterligare ett dilemma som sjuksköterskorna upplevde sig 

oförberedda på var konflikten mellan att agera som sjuksköterska och privatperson då behovet 

hos patienterna fanns för ett moderligt och faderligt omhändertagande (Broussard et al., 2008; 

Shih et al., 2002; Sloand et al., 2012). Sjuksköterskorna i de granskade studierna menade 

dock att de upplevde en stark plikt vilken drev dem att stanna i katastrofen (Kayama et al., 

2014; Sloand et al., 2012; Wenji et al., 2014). 

 

Debriefing 

Sjuksköterskor med tidigare katastroferfarenhet och erhållen debriefing samt de som frivilligt 

deltog i katastrofarbetet upplevde sig ha högre motivation och vara bättre mentalt förberedda 

inför en katastrofsituation (Kayama et al., 2014; Li et al., 2015; Mounsey et al., 2015; Rivers, 

2016; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 2012). Sjuksköterskorna förväntades besitta 
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emotionell uthållighet, varför de upplevde behov av debriefing och professionellt 

psykologiskt stöd både under och efter uppdraget. Debriefing gjorde sjuksköterskorna 

uppmärksamma på känslomässiga upplevelser som var svåra att hålla för sig själva (ibid). 

Stora organisatoriska skillnader i hur arbetsgivare möjliggjorde tillgång till rådgivning och 

debriefing genom interna och externa källor framhölls av Kayama et al. (2014), Li et al. 

(2015), Mounsey et al. (2015), Rivers (2016), Shipman et al. (2016) och Vasli och Dehghan-

Nayeri (2016). Kollegorna var därför den viktigaste källan till stöd och samtalspartner för att 

kunna ventilera det upplevda, speciellt då man arbetade under traumatiska 

dygnetruntförhållanden utan ledighet (Li et al., 2015; Mounsey et al., 2015; Rivers, 2016; 

Vasli & Dehghan-Nayeri, 2016). Avsaknaden av sådant stöd betydde att sjuksköterskorna och 

ledarna inte delade samma förståelse för konsekvenserna och för den verkliga bilden av 

arbetet på katastrofområdet, vilket minskade motivationen och begripligheten (Vasli & 

Dehghan-Nayeri, 2016). Ett mera proaktivt stöd efterlystes av de anställda för att förbli i sin 

yrkesroll (Mounsey et al., 2015). 

 

 

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Författarna tog sig an detta ämne med öppet sinne utan grundläggande kunskaper över 

existerande katastrofstrategier. En litteraturstudie är passande för att sammanställa relevant 

forskning och visa på kunskapsläget inom ett visst område, samt för att skapa 

rekommendationer för hur denna evidens kan användas i kliniskt arbete (Forsberg & 

Wengström, 2016; Kristensson, 2014). Syftet med föreliggande studie var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av beredskap inför en katastrofsituation. Då en empirisk studie 

med kvalitativ ansats är en metod för att utforska människors upplevelser, erfarenheter och 

tankar av ett visst fenomen (ibid) så hade även det varit en för föreliggande studie passande 

metod. Eftersom ingen för författarna känd litteraturöversikt inom området gjorts tidigare, och 

antalet studier inom området i Sverige är få, fann författarna att en litteraturstudie dock var 

passande för föreliggande studies syfte. Studien kan således ge stöd och skäl för eventuella 

framtida empiriska studier genom att påvisa infallsvinklar som ännu inte undersökts och 

därmed utveckla nya forskningsfrågor (Kristensson, 2014). 
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Vid formandet av sökord och sökning i valda databaser användes dels indexord genom 

MeSH-termer, Cinahl headings och PsycInfo Thesaurus, och dels fritextsökning. Kristensson 

(2014) och Willman et al. (2016) menar att indexorden ger sökningen mer precision. 

Samtidigt påtalar Kristensson (2014) att dessa kan vara begränsande genom att de i jämförelse 

med fritextsökning ger ett mindre urval. Därav beslutade författarna att använda både 

indexord och fritextsökning. Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. Tre olika databaser användes för att öka möjligheten att finna relevant litteratur, då 

sökning i enbart en databas medför en risk för att inte generera detta (Kristensson, 2014). För 

att ge ytterligare bredd i datainsamlingen utfördes även två manuella sökningar, så kallade 

sekundärsökningar, utifrån andra artiklars referenslistor. Sekundärsökningar bör användas i 

sökprocessen för att inte riskera att ytterligare god forskning förbises (Backman, 2016; 

Friberg, 2012; Willman et al., 2016).  

 

Vid urvalet av relevanta artiklar använde sig författarna av inklusions- och 

exklusionskriterier. Författarna valde att enbart inkludera kvalitativa studier. Att enbart 

använda kvalitativa studier kan ses som en begränsning. Vid användandet av både 

kvantitativa och kvalitativa studier täcks eventuella svagheter i den ena eller andra metoden 

upp av att de olika studierna kompletterar varandra. Kvantitativa studier ger en möjlighet att 

nå ett större urval (Polit & Beck, 2014). Samtidigt menar Kristensson (2014) att en kvantitativ 

enkätstudie måste ha sina frågor till deltagarna färdiga på förhand, vilket innebär att den typen 

av studier är mindre flexibla. Kvalitativa studier kan ge en djupare förståelse för deltagarnas 

upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar genom att i den muntliga intervjun ta upp 

följdfrågor baserade på deltagarnas svar på tidigare frågor (Forsberg & Wengström, 2016; 

Friberg, 2012). Eftersom syftet med föreliggande studie var att belysa och ge en ökad 

förståelse för sjuksköterskornas upplevelser gällande katastrofsituationer och deras beredskap 

inför detsamma ansåg författarna att kvalitativa studier bäst svarade på studiens syfte. 

 

Artiklar äldre än 20 år exkluderades ur studien. Willman et al. (2016) menar att 

omvårdnadsarbetet skall ha sin grund i aktuell forskning och påtalar även att sjukvården 

ständigt förändras. Vid sökningen efter relevant litteratur fann författarna att antalet nya 

studier inom valt område var begränsade och särskilt forskning utförd i Sverige. Detta kan 

dels förklara kriteriet gällande de valda artiklarnas ålder och dels det faktum att ingen 

begränsning gjorts gällande geografiska platser vid datainsamlingen. Det kan anses vara en 

svaghet att inkludera studier gjorda på platser som skiljer sig mycket åt både gällande 
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utbildning och beredskap. Författarna till föreliggande studie är medvetna om att egen 

kunskap är begränsad gällande sjuksköterskeutbildningen i några av de länder där inkluderade 

studier utförts och att det emellanåt finns stora skillnader i sjukvården i olika länder. 

Författarnas avsikt med studien var att åskådliggöra sjuksköterskornas upplevelse av 

beredskap inför en katastrofsituation. Eftersom katastrofer hittills sällan drabbat Sverige 

(MSB, 2011) och enbart ett fåtal studier har berört sjuksköterskornas upplevelser på 

katastrofplatsen (Yin et al., 2012), samt att människor runt om i världen dagligen drabbas av 

olika katastrofer (WHO & ICN, 2009) ansåg författarna det som relevant att inte ange någon 

begränsning gällande geografiska platser. Ytterligare en faktor som stärker författarnas val är 

att alla de länder där de valda studierna utförts är medlemmar i International Council of 

Nurses (ICN) vilka tagit fram ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och som innebär att 

sjuksköterskorna i de olika medlemsländerna arbetar utifrån likvärdiga etiska villkor (ICN, 

2012; ICN, 2017). 

 

Vidare gjordes ingen begränsning gällande de deltagande sjuksköterskornas erfarenheter av 

katastrofsituationer och huruvida sjuksköterskorna enbart var grundutbildade eller även hade 

specialistutbildning. Författarna diskuterade huruvida sjuksköterskornas utbildning och 

erfarenheter påverkade studiernas resultat. Flertalet artiklar visade att enbart grundutbildning 

och liten erfarenhet inte var tillräckligt. Deltagande sjuksköterskor menade att träning och 

specifika kunskaper hade möjliggjort ett bättre utfört arbete (Bjerneld et al., 2004; Li et al., 

2015; Moghaddam et al., 2014; Shih et al., 2002; Shipman et al., 2016; Sloand et al., 2012; 

Wenji et al., 2015). Författarna bedömer att ett resultat som påvisar skillnaderna mellan att 

vara grund- och specialistutbildad respektive att ha eller inte ha erfarenhet inte hade varit 

möjligt att uppnå om begränsningar hade gjorts gällande deltagande sjuksköterskors 

utbildning och erfarenheter. 

 

Vid datainsamlingen gjordes en begränsning gällande det språk som artiklarna var skrivna på. 

Endast artiklar på engelska eller de skandinaviska språken inkluderades då författarna endast 

ansåg sig ha tillräckligt goda kunskaper för att kunna hantera dessa språk på ett 

tillfredsställande sätt. Hjälpmedel som ordböcker och datorprogram tillämpades för 

översättning för att minska risken för feltolkning. När osäkerhet uppstod gällande någon text 

så diskuterades innebörden författarna emellan. Ändå kan inte författarna helt utesluta risken 

för att felaktiga översättningar eller tolkningar gjorts.  
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Läsning av artiklarna i dess helhet, granskning och analys utfördes enskilt av författarna. 

Fynden som gjordes diskuterades sedan tillsammans och om eventuella frågetecken uppstod 

skedde även diskussion med handledaren. Detta kan anses vara en styrka och ökar 

föreliggande studies trovärdighet då risken för feltolkningar och bristande neutralitet minskar 

(Polit & Beck, 2014). Kvalitetsbedömningen av valda artiklar utfördes med Willman et al. 

(2016) kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. Det kan finnas en risk att en mer 

erfaren författare hade graderat artiklarna annorlunda. Granskningen utfördes efter 

författarnas förmåga och av sexton stycken kvalitetsgranskade artiklar ansågs tretton stycken 

ha medel eller hög kvalitet och inkluderades i resultatet. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

Resultatet påvisar att sjuksköterskorna upplevde bristande utbildning och kunskaper gällande 

arbete vid katastrofer. Det framkom generellt att kompetens som sjuksköterskan förväntas 

besitta under en katastrof är åldersanpassad katastrofmedicinsk omvårdnad, ledarskap, 

planering, monitorering och psykologiskt omhändertagande. Viktiga egenskaper för att kunna 

hantera det utmanande och farofyllda katastrofförloppet ansågs vara uppfinningsrikedom, 

villighet att delta och mental beredskap. Av studiens resultat framgår att lång erfarenhet inom 

sjuksköterskeprofessionen och kontinuerlig träning innebär bättre beredskap för 

katastrofarbete, vilket styrks av Baack och Alfred (2013), Bahrami, Alikbari och Aein (2014), 

Shuang-shuang et al. (2016) och Yin et al. (2012). Erfarenhet är betydelsefull eftersom den 

representerar den kvalitativa skillnaden mellan en novis och en mera erfaren sjuksköterska 

vad avser att fatta beslut under extrema förhållanden (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 

2009), vilket är i linje med Benners (1993) teori. Detta motsägs av Basnet, Songwathana och 

Sae-Sia (2016) vilka hävdar att tidigare yrkeserfarenhet inte är en betydande faktor i 

jordbävningssammanhang. Men dock ger god klinisk erfarenhet sjuksköterskan förtrogenhet i 

beslutsfattande (ibid). Hur förberedd man än tror sig vara blir man dock ändå överraskad av 

naturens nyckfullhet. Förväntningar och uppfattningar om beredskap stämmer aldrig 

fullständigt med det som väntar (Andersson, 2013).  I Wetta-Hall, Fredrickson, Ablah, Cook 

och Molgaard (2006) studie om katastrofutbildning inför ett terroristattentat påtalar flera av 

deltagarna att trots att de efter utbildningen trodde sig bättre kunna agera korrekt i en 

katastrofsituation så skulle de ändå inte kunna utföra sitt arbete på den nivå som är nödvändig 

vid en katastrof. Denna studie framhåller att även under de bästa förhållanden medför 

katastrofen någon form av kaos, varför initiativrikhet och flexibilitet avseende 
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sjuksköterskans roll är avgörande. Framkomna teman kan sammanfattningsvis beskriva 

katastrofhantering som motsättningar mellan naturen och individen, det kända versus det 

okända, struktur versus kaos, att vara förberedd versus att få något gjort med minimala 

resurser, vara stark versus vara emotionell och existentiell utveckling. Vid urvalet av 

deltagare till katastrofarbete ska sjuksköterskor med betydande erfarenhet, träning, mental 

beredskap och villighet föredras att delta. Studien påvisar att intensiv kontinuerlig träning i 

katastrofberedskap kan bygga upp färdigheter som kan användas under verkliga 

katastrofsituationer. 

 

Föreliggande studie visar att sjuksköterskor över hela världen, trots att typen av och 

svårighetsgraden av katastroferna varierar, upplever sig ha en otillräcklig beredskap inför 

katastrofsituationer. Författarna till denna studie valde att inkludera studier från en rad olika 

länder eftersom katastrofer har internationell påverkan och dagligen drabbar människor med 

stora konsekvenser på människoliv, hälsa, infrastruktur och byggnader (WHO & ICN, 2009). 

WHO och ICN uppmärksammar vikten av att sjuksköterskor involveras i katastrofberedskap 

och katastrofarbetets organisation och har utvecklat ett ramverk för sjuksköterskornas 

kompetens i katastrofmedicinsk omvårdnad (ibid). Om än katastrofer sällan drabbar Sverige 

så har risker ändå identifierats, såsom upplopp vid politiska möten, terroristattacker, 

översvämningar och stormar (MSB, 2011). Nilsson et al. (2015) undersökte i sin studie 

självrapporterad kompetens gällande vård vid katastrofsituationer bland 

sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor i Sverige. Studien visade att 

legitimerade sjuksköterskor rapporterade en signifikant högre upplevd kompetens jämfört 

med sjuksköterskestudenterna, och sjuksköterskor som hade erfarenhet av att arbeta i 

akutvården upplevde en större beredskap inför katastrofer än sjuksköterskor som arbetade i 

övriga sjukvården. Stora skillnader gällande utbildning och kompetens i katastrofarbete 

mellan de elva högskolor och universitet som sjuksköterskestudenterna studerade vid 

identifierades (Nilsson et al., 2015). De studenter som uppgav störst upplevd kompetens och 

beredskap inför katastrofer studerade vid en högskola eller ett universitet som av tradition 

inkluderade katastrofomvårdnad i hög omfattning i sin utbildningsplan. 

Högskoleförordningen (1993:100) som reglerar sjuksköterskeutbildningen i Sverige innefattar 

inte några nationella mål för sjuksköterskors katastrofutbildning, det åligger istället varje 

lärosäte att inkludera lokala mål i deras utbildningsplaner för sjuksköterskeprogrammet. 

Utbildning i katastrofberedskap och katastrofarbete måste inkluderas och vidareutvecklas i 

sjuksköterskors grundutbildning såväl som i deras specialistutbildning, samt att regelbunden 
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team-baserad katastrofträning tillämpas på alla arbetsplatser inom hälso- och sjukvården 

(Nilsson et al., 2015). Eftersom forskningen inom området i Sverige idag är begränsad och 

föreliggande studie i likhet med Nilsson et al. (2015) visar på behovet av ökad utbildning i 

katastrofhantering och beredskap anser författarna till föreliggande studie det av stor vikt att 

framtida forskning bedrivs i ämnet. 

 

Denna studie visar att organisation, ledarskap och förmåga att bringa ordning i kaos är 

ovärderliga egenskaper i katastrofarbete, vilket deltagande sjuksköterskor poängterade en 

brist på. Planering före katastrofen var i högsta grad av betydelse och denna studie visar på att 

beredskap av personal, material, livsförnödenheter och medicinsk utrustning ofta förbisågs av 

ledningen. Seyedin, Abbasi Dolatabadi och Rajabifard (2015) studie bekräftar föreliggande 

studies iakttagelse, att det saknades ett system för arbetsfördelning och styrning av 

personalstyrkor samt volontärer. Bristande samarbete och kommunikation resulterade i ojämn 

fördelning av patienter, personal och resurser mellan de olika aktörerna på katastrofplatsen. 

Dock framhåller Yin et al. (2012) att organisera och leda omvårdnadsarbete med hänsyn till 

specificitet och en bister okänd arbetsmiljö, samt att kommunikation med ledningen och 

överrapportering av nya händelser och sjukdomar många gånger var en omöjlighet. Wetta-

Hall et al. (2006) visar i likhet med föreliggande studies resultat att ledarskap och teamwork 

är ovärderligt och måste vara en del av katastrofplanen, för att i en katastrofsituation kunna ge 

patienterna den vård de behöver. En välfungerande katastrofplan garanterar minskad 

mortalitet, styrker Khorram-Manesh, Hedelin och Örtenwall (2009). I de flesta länder är dock 

katastrofplanerna enbart övergripande och alltför odetaljerade för att kunna leda de 

medicinska teamen i katastrofområdet. Usher, Woods och West (2014) påtalar att det är 

nödvändigt att sjuksköterskor ges möjlighet att träna för att förbättra sina kliniska färdigheter, 

ledarskapsroller och ansvar, för att kunna möta de krav som katastrofräddning ställer, vilket är 

i likhet med denna studies resultat. Detta styrks av Chen, Lee, Huang, Wang och Huang 

(2016) som menar att katastrofträning är ett extremt komplicerat system som kräver många år 

för att nå hög professionalitet. Benner (2013) påtalar att sjuksköterskor över tid utvecklar 

färdigheter och en mer holistisk förståelse för omvårdnaden av patienter. I likhet med 

föreliggande studies resultat menar Benner (2013) att träning och erfarenhet hjälper 

sjuksköterskan att fatta beslut, planera och prioritera. 

 

Författarna menar att sjuksköterskorna måste förberedas på att det finns skillnader, men också 

likheter, mellan deras vardagliga arbete och katastrofarbetet för att bättre kunna kontrollera 
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situationer på plats, detta framkom även i Kako, Ranse, Yamamoto och Arbon (2014) arbete. 

I denna studie framhålls att uppmuntran till att på egen hand aktivt tillägna sig senaste 

evidensbaserad kunskap i katastrofhantering och eget ansvar för detsamma inte var fruktbart 

till följd av tidsbrist, varför deltagarna menade att en introduktion av kontinuerliga övningar 

kan effektivisera processen. 

 

Sjuksköterskor upplevde att katastrofer satte den mentala styrkan på prov då de erfor brister i 

mental beredskap, något som även stöds av Douglas, Leigh och John (2000) studie. Påverkan 

på sjuksköterskornas mentala hälsa hängde nära samman med katastrofens art, vilket styrks av 

Ranse et al. (2014). Genomlevd fasa och hjälplöshet utlöste tillstånd som depression, 

emotionell stress, mardrömmar och posttraumatiskt syndrom, vilka kvarstod och fick liten 

eller ingen professionell medicinsk uppmärksamhet. Den emotionella stressen var synnerligen 

hög hos sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet och orsakades av oförväntat, icke effektiv 

organisation, där ansvaret och logistiken var oklar. Att sjuksköterskorna även fick inta roller i 

katastrofarbetet som de inte förväntades ha, minskade deras mentala kapacitet. Författarna 

anser med stöd av studiens resultat att de lärdomar och den erfarenhet sjuksköterskorna 

inhämtar i samband med katastrofarbetet stärker deras mentala beredskap och att 

katastrofarbetet kan jämföras med livets bästa skola. Detta påstående styrks av Broussard och 

Meyers (2010), Ranse et al. (2014) och Thormar et al. (2010). 

 

Enligt Benner, Sutphen, Leonard och Day (2010) uppnås expertkunnande i katastrofberedskap 

gradvis och stegvis efter år av erfarenhet då gapet mellan kliniskt arbete och teori minskar. 

Oskiljbarhet mellan praktisk och teoretisk omvårdnad utmynnar i utveckling av 

sjuksköterskans roll och beredskap i en process från novis till expert (Benner, 1993). 

Sjuksköterskan kan hamna på novisens kompetensnivå när den kliniska miljön är okänd och 

om målen och medlen för omvårdnad av patienterna är obekanta. Reflektion vid debriefing är 

kraftfulla verktyg för att hjälpa sjuksköterskan uppnå en högre nivå av förståelse för utfört 

katastrofarbete, och ett sätt att föra kropp och intellekt samman (Benner et al., 2010). 

Antonovsky (2005) framhåller vikten av begriplighet och hanterbarhet, som en del av 

KASAM. Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskornas upplevelse av 

känslor såsom osäkerhet, oro och hjälplöshet visar på begränsad begriplighet och hanterbarhet 

i katastrofsituationen. Sjuksköterskorna upplevde sig inte förberedda på de svårigheter som 

den begränsade tillgången på utrustning och på sina överväldigade emotionella reaktioner. 

Hög KASAM innebär i denna kontext att sjuksköterskan har förmågan att förstå allvaret av en 
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påfrestande händelse, och hantera kaos med balans mellan krav och tillgängliga resurser. 

Föreliggande studie visar på sjuksköterskans upplevelse av beredskap, vilken innefattar 

tillgång till resurser och som enligt Antonovsky (2005) styr upplevelsen av hanterbarhet. 

Upplevelserna vid katastrofarbetet kunde vara livsförändrande till det bättre för 

sjuksköterskorna, såsom en förhöjd uppskattning av det egna livet och den egna professionen. 

Vidare visar studien på att en stark pliktkänsla drev sjuksköterskorna att stanna i katastrofen. 

Detta indikerar att sjuksköterskorna i studierna upplevde det som Antonovsky (2005) 

framhåller som den viktigaste komponenten, det vill säga meningsfullhet som är 

motivationskomponenten. De tre komponenterna begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet är sammanflätade, vilket innebär att meningsfullhet upplevs i den utmaning som 

ska klaras av och att stressfulla moment blir begripliga och hanterbara (Antonovsky, 2005). 

 

Sörjande människor, kaos och panik skapade ångest och negativa känslor, varför debriefing 

med kollegor användes som en coping-strategi. Debriefing hjälpte till att finna meningsfullhet 

i mötet med det oförutsägbara och gjorde katastrofarbetet begripligt och hanterbart i enlighet 

med Antonovskys (2005) teori. Sjuksköterskan behövde vara medveten om sin egen sårbarhet 

och detta styrks av Douglas et al. (2000) och Broussard och Meyers (2010) studie, som 

betonar vikten av psykologiska faktorer för välbefinnande. Sjuksköterskan förväntades att 

själv ge emotionellt stöd och detta utan tidigare kunskap om psykologisk omvårdnad. 

Kunskap om mental hälsa och i psykologiskt omhändertagande erfordras enligt studierna 

(Adams, 2009; Broussard & Meyers, 2010; CNA, 2008) för att möta katastrofoffrens behov, 

men också för att hjälpa kollegor i emotionell nöd. Detta är en lärdom för framtiden och 

tecken på att beredskapsträning är ett verktyg för att hantera professionella och personliga 

utmaningar (Owens, Forgione & Briggs, 2005; CNA, 2008). 

 

Denna studie lyfter fram att sjuksköterskorna trots bristande resurser var tvungna att utföra 

bästa möjliga omvårdnad, vilket drev dem att vara uppfinningsrika och innovativa. 

Sjuksköterskorna var tvungna att klara sig med de resurser som stod till förfogande mot 

bakgrund av en massiv tillströmning av offer. Avsaknad av utrustning för att kontrollera vitala 

parametrar, som exempelvis blodtrycksmätare och stetoskop, gjorde att sjuksköterskornas 

egna sinnen blev ovärderliga bedömningsverktyg. Att använda träd i brist på droppställningar 

och avklippta flaskor som substitut för spacers till sprayinhalatorer blev en del av deras 

vardag. Katastroferna kännetecknades av att rollerna och specialiteter skiftade mellan den 

legitimerade vårdpersonalen vilket resulterade i att sjuksköterskorna ofta fick åta sig roller 
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utanför deras normala praxis, såsom att sjuksköterskor med specialistkunskap i geriatrisk 

omvårdnad tvingades ta hand om och vårda barn och unga, vilket även stöds av Khorram-

Manesh et al. (2009) och Yin et al. (2012). I vissa fall hamnade sjuksköterskorna i situationer 

där de förväntades utbilda annan personal på katastrofplatsen. I andra situationer blev de 

ombedda att utföra spirituell omvårdnad i rollen som exempelvis buddistisk präst, och trots 

avsaknad av tidigare erfarenhet eller kunskap försökte sjuksköterskorna tillfredsställa dessa 

patienters behov av omtänksamhet om deras välbefinnande. Sjuksköterskorna kunde med 

hjälp av sin innovativa förmåga ta kommandot över uppgifter och moment såsom att 

organisera hjälpinsatser till andra regioner och kommuner eller att ordna med tillagning av 

mat när färdiglagad mat inte kunde levereras, vilket bestyrks av Broussard & Meyers (2010). I 

kontrast till detta hävdar McGee (2006) att ökande exponering för stressfulla situationer sätter 

igång innovativ förmåga såväl som främjar att sjuksköterskorna utvecklar effektiva coping-

strategier och adaptiva förmågor vilket är i linje med Antonovskys (2005) teori. 

 

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie belyser brister som sjuksköterskorna upplever i katastrofarbete. 

Organisatoriska brister och kompetensfrågor som påverkar beredskapen hos sjuksköterskor 

under en katastrof lyfts fram. 

 

Studien uppmärksammar vikten av kontinuerlig utbildning som en strategi att stärka 

sjuksköterskornas praktiska arbete och hjälpa dem att komma runt upplevda brister. 

Sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av katastrofarbete har en större handlingsberedskap 

jämfört med andra kollegor. 

 

Vissa länder har befintlig träning som en del av sjuksköterskeutbildningen, dock förblir 

sjuksköterskorna undermåligt utrustade inför katastrofer. Detta kan förebyggas genom 

implementering av multinationell, interprofessionell katastrofträning (Kagan, 2011; 

Andersson, 2013). Simuleringsövningar av akuta situationer följt av debriefing kan säkerställa 

ökad mental och fysisk handlingskraft och därmed bidra till en mognadsprocess för den 

personliga utvecklingen i den framtida yrkesprofessionen. Förklaringen till detta är att de 

psykiska konsekvenserna kan vara större än de fysiska (Andersson, 2013). 
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Slutsats 

Att arbeta i en katastrofsituation har i studien identifierats som att gå in i det okända med så 

begränsade kunskaper och resurser att dess hantering är beroende av sjuksköterskornas 

improvisation och påhittighet på olika plan. Sjuksköterskornas uthärdighet och psykiska 

styrka under katastrofarbetet kan äventyras till den grad att psykologisk och fysisk påverkan 

kan uppstå och fortgå. Arbetet under katastrofinsatsen tenderar att påverka och forma 

individens upplevelse av händelsen, vilket gav en ny syn i detta forskningsfält. 

 

Föreliggande studie visade starkt stöd för behovet av träning i katastrofberedskap, 

klargörande av arbetsuppgifter och roller, uppfinningsrikedom och tillhandahållande av 

psykologiskt stöd under och efter katastrofarbetet. Studien ger belägg för att 

specialistsjuksköterskor med mångårig erfarenhet har bättre förutsättningar att klara 

katastrofer än grundutbildade sjuksköterskor. En fortsatt forskningsanalys av 

katastrofberedskap, som är ett komplex och dynamiskt system, kan leda till bättre förståelse 

och bättre katastrofhantering hos sjuksköterskor. Kontinuerlig träning kan stärka men dock 

inte garantera fullständig beredskap. Det bör även uppmärksammas mera positiva berikande 

aspekter av katastrofarbete, såsom en förhöjd uppskattning av den egna professionen. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Författarna har under hela litteraturstudiens process fördelat ansvaret och arbetet jämnt mellan 

sig och arbetet har skett under ett nära samarbete. Inledningsvis genomfördes datainsamlingen 

var för sig och genom en gemensam diskussion beslutades det sedan huruvida preliminärt 

valda artiklar skulle läsas i sin helhet och kvalitetsgranskas. Författarna utförde genomläsning 

och kvalitetsgranskning av artiklarna individuellt. Genom en gemensam diskussion fattades 

beslut om vilka artiklar som ansågs svara på valda inklusionskriterier och hålla tillräckligt hög 

kvalitet för att inkluderas i föreliggande studies resultat. Analys av artiklarna skedde först var 

för sig och sedan gemensamt och resultatet samt diskussionen sammanställdes under 

kontinuerlig kommunikation. 



 

 28 

Referenser  

* framför referens i listan markerar artikel som inkluderats i resultatet.  

 

 

Adams, L. (2009). Exploring the concept of surge capacity. Online Journal Of Issues In 

Nursing, 14(2), 1–10. 

 

Andersson, A. (2013). Can we be prepared for the next accident or catastrophe?: Potential 

contributions of emergency collaboration exercises. Proceedings of The 8th International 

Conference in Critical Management Studies; 10 Jul 2013; Manchester, United Kingdom: The 

University of Manchester Library; 2013, 1. Hämtad 28 mars 2017, från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:644495/FULLTEXT01 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. Utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Baack, S., & Alfred, D. (2013). Nurses’ Preparedness and Perceived Competence in 

Managing Disasters. Journal of Nursing Scholarship, 45(3), 281–287. 

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bahrami, M., Aliakbari, F., & Aein, F. (2014). Investigation of competencies of nurses in 

disaster response by utilizing objective structured clinical examination. Iranian Journal Of 

Nursing And Midwifery Research, 19(7 Suppl 1), S1-S6. 

 

Basnet, P., Songwathana, P. & Sae-Sia, B. (2016). Factors Affecting Nurses’ Clinical 

Judgements Regarding Earthquake Response in a Referral Hospital, Nepal. Catalyst, 13(2), 

57–66.  

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V. & Day, L. (2010). Educating nurses: A radical call for 

transformation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 



 

 29 

Bergman, M., Forsberg, L., & Josefsson, K. (2009). Stressigt för sjuksköterskor i 

akutsjukvården? Scandinavian Update Magazine, (4). Hämtad 28 mars 2017, från 

http://genia.dinstudio.se/files/SUM09_066_josefsson_final.pdf 

 

* Bjerneld, M., Lindmark, G., Diskett, P., & Garrett, M. J. (2004). Feature Article: 

Perceptions of work in humanitarian assistance: Interviews with returning Swedish health 

professionals. Disaster Management & Response, 2101–108. doi:10.1016/j.dmr.2004.08.009 

 

* Broussard, L., Myers, R., & Meaux, J. (2008). The Impact of Hurricanes Katrina and Rita 

on Louisiana School Nurses. Journal of School Nursing, 24(2), 78–82. 

 

Broussard, L., & Myers, R. (2010). School nurse resilience: experiences after multiple natural 

disasters. Journal Of School Nursing (Sage Publications Inc.), 26(3), 203–211. 

 

Canadian Nurses Association. (2008). Nurses’ ethical considerations in a pandemic or other 

emergency. Ethics in Practice for Registered Nurses, augusti 2008. Hämtad 2 april 2017, från 

CNA, https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-

en/ethics_in_practice_august_2008_e.pdf?la=en 

 

Chen, P., Lee, H., Huang, S., Wang, C., & Huang, C. (2016). Nurses' perspectives on moral 

distress: A Q methodology approach. Nursing Ethics, september 2016. doi: 

10.1177/0969733016664976 

 

Corbacioglu, S., & Kapucu, N. (2006). Organisational learning and self-adaptation in 

dynamic disaster environments. Disasters, 30(2), 212–233. 

 

Douglas, P., Leigh, S., & John, V. (2000). Disaster response: risk, vulnerability and resilience. 

Disaster Prevention And Management: An International Journal, (3), 173. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



 

 30 

 

Garcia, L.M. (1985). Disaster Nursing: Planning, Assesmanet and Intervention. Rockville, 

Md: Aspen Systems Corporation. 

 

Gebbie, K. M., & Qureshi, K. (2002). Emergency and Disaster Preparedness: Core 

Competencies for Nurses. The American Journal of Nursing, (1) 46. 

 

Gunnarsson, B. M., & Warrén Stomberg, M. (2009). Factors influencing decision making 

among ambulance nurses in emergency care situations. International Emergency Nursing, 

17(2), 83-89. 

 

Hammad, K. S., Arbon, P., Gebbie, K., & Hutton, A. (2012). Literature review: Nursing in the 

emergency department (ED) during a disaster: A review of the current literature. Australasian 

Emergency Nursing Journal, 15235–244. 

 

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. Hämtad 16 maj 

2017, från ICN, http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf 

 

International Council of Nurses. (2017). Members list. Hämtad 16 maj 2017, från ICN, 

http://www.icn.ch/members/members-list/ 

 

Juutilainen, V. & Tukiainen, E. (2014). Skadeprofiler vid naturkatastrofer och andra stora 

olyckor. Finska Läkaresällskapets Handlingar, 174(1), 51–58. 

 

Kagan, P. (2011). Catastrophe and response: expanding the notion of self to mobilize nurses’ 

attention to policy and activism. Nursing Science Quarterly, 24(1), 71–78. 

 

Kako, M., Ranse, J., Yamamoto, A., & Arbon, P. (2014). What was the role of nurses during 

the 2011 great East earthquake of Japan? An integrative review of the Japanese literature. 

Prehospital & Disaster Medicine, 29(3), 275–279. 

 

* Kayama, M., Akiyama, T., Ohashi, A., Horikoshi, N., Kido, Y., Murakata, T., & 

Kawakami, N. (2014). Experiences of Municipal Public Health Nurses Following Japan's 

Earthquake, Tsunami, and Nuclear Disaster. Public Health Nursing, 31(6), 517–525. 



 

 31 

 

Khorram-Manesh, A., Hedelin, A. & Örtenwall, P. (2009). Regional coordination in medical 

emergencies and major accidents; plan, execute and teach. Scandinavian Journal of Trauma, 

Resuscitation and Emergency Medicine, 17(32). doi:10.1186/1757-7241-17-32 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Labrague, L. J., Hammad, K., Gloe, D. S., McEnroe-Petitte, D. M., Fronda, D. C., Obeidat, A. 

A., & ... Mirafuentes, E. C. (2017). Disaster preparedness among nurses: a systematic review 

of literature. International Nursing Review, doi:10.1111/inr.12369 

 

Lavin, R. P. (2006). Feature Article: HIPAA and Disaster Research: Preparing to Conduct 

Research. Disaster Management & Response, 432-37. doi:10.1016/j.dmr.2006.01.003 

 

* Li, Y., Turale, S., Stone, T. E., & Petrini, M. (2015). A grounded theory study of ‘turning 

into a strong nurse’: Earthquake experiences and perspectives on disaster nursing education. 

Nurse Education Today, 35e43-e49. doi:10.1016/j.nedt.2015.05.020 

 

López-Ibor, J. J. (2006). Disaster and mental health: new challenges for the psychiatric 

profession. World J Biol Psychiatry, 7(3), 171–82. Hämtad 28 mars 2017, från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16861143 

 

McGee, E. (2006). The healing circle: Resilience in nurses. Issues In Mental Health Nursing, 

27(1), 43–57. 

 

* Moghaddam, M. N., Saeed, S., Khanjani, N., & Arab, M. (2014). Nurses' Requirements for 

Relief and Casualty Support in Disasters: A Qualitative Study. Nursing & Midwifery Studies, 

3(1), 1–8. doi:10.5812/nms.9939 

 

* Mounsey, Z., Johal, S., & Näswall, K. (2016). The role of the organisation following 

disaster: Insights from nurse experiences after the Canterbury earthquakes. Australasian 

Journal Of Disaster And Trauma Studies, 20(1), 35–44. 

 



 

 32 

MSB. (2011). A First Step towards a National Risk Assessment. Hämtad 17 maj 2017, från 

MSB, 

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/A_first_step_towards_a_nat_riskas

sessment_en_final_.pdf 

 

Nilsson, J., Johansson, E., Carlsson, M., Florin, J., Leksell, J., Lepp, M. & ... Gardulf, A. 

(2015). Disaster nursing: Self-reported competence of nursing students and registered nurses, 

with focus on their readiness to manage violence, serious events and disasters. Nurse 

Education In Practice, doi:10.1016/j.nepr.2015.09.012. 

 

Northern Nurses’ Federation. (2003). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. 

Hämtad 29 mars 2017, från Northern Nurses’ Federation, 

http://www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf 

 

Owens, P., Forgione A, J., & Briggs, S. (2005). Challenges of international disaster relief: use 

of a deployable rapid assembly shelter and surgical hospital. Disaster Management & 

Response, 3(1), 11–16. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2014). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Ranse, J., Hutton, A., Jeeawody, B., & Wilson, R. (2014). What are the research needs for the 

field of disaster nursing? An international Delphi study. Prehospital & Disaster Medicine, 

29(5), 448–454. 

 

* Rebmann, T., Carrico, R., & English, J. (2008). Lessons public health professionals learned 

from past disasters. Public Health Nursing, 25(4), 344–352. 

 

* Rivers, F. M. (2016). US Military Nurses. Serving Within the Chaos of Disaster. Nursing 

Clinics Of North America, 51(Implications of Disaster Preparedness for Nursing), 613–623. 

doi:10.1016/j.cnur.2016.07.004 

 

Röda Korset (u.å.). Tema: naturkatastrofer. Hämtad 28 mars 2017, från Röda Korset, 

http://www.redcross.se/skolsajten/teman-och-gymnasiearbete/tema-naturkatastrofer/ 



 

 33 

 

Seyedin, H., Abbasi Dolatabadi, Z., & Rajabifard, F. (2015). Emergency Nurses' 

Requirements for Disaster Preparedness. Trauma Monthly, 20(4), e29033. 

doi:10.5812/traumamon.29033 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 17 maj 2017, 

från Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 17 maj 

2017, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 

 

* Shih, F., Liao, Y., Chan, S., Duh, B., & Gau, M. (2002). The impact of the 9–21 earthquake 

experiences of Taiwanese nurses as rescuers. Social Science & Medicine, 55659–672. 

doi:10.1016/S0277-9536(01)00194-0 

 

* Shipman, S. J., Stanton, M. P., Tomlinson, S., Olivet, L., Graves, A., McKnight, D. & 

Speck, P. M. (2016). Qualitative Analysis of the Lived Experience of First-Time Nurse 

Responders in Disaster. Journal Of Continuing Education In Nursing, 47(2), 61–72. 

 

Shuang-shuang, X., Bing-xiang, Y., Xiao-li, C., Petrini, M. A., Schory, S. A., & Liu, Q. 

(2016). Application and effects of a disaster nursing simulation training for Chinese 

undergraduates. Journal Of Nursing Education & Practice, 6(10), 8–15. 

 

Si-Mu, L., Xiao-Rong, L., Dan, Y., & Nai-Wei, X. (2016). Research progress in disaster 

nursing competency framework of nurses in China. Chinese Nursing Research, 3(4), 154–

157. 

 

Skillborg, K. (2016). Akutsjuksköterskans uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap: En 

fenomenografisk studie. Examensarbete, Sophia Hemmet Högskola. Hämtad 29 mars 2017 

från http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:954409/FULLTEXT01.pdf 

 



 

 34 

* Sloand, 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, 17(3), 242–253. 

 

Socialstyrelsen. (2001). Riktlinjer – Medicinsk Katastrofberedskap. Hämtad 29 mars 2017, 

från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2001/2001-102-3 

 

Socialstyrelsen. (u.å.). Termbank. Hämtad 28 mars 2017, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ 

 

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida 

katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Suserud, B., & Haljamae, H. (1997). Acting at a disaster site: experiences expressed by 

Swedish nurses. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 155–162. 

 

Swiss Re. (2016). Sigma: Natural catastrophes and man-made disasters in 2015. Hämtad 

2017-05-18, från Swiss Re, http://media.swissre.com/documents/sigma1_2016_en.pdf 

 

Thormar, S. B., Gersons, B. R., Juen, B., Marschang, A., Djakababa, M. N., & Olff, M. 

(2010). The mental health impact of volunteering in a disaster setting: A review. Journal Of 

Nervous And Mental Disease, 198(8), 529–538. 

 

Turale, S. (2014). Disaster training for nurses: a moral and humanitarian imperative. 

International Nursing Review, 61(1), 3. 

 

Usher, K., Woods, C. & West, C. (2014). Mental health worker roles post-disaster: an 

integrative review. Asian Journal of Environment and Disaster Management, 6(1), 39–53. 

 

* Vasli, P., & Dehghan-Nayeri, N. (2016). Emergency nurses' experience of crisis: A 

qualitative study. Japan Journal Of Nursing Science, 13(1), 55. 

 



 

 35 

Vetenskapsrådet. (2016). Helsingforsdeklarationen. Hämtad 29 mars 2017, från 

http://www.registerforskning.se/stod-till-dig-som-forskar/juridik-och-

etik/helsingforsdeklarationen/ 

 

Wall, B.M. & Keeling, A.W. (2010). Nurses on the frontal line: When disaster strikes 1878–

2010. New York: Springer Publishing Company. 

 

* Wenji, Z., Turale, S., Stone, T. E., & Petrini, M. A. (2015). Chinese nurses' relief 

experiences following two earthquakes: Implications for disaster education and policy 

development. Nurse Education In Practice, 15(Special Section: Disaster Management 

Nursing Education), 75-81. doi:10.1016/j.nepr.2014.06.011. 

 

Wetta-Hall, R., Fredrickson, D., Ablah, E., Cook, D., & Molgaard, C. (2006). Knowing who 

your partners are: terrorism-preparedness training for nurses. Journal Of Continuing 

Education In Nursing, 37(3), 106–112. 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wisniewski, R., Dennik-Champion, G., & Peltier, J. (2004). Emergency preparedness 

competencies: assessing nurses' educational needs. Journal Of Nursing Administration, 

34(10), 475–480. 

 

World Health Organization. (2013). Definitions: emergencies. Hämtad 24 oktober 2016, från 

World Health Organization, http://www.who.int/hac/about/definitions/en/index.html 

 

World Health Organization & International Council of Nurses. (2009). ICN Framework of 

Disaster Nursing Competencies. Hämtad 17 maj 2017, från ICN, 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/networks/DisasterPreparednessNetwork/Disaster

_Nursing_Competencies_lite.pdf 

 

World Medical Association. (2016). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 29 mars 2017, från The World Medical 

Association, http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index 



 

 36 

Yin, H., He, H., Arbon, P., Zhu, J., Tan, J., & Zhang, L. (2012). Optimal qualifications, 

staffing and scope of practice for first responder nurses in disaster. Journal of Clinical 

Nursing, 21(1/2), 264–271.



 

 

Bilaga 1 Artikelmatris 

 

Författare (år), Titel, Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bjerneld, Lindmark, Diskett, 

& Garrett (2004), Feature 

Article: Perceptions of work 
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on Louisiana School Nurses, 

USA. 
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att de upplevde för många tankar och 
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hjälplöshet och tacksamhet. Vidare 

påvisades att flertalet skolsköterskor 
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efter orkanerna. Författarna till studien 

visade på behovet av att 

skolsköterskornas arbete skulle inkludera 

aktivt deltagande i förberedelser av 

samhällsbaserad katastrofberedskap, med 

fokus på barnens behov. 
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Kayama, Akiyama, Ohashi, 

Horikoshi, Kido, Murakata & 

Kawakami (2014), 

Experiences of Municipal 

Public Health Nurses 

Following Japan's 

Earthquake, Tsunami, and 

Nuclear Disaster, Japan. 

Att undersöka 

erfarenheter och 

upplevelser hos 

kommunala 

öppenvårdssjuksköterkor 

i Fukushima under en 

period som sträckte sig 
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efter katastrofen i mars 
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Kvalitativ. Strategiskt 

urval av 32 deltagare.  
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fokusgruppsintervjuer 
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städer i Fukushima. 
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professionella utmaningar och betydelsen 
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avsaknad av stöd under och efter 

katastrofarbetet. Resurserna var 

bristfälliga och katastrofplanen dåligt 

förberedd. Sjuksköterskorna rapporterade 

om etiska dilemman där yrkesrollens 

plikt ställdes mot privatpersonens behov 

och känslor. 

Hög. 

Li, Turale, Stone & Petrini 

(2015), A grounded theory 

study of ‘turning into a strong 

nurse’: Earthquake 

experiences and perspectives 

on disaster nursing education, 

Kina. 

Att identifiera en teori för 

att förbättra kunskapen 

om hur sjuksköterskor ska 

förberedas för att arbeta 

mer effektivt vid 

katastrofer. 

Kvalitativ. Grounded 

theory användes både 

som en teoretisk 

referensram och som en 

metod för att samla in 

och analysera data från 

djupgående intervjuer 

och fältanteckningar. 15 

deltagare från fem 

sjukhus valdes ut med 

bekvämlighetsurval. 

Resultatet påvisade att deltagarna var 

oförberedda både i utbildning och 

psykologiskt för katastrofarbetet. Ett 

huvudtema framkom; att utvecklas till en 

stark sjuksköterska. Detta utgjordes av en 

process i tre steg; att gå in i katastrofen, 

att fördjupa sig i katastrofen och att 

försöka låta katastrofupplevelserna 

blekna bort. Studien bekräftar att 

uppmärksamhet måste ges till 

katastrofutbildning och träning för 

sjuksköterskor såväl som den mentala 

hälsan hos de sjuksköterskor som arbetar 

på katastrofplatser. 

Hög. 



 

 

Moghaddam, Saeed, Khanjani 

& Arab (2014), Nurses' 

Requirements for Relief and 

Casualty Support in 

Disasters: A Qualitative 

Study, Iran. 

Att undersöka 

sjuksköterskors behov av 

adekvat stöd vid 

katastrofer, för att 

underlätta bättre planering 

inför katastrofhantering. 

Kvalitativ. Öppna semi-

strukturerade intervjuer 

med 23 deltagare som 

valdes ut avsiktligt och 

med ”snöbollsurval” 

och som hade mer än 

fem års erfarenhet av att 

arbeta som 

sjuksköterska. Alla 

intervjuer spelades in, 

sparades som ljudfiler 

och transkriberades ord 

för ord samma dag som 

intervjun gjordes. 

Resultatet utmynnade i fyra huvudteman; 

psykologiskt stöd, adekvat utbildning för 

kliniska färdigheter, lämplig 

katastrofhantering, övervakning och 

planering, samt etableringen av grupper 

och platser redo för akut 

katastrofmedicinsk hantering. Studien 

markerade vikten av träning för 

sjuksköterskor i specialkunskaper såsom 

hantering av känslomässiga reaktioner, 

triage, stöd till sjuksköterskornas 

familjer, ge säkerhet och att agera enligt 

katastrofplaner.  

Hög. 

Mounsey, Johal & Näswall 

(2016), The role of the 

organisation following 

disaster: Insights from nurse 

experiences after the 

Canterbury earthquakes, Nya 

Zeeland. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om påverkan 

av och organisatoriskt 

stöd efter Canterbury NZ 

jordbävningarna. 

Kvalitativ. Semi-

strukturerade intervjuer 

med 11 deltagande 

sjuksköterskor som 

arbetat i Christchurch 

mellan september 2010 

och februari 2011. 

Intervjuerna utfördes tre 

år efter den första 

jordbävningen ägt rum. 

Resultatet redogjorde för fyra 

huvudteman; den första inverkan, 

känslomässig påverkan, inverkan på 

arbetet och organisatoriskt stöd. Studien 

påvisar ett flertal olika sätt på vilken 

organisationen kan stödja sina anställda 

efter katastrofer såsom att ta hänsyn till 

den psykosociala påverkan av att arbeta 

och leva i en miljö som drabbats av en 

katastrof. 

Hög. 

Rebmann, Carrico & English 

(2008), Lessons public health 

professionals learned from 

past disasters, USA. 

Att avgränsa vad 

sjukvårdspersonal och 

infektionskontrollpersonal 

lärt sig och identifiera 

information och resurser 

som saknats under 

tidigare katastrofer. 

Kvalitativ. 32 deltagare 

i tre 

fokusgruppsintervjuer 

som deltog på 2006 års 

APIC konferens och 

som deltagit i 

katastrofarbete vid 

någon tidigare tidpunkt. 

Resultatet visade att katastrofer kan leda 

till en kris i folkhälsan om 

infektionsprevention inte implementeras 

snabbt och korrekt. Erfarenheter från 

tidigare katastrofarbete påpekade brister i 

infektionskontroll, utbildning av 

allmänheten, intern och extern 

Medelhög. 



 

 

kommunikation, mental hälsa, fysisk växt 

och samarbete med utomstående aktörer. 

Rivers (2016), US military 

nurses: Serving within the 

caos of disaster, USA. 

Att få förståelse för 

militärsjuksköterskors 

erfarenheter av 

katastrofarbete. 

Kvalitativ. Existentiell 

femenologi användes 

baserad på Merleau-

Ponty’s filosofi 

beskriven av Thomas 

och Pollio. 23 deltagare 

valdes ut med ett riktat 

snöbollsurval och 

intervjuades enskilt med 

öppna och 

ostrukturerade frågor. 

Resultatet påvisade att arbete i krig och 

katastrofarbete var två skilda upplevelser. 

Deltagarna beskrev svårigheter med att 

arbeta i en katastrofsituation samt att den 

känslomässiga påverkan var signifikant 

och underskattades. Den stress som 

drabbade deltagarna översteg det som 

förväntades och berodde på ett flertal 

faktorer såsom bristande kommunikation 

vilket ledde till brister i organisationen 

och avsaknad av adekvat debriefing och 

känslomässigt stöd. Studien bekräftade 

behovet av att inkludera katastrofkunskap 

och katastrofhantering i 

sjuksköterskeutbildningen både på 

grundnivå och specialistnivå. 

 

Hög. 

Shih, Liao, Chan, Duh & Gau 

(2002), The impact of the 9–

21 earthquake experiences of 

Taiwanese nurses as rescuers, 

Taiwan. 

Att jämföra påverkan av 

katastrofarbetet på 

kvinnliga och manliga 

taiwanesiska 

sjuksköterskor som 

arbetade i katastrofen 

efter jordbävningen den 

21 september 1999. 

Kvalitativ. Riktat urval 

av 46 deltagare (40 

kvinnor och 6 män). 

Djupgående semi-

strukturerade intervjuer 

som analyserades med 

triangulering. 

Resultatet framhöll ett flertal olika typer 

av påverkan på deltagarna såsom 

erkännandet av livets nyckfullhet och en 

önskan om att leva ett mer betydelsefullt 

liv, fler vårdande relationer, en tydligare 

förståelse av katastrofomvårdnad, en 

ökad uppskattning av omvårdnad som 

profession och sitt eget värde, ökad 

kunskap om de överlevandes behov och 

förmågan att identifiera hindrande 

faktorer för räddningsoperationer. De 

kvinnliga och manliga deltagarna 

påverkades till viss del olika av 

Hög. 



 

 

katastrofarbetet. Studien påvisar ett 

behov av träning och utbildning före 

arbete med katastrofhantering samt stöd 

för de anställda under och efter 

katastrofarbetet. 

Shipman, Stanton, Tomlinson, 

Olivet, Graves, McKnight & 

Speck (2016), Qualitative 

Analysis of the Lived 

Experience of First-Time 

Nurse Responders in Disaster, 

USA.  

Att undersöka de 

upplevda erfarenheterna 

hos sjuksköterskor 

arbetande vid en tillfällig 

medicinsk klinik eller ett 

tillfälligt boende och för 

första gången engagerad i 

katastrofarbete. 

Kvalitativ. Intervjuer 

med 10 deltagare som 

valts ut dels med riktat 

urval och dels med 

”snöbollsurval”. 

Inklusionskriterierna 

var legitimerade 

sjuksköterskor som var 

19 år eller äldre, arbetat 

minst ett skift under en 

katastrof, arbetat vid en 

tillfällig medicinsk 

klinik eller ett tillfälligt 

boende och att dessa var 

öppna i minst två dygn. 

Resultatet redogjorde för en brist på 

förkunskaper gällande frivilligt arbete vid 

katastrofsituationer, samt att tidigare 

övningar i hantering av allvarliga 

händelser inte hjälpte vid de aktuella 

uppdragen och vidare att de deltagande 

sjuksköterskorna identifierade specifika 

kunskaper nödvändiga för 

katastrofarbete, vilket de menade att alla 

legitimerade sjuksköterskor borde 

förberedas med. 

Medelhög. 

Sloand, Ho, Klimmek, Pho & 

Kub (2012), Nursing children 

after a disaster: A qualitative 

study of nurse volunteers and 

children after the Haiti 

earthquake, USA. 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

frivilliga sjuksköterskor 

som vårdade barn efter 

jordbävningen i Haiti i 

januari 2010. 

Kvalitativ. Explorativ 

deskriptiv studiedesign. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 10 

deltagare vilka valdes ut 

med riktat urval och 

med ”snöbollsurval”.  

Resultatet utmynnade i fyra huvudteman; 

hopp mitt i förödelse, professionella 

kompromisser, allmängiltighet hos 

barnen, samt känslomässig påverkan hos 

sjuksköterskorna. Deltagarna 

rapporterade om bristande utbildning och 

erfarenhet och framförallt brister i 

pediatrisk kunskap. Brister i resurser och 

material, vilket påverkade vården av 

offren. Samt att ett stort antal känslor 

drabbade deltagarna under 

Hög. 



 

 

katastrofarbetet, men trots dessa såg de 

ändå positivt på sina upplevelser. 

Vasli & Dehghan-Nayeri 

(2016), Emergency nurses' 

experience of crisis: A 

qualitative study, Iran. 

Att definiera och 

undersöka 

akutsjuksköterskors 

beskrivning av kris i 

kritiska situationer och att 

identifiera barriärer och 

lindrande faktorer vilka 

påverkar hur 

sjuksköterskor hanterar 

kris. 

Kvalitativ. 18 deltagare 

valdes ut med 

strategiskt urval och 

intervjuades ansikte mot 

ansikte med semi-

strukturerade frågor tills 

datamättnad var 

uppnådd. 

Inklusionskriterierna 

var minst ett år 

arbetserfarenhet vid 

akutmottagning. 

Resultatet påvisade fyra huvudteman; 

förlust av balans, krishantering, faktorer 

relaterade till personal, samt teamwork. 

Studien poängterade nödvändigheten i att 

ha tillgång till korrekt utrustning och 

resurser, struktur och ledarskapsförmågor 

hos personalen, samt att få känslomässigt 

stöd. Sjuksköterskor både på grundnivå 

och specialistnivå bör förberedas för 

katastrofarbete och krishantering genom 

teoretisk, praktisk och psykologisk 

utbildning. Vidare bör de anställda få 

kontinuerlig träning genom kurser, 

workshops och simuleringsövningar. 

Ledare måste även uppmuntra teamwork 

och samarbete. 

Hög. 

Wenji, Turale, Stone & 

Petrini (2015), Chinese 

nurses' relief experiences 

following two earthquakes: 

Implications for disaster 

education and policy 

development, Kina. 

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors erfarenhet 

av katastrofarbete vid 

jirdbävningarna i 

Wenchuan och Yushu och 

deras åsikter om framtida 

katastrofutbildning för 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Djupgående 

intervju med öppna 

berättande frågor. 

Socio-kulturell teori och 

Riessman’s berättande 

metod användes som 

teoretisk referensram. 

12 deltagare valdes ut 

med 

bekvämlighetsurval.  

Resultatet redogjorde för fem 

huvudteman; oslagbara utmaningar, 

egenskaper hos en katastrofsjuksköterska, 

mental hälsa och trauma, bristande 

katastrofplanering, samt vikten av 

katastrofutbildning. Studien visade på 

behovet av professionell förberedelse och 

utbildning, samt vikten av mer effektiva 

katastrofplaner, policys och mer 

forskning inom området, inom vilka 

sjuksköterskorna bör vara intimt 

invloverade. 

Hög. 
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