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Introduktion: En katastrof är omöjlig att förutse, däremot kan varje 
sjukvårdsinrättning samt varje individ genom övningar och planering förbereda sig 
till bästa förmåga. Socialstyrelsens definition av en katastrofsituation är den som 
tillämpats i denna studie. Argument kan ges för att katastrofer i Sverige eller Norden 
är något osannolikt. Den senaste katastrofsituationen skedde dock 2011 i Norge, en 
katastrofsituation som ställde enorma krav på sjukvården. Socialstyrelsen ställer krav 
på att samtliga landstingen ska ha en katastrofmedicinsk beredskap oavsett 
sannolikheten för en katastrof. Syfte: Syftet med studien är att belysa 
sjuksköterskestudenters upplevelse av att vara förberedd inför en katastrofsituation. 
Metod: Studien utformades efter en empirisk kvalitativ ansats. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes på totalt deltog 16 sjuksköterskestudenter som läste termin 6. 
Data analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Studien ingick i ett 
forskningsprojekt där ytterligare tre studier ingick. Resultat: Resultatet av 
sjuksköterskestudenters upplevelse för katastrof vissas genom två huvudkategorier; 
En känsla av ovisshet med följande underkategorier: Känslan av att det inte kommer 
att hända, En känsla av att vara otillräcklig, Att vara ansvarig och Att inte ha 
kontroll på situationen. Den andra huvudkategorin var; Att känna trygghet i sin 
kunskap med följande underkategorier: En önskan att utvecklas och Att inte lita på 
sin egen kunskap. Slutsats: Slutsatsen i studien visar att sjuksköterskestudenter inte 
upplever sig förberedda inför att medverka i en katastrofsituation. Denna upplevelse 
grundar sig i en känsla av ovisshet och att känna trygghet i sin kunskap. Finns en 
önskan hos deltagarna att simuleringstillfällen likt HLR även skulle genomföras 
utifrån olika situationer för att få en insikt i hur de skulle reagerar när tillgängliga 
resurser är otillräckliga till det aktuella vårdbehovet. 
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1. Introduktion 
En katastrof är omöjlig att förutse och kan inträffa när och var som helst. Varje 
sjukvårdsinrättning samt varje personal inom hälso- och sjukvården kan genom övningar, 
planeringar och självständig sökning av ny kunskap öka sin förmåga vid en händelse där 
tillgängliga resurser är otillräckliga. Då en katastrofsituation inte kan förutse kan inte heller 
vården bemannas med den mest erfarna personalen. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan 
därför hamna i en situation som ingen vill uppleva. 
 
1.1 Olika definitioner av katastrofsituationer 
Definitionen av en katastrofsituationer skiljer sig beroende på var i samhället det sker samt 
vilken myndighet eller organisation som definierar begreppet. Däremot är sjuksköterskans 
närvaro i en katastrofer något återkommande oavsett definition. The United nation for disaster 
risk reduction [UNISDR] som är en del av de Förenta nationerna definierar en 
katastrofsituation som en händelse där en kombination av följande villkor infrias: villkoren 
för att vara sårbar, exponering av fara och samhällets otillräckliga resurser för att åtgärda, 
minska eller hantera de potentiella negativa konsekvenserna av en händelse där effekten kan 
innebära förlust av liv, skada, sjukdom eller andra negativa effekter på människans fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande (UNISDR 2007). Organisationen International Federation 
of Red Cross and Red Crescent societies (U.Å) som definierar en katastrofsituation som en 
plötslig händelse vilket kraftigt stör funktionen i samhället som orsakar mänskliga, materiella 
samt ekonomiska och miljömässiga förluster. Samhället har inte förmågan att med egna 
medel de resurser som krävs för att hantera en katastrof (Red Crescent societies U.Å). Dessa 
organisationer är riktade mot humanitära insatser där en katastrofsituation har inträffat. 
Gemensamt för dessa organisationer är att de handlar oavsett i vilket land en katastrof har 
inträffat, deras definitioner av en katastrof är snarlika varandra vilket även avspeglas i den 
svenska definitionen av en katastrof från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens definition av en 
katastrof är en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det 
akuta behovet och belastningen är såpass hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder 
inte längre kan upprätthållas (Socialstyrelsen 2006). Då Socialstyrelsen är den myndighet med 
ansvar för socialtjänst och hälso-och sjukvård är det deras definition av en katastrof denna 
studie kommer att utgå ifrån.  
 
1.2 Katastrofer i Norden 
Senaste gången en katastrof skedde i Sverige var 1998 i Göteborg. En anlagd brand startade i 
en av de två nödutgångarna och spred sig till en full festlokal. Panik bröt ut och människorna i 
den överfulla lokalen begav sig mot den enda utgången. Denna brand resulterade i att 63 
människor dog och cirka 200 skadades. Det höga antal allvarligt skadade patienter satte stor 
press på sjukhusen i närområdet och personalen som jobbade (KAMEDO75 2001). Även om 
den senaste katastrofen i Sverige skedde för 18 år sedan är dagens samhälle en värld där 
katastroferna avlöser varandra och kommer allt närmare våra gränser. År 2011 inträffade den 
senaste katastrofen i Norden då 77 personer dödades och 319 personer skadades vid 
terrorattentaten i Norge (Norges offentliga utredning 2012). Även om argument ges för att 
katastrofer i Norden är något som är relativt ovanligt är inte en katastrofsituation något som 
kan förutses. En katastrof är inte heller bunden till en specifik plats eller en specifik person 
och kan således inträffa när och var som helst. Detta innebär att nyutexaminerade 
sjuksköterskor kan ställas inför en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga. På 
avdelningar läggs överbeläggningar in med patienter vars sjukdomsbild inte stämmer överens 
med den sjukdomsgrupp avdelningen är avsedd för. Vid en akutmottagning kommer inflödet 
av patienter vara mycket högre än normalt då patienter från katastrofen kommer in, samtidigt 
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som det normala inflödet av patienter fortfarande pågår (Lennquist 2009). En nyutexaminerad 
sjuksköterska kan hamna mitt i en katastrof där det yttersta ansvaret för patienterna, trots 
avsaknaden av tillgängliga resurser, fortfarande vilar på den nyutexaminerade sjuksköterskan. 
 
1.3 Katastrofberedskap i sjukvården: 
I Katastrofmedicinsk beredskap enligt Socialstyrelsen (2013:22) framgår det att alla landsting 
skall kunna vidta åtgärder för att aktivera nödvändiga funktioner vid en katastrofsituation. 
Landstingen skall planera för att personalen ska vidareutbildas, kompetensutvecklas och 
planera för regelbunden träning och övning för att personalen skall kunna bibehålla kunskap 
och utvecklas inom katastrofsituationer (SOSFS 2013:22). Inom Landstinget i Värmlands 
[LiV](2015) har de olika vårdgivarna sina egna beredskapsplaner, innehållande instruktioner 
med vad enhetens uppgifter är vid en katastrof. Beredskapen är baserad på planering 
tillsammans med andra vårdenheter och sjukhus. Planen skall finnas hos vårdgivaren 
tillsammans med den utrustning som passar för det arbete som tilldelats vårdenheten. LiV har 
satt upp direktiv som vårdgivaren är skyldig att följa vid en eventuell katastrofsituation. Dessa 
vårdgivare kan även få till uppgift att sända ut sjukvårdsgrupper till skadeplatser om detta 
begärs. Det finns även en skyldighet hos vårdgivaren att delta i utbildning, träning och övning 
för att kunna utföra uppgifterna ovan. En kontaktperson skall utses hos vårdgivaren för att 
delta i LiVs beredskapssamordning för kris och beredskapsfrågor (Landstinget i Värmland 
2015). 
  
1.4 Sjuksköterskans uppgift vid en katastrofsituation 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall varje landsting erbjuda en god och lättillgänglig vård 
till de personer som anses behöva den. Vid en katastrof finns en risk att den goda och 
lättillgängliga vården som skall erbjudas äventyras. Ett sätt att balansera upp den obalans 
mellan resurser samt det aktuella behovet som förekommer vid en katastrof är att genom 
planläggning, utbildning samt övningar öka kunskapen kring katastrof hos sjukvårdspersonal 
(SFS 1982:763). I socialstyrelsens föreskrift: Allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 
framgår det att den enskilde individen skall ha förmågan att leda och samordna 
sjukvårdsinsatser i ett skadeområde. Det framgår även att personalen skall ha lämpliga 
teoretiska samt praktiska kvalifikationer för att den katastrofmedicinska beredskapen ska 
kunna upprätthålla en god och säker vård (SOSFS 2013:22). 
 
Vid en katastrofsituation kan det bli aktuellt för läkare, sjuksköterskor och i vissa fall även 
undersköterskor att skickas till en skadeplats. Denna grupp kallas för sjukvårdsgrupp och 
skickas från det sjukhus som är längst ifrån skadeplatsen. Sjukhuset närmast skadeplatsen 
kommer att få ta emot flest skadade patienter vilket gör att de är i störst behov att ha kvar sin 
personal på plats (Rüter 2009; Lennquist 2009). Sjuksköterskans arbete i en katastrofsituation 
skiljer sig något från det arbete som sker i normala fall. Då sjukvårdsgruppen skickats ut från 
sjukhuset till en skadeplats påbörjas en prioritering av de skadade, denna prioriteringen skiljer 
sig från det prioriteringssystem som används under normala förhållanden. Vid en 
katastrofsituation prioriteras patienterna med färgade prioriteringsbrickor, dessa färger är grön 
(skall vänta), gul (kan vänta) röd (livshotande) samt vit (inga livstecken) (Lennquist 2009). 
Prioriteringen grundar sig i patientens skador samt hur snabbt patienten är i behov av vård. 
För att sjuksköterskan på sjukhuset skall kunna göra en såpass adekvat bedömning som 
möjligt behövs kunskapen om prioriteringen som sker vid en skadeplats då skadade kommer 
att skickas till sjukhuset.  
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När en katastrofsituation sker och sjukhuset försätts i katastrofberedskap skall 
sjukvårdspersonal på varje avdelning veta var informationen finns, där det framgår vilka 
roller olika personer skall ta på sig. Varje roll har i sin tur uppgifter som skall göras innan 
patienterna kommer, detta för att vara så förberedd som möjligt. Som sjuksköterska kan detta 
vara att gå igenom de patienter som finns på avdelningen för att identifiera vilka patienter 
som eventuellt kan flyttas till en annan avdelningen eller skrivas hem (Lennquist 2009). En så 
komplex situation som en katastrof ställer stora krav på sjuksköterskan som måste prioritera 
sina patienter. En prioritering som är livsviktig och nödvändig för den vård som erbjuds. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att för varje patient som prioriteras väljs en annan bort (Stryhn 
2007). 
 
1.5 Sjuksköterskestudentens utbildning i katastrofmedicin 
Enligt Lennquist (2009) är specifikt anpassad utbildning något som krävs för att förbereda 
blivande sjuksköterskor för arbete i katastrofsituationer. Trots detta är katastrofmedicin något 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter inte får optimala förberedelser inför (Nilsson et al. 
2016). Lennquist (2009) skriver att katastrofmedicin är ett ämnesområde där sjuksköterskor är 
i behov av baskunskap för att kunna agera snabbt utan möjlighet att få hjälp från specialister 
eller litteratur. Sjuksköterskor kan när som helst hamna i en situation då de är tvungna att fatta 
livsavgörande beslut. Katastrofmedicin är enligt Lennquist (2009) ett ämne som måste 
prioriteras i grundutbildningen. Enligt Högskoleförordningen (1993:100) skall 
sjuksköterskestudenter besitta kunskaper samt färdigheter att självständigt arbeta som 
sjuksköterska. Sjuksköterskestudenten skall även kunna skaffa sig kunskap i planering, 
ledning och samordning av vårdarbete samt kunna förbättra yrkesfunktion som förbereder för 
samarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper. Sjuksköterskestudenten skall 
även kunna förbättra sin självkännedom och förmåga till inlevelse, gällande etiska 
förhållningssätt med helhetsbild av människa samt utveckla en god relation med patienter och 
deras närstående (Högskoleförordningen 1993:100). Det står beskrivet i Högskolelagen 1 kap 
9§ (1992:1434) att studenter vid högskola ska kunna göra självständiga och kritiska 
bedömningar, kunna självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt att kunna möta 
förändringar i arbetslivet.  
 
Socialstyrelsen (2007) menar att det är önskvärt att varje universitet, högskola och 
gymnasium som utbildar hälso- och sjukvårdspersonal har en utbildningsdel inom 
katastrofmedicin. Det är önskvärt att denna utbildningsdel skall innehålla en fyrtio timmars 
kurs där läraren själv genomgått kurser inom katastrofmedicinsk beredskap (Socialstyrelsen 
2007). Utbildning är även något rapporten efter terrorattacken i Norge 2011 belyser. 
Sjuksköterskorna är i behov av fler och mer planerade övningar för att öka den gemensamma 
förmågan vid en katastrof (Norges offentliga utredning 2012). Det framgår även att grunden 
till att hantera nödsituationer är förberedelser: planering, utbildning, övningar, interaktion 
samt kritiskt tänkande. Väl förberedda övningar är ett bra sätt att få en ökad kunskap samt en 
ökad förståelse av de utmaningar som ställs på en själv som individ samt som team (Norge 
offentliga utredning 2012). Ur ett sjukvårdsperspektiv kan slutsatser dras från utredningen 
vilket visar, att det är av yttersta vikt att kontinuerliga övningar och fördjupningar av den egna 
kunskapen sker inom katastrofmedicin, för att ökar den gemensamma förmågan vid en 
eventuell katastrofsituation (Fung et al 2009).  
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1.6 Problemformulering 
Katastrofer är något majoriteten av den svenska befolkningen aldrig upplevt. Men i den 
tillsynes instabila värld vi lever i just nu, där katastrofer avlöser varandra kommer katastrofer 
allt närmare Sveriges gränser. Katastrofsituation där många människor är svårt skadade 
kommer att kräva mycket från sjukvården och dess personal. Sjuksköterskor kommer att fatta 
tuffa och livsviktiga beslut. Nyutexaminerad sjuksköterskor kan därför hamna i en situation 
som ingen vill uppleva. Det är därför är det viktigt att belysa sjusköterskestudenters 
upplevelse inför en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga, detta för att identifiera 
förbättringsområden som kan öka den gemensamma förmågan vid en eventuell 
katastrofsituation. 
 

2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vara förberedd inför 
en katastrofsituation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8 

3. Metod 
Metoden som användes i denna studie var en empirisk kvalitativ studie. Detta för att få 
djupare kunskap om sjuksköterskestudenters upplevelse av att vara förberedda inför en 
katastrofsituation. Enligt Polit och Beck (2012) används en empirisk kvalitativ ansats på en 
studie för att erhålla en djupare kunskap kring individers upplevelser eller erfarenheter i olika 
sammanhang. Att undersöka en upplevelse hos andra individer är ett komplext ämne då det är 
kontextberoende (Polit och Beck 2012). 
 
3.1 Design 
Denna studie är en del av ett forskningsprojekt; Att vara förberedd inför sjuksköterskeyrket. 
Projektet inkluderar fyra delarbeten med fokus på sjuksköterskestudenters upplevelse av 
förberedelse inför att arbeta som sjuksköterska. Varje enskild studie genomfördes av två 
studenter som enskilt utförde datainsamling. Datainsamling skedde via intervjuer av totalt 
sexton sjuksköterskestudenter som påbörjat termin sex vid ett sjuksköterskeprogram. 
Deltagarna intervjuades i par om två sjuksköterskestudenter av författarparen. I resterande del 
av studien kommer de deltagande sjuksköterskestudenterna benämnas som deltagare medans 
beskrivningen intervjuare syftar till studieförfattarna. Intervjufrågorna bestod av 
författarparens frågor utifrån de fyra individuella studiernas syften. De frågor som ställdes till 
samtliga deltagare var således ett resultat av samtliga studiers frågor. 
 
3.2 Undersökningsgrupp  
Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle påbörjat sista terminen vid ett 
sjuksköterskeprogram. Deltagare valdes sedan ut genom ett bekvämlighetsurval vilket även 
resulterade i att inget bortfall skedde. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Polit & Beck 
(2012) att utifrån urvalgruppen väljer deltagare som finns närmast till hands. Studien 
inkluderade 8 studentpar, totalt 16 deltagare. Deltagarna bestod av 14 kvinnor och 2 män 
mellan 21-37 år (M=26år), deltagarnas erfarenhet från ett vårdande yrke så som 
sjukvårdsbiträde och undersköterska med arbetslivserfarenhet var från 1-10 år (M=2,5 år). 
 
3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer under hösten 2016. Av de 
intervjuer som genomfördes skedde sju vid ett universitet och en vid ett sjukhus, fyra månader 
innan examen för deltagarna. Fyra stycken pilotintervjuer genomfördes med syftet att 
kontrollera intervjufrågornas relevans och hur de svarade på syftet (Polit & Beck 2012). 
Ändringar i intervjuunderlaget gjordes efter dessa pilotintervjuer för att optimera 
utformningen av frågorna så att svaren som gavs svarade på studiens syfte. Pilotintervjuerna 
från dessa har inte inkluderats i studiens slutgiltiga resultat (Polit & Beck 2012). I samband 
med pilotintervjuerna testades även den digitala inspelningsutrustning som var tänkt att 
användas vid intervjuerna för att kontrollera dess duglighet (Polit & Beck 2012). Vid 
intervjun ställdes fyra öppna frågor utifrån studiens syfte; [1] Beskriv en katastrofsituation 
som kan bli aktuellt för er som nyblivna sjuksköterskor att arbeta i?, [2]Kan ni berätta hur ni 
upplever inför att arbeta i en katastrofsituation?, [3]Kan ni berätta om hur ni förberedelser er 
för att kunna medverka i ett katastrofarbete?, [4]Vad tror du att du kan bidra med som 
nybliven sjuksköterska?, se intervjuguide (bilaga 1). Följdfrågor som ställdes var “hur menar 
du”, “kan du ge exempel”, “ beskriv hur du tänker kring…” eller “ du sa tidigare att “. 
Ljudinspelning användes under intervjuerna, för att sedan transkriberas ordagrant. Data 
avidentifieras och delades av samtliga fyra grupper i projektet. Inga obehöriga har haft 
tillgång till den data som samlats in (Polit & Beck 2012). Intervjuerna tog mellan 30-70 
minuter. 
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3.4 Data analys 
I denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys (Krippendorf 2013; Polit & Beck 2012). 
Den data som samlats in transkriberades och lästes igenom noggrant med ett öppet sinne för 
att redan känd kunskap skulle förbises och reflektionen skulle förbli neutrala. Data lästes 
individuellt och tillsammans av båda författarna som enskilt markerade viktiga delar som 
stämde överens med studiens syfte med markeringspennor. Diskussion fördes mellan 
författarna i syfte att jämföra författarnas tolkning av de meningsbärande enheterna. Utifrån 
diskussionen lyfts de stycken som bäst svarade mot studiens syfte fram. Dessa 
meningsbärande enheter som svarade mot syftet klipptes ut och sorterades efter likheter och 
skillnader (Krippendorf 2013; Polit & Beck 2012). Utifrån de meningsbärande enheterna 
skapades två stycken huvudkategorier: En känsla av ovisshet med följande underkategorier: 
Känslan av att det inte kommer att hända, En känsla av att vara otillräcklig, Att vara 
ansvarig och Att inte ha kontroll på situationen. Den andra huvudkategorin var; Att känna 
trygghet i sin kunskap med följande underkategorier: En önskan att utvecklas och Att inte lita 
på sin egen kunskap (Se figur 1). 
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Meningsbärande enhet Underkategori Huvudkategori 

”För mig i alla fall så är det långt ifrån, alla säger att 
världen förändras och ja det gör den ju, men samtidigt 
för mig så ligger det så långt ifrån att en katastrof 
skulle ske där jag blir involverad och måste arbeta” 

 
Känslan av att det 
inte kommer att 

hända 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

En känsla av 
ovisshet 

”Man kommer ju på avdelningen få ta hand om 
sjukare patienter än vanligt då IVA-platser lär fyllas. 
Det kommer nog skapa stress, känsla att man inte 
räcker till riktigt” 

 
En känsla av att vara 

otillräcklig 
 

“Man vill ju vara strukturera men det kommer man nog 
inte att vara. I början kommer man nog inte veta vad 
man ska göra. Jag är rädd att jag ska vara jättevirrig 
och inte ha koll på något” 

 
Att inte ha kontroll 

på situationen 
 

”Fruktansvärt, det skulle kännas att det är mitt ansvar 
och skulle det gå åt helvete skulle det inte kännas bra, 
det skulle nog ta väldigt hårt på psyket, även om man 
vet att man inte kan göra något åt det skulle det nog 
vara väldigt jobbigt” 

 
 

 
Att vara ansvarig 

 

“jag har inte tänkt så mycket på det, det jag har tänkt 
är att någon talar om för mig vad jag ska göra eller 
ger mig, du ska vara där och du ska göra det här” 

  

”Alltså det kommer nog vara en utmaning men 
samtidigt så kommer det nog vara ganska så 
utvecklande” 

 
En önskan att 

utvecklas 
  

 

 

Att känna trygghet 
i sin kunskap ”Det skulle jag inte alls känna mig bekväm i. Det är 

för snabbt förlopp, jag skulle nog känna att jag inte 
hann tänka om jag gör rätt och jag tycker att det är 
läskigt när jag inte tror jag gör rätt” 

Att inte lita på sin 
egen kunskap 

 
Figur 1. Exempel på analysprocess 
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3.5 Forskningsetiska överväganden 
En forskningsetisk prövning har inte genomförts enligt lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor då deltagarna i studien inte ansågs vara i en utsatt position (SFS 
2003:460). Författarna har i enlighet med Helsingforsdeklarationen informerat deltagarna om 
studiens syfte; att intervjuerna spelas in, att personernas identitet inte kommer att kunna 
urskiljas ur den data som samlats in, samt att deltagarna utan anledning när som helst under 
intervjun förbehåller sig rätten att avbryta intervjun (World Medical Association [WMA] 
2013). Deltagarna bestämde själva tid och plats för intervjuerna. Studien har i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen och omvårdnadsforskning i Norden följt de riktlinjer angående 
anonymitet, integritet samt att värna om individens hälsa (Northern nurses´ federation 2003; 
World Medical Association [WMA] 2015). Endast författarna har haft tillgång 
till ljudinspelningarna, dessa inspelningar raderades efter att de transkriberats. Vid 
transkriberingen av data har avkodning gjorts, så att identifiering av deltagarna i studien inte 
är möjlig (Northern nurses´ federation 2003). Denna avkodning innebär att i den 
transkriberade data inte framgår vem som intervjuat, det är inte heller möjligt att identifiera 
vem av studenterna som givit ett specifikt svar. I transkriberingen benämns intervjuaren med 
ett “I” och studenterna med ett “S”, oberoende vilken ordning de svarar på frågorna. Det 
transkriberade resultatet överlämnades via ett USB-minne till övriga 3 studentpar i projektet. 
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4. Resultat 
Resultatet visar hur deltagarna upplever inför en katastrofsituation. Ur intervjuerna kunde 
följande två huvudkategorier utläsas kring studenters upplevelse. Dessa huvudkategorierna 
har fyra respektive två underkategorier för att tydliggöra deltagarnas olika upplevelser av 
katastrofsituation. Deltagarnas svar skapade meningsbärande enheter som kategoriseras 
utifrån likheter och skillnader till följande huvudkategorier: En känsla av ovisshet med 
följande underkategorier: Känslan av att det inte kommer att hända, En känsla av att vara 
otillräcklig, Att vara ansvarig och Att inte ha kontroll på situationen. Den andra 
huvudkategorin var; Att känna trygghet i sin kunskap med följande underkategorier: En 
önskan att utvecklas och Att inte lita på sin egen kunskap. Resultatet illustreras i figur 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Översikt huvudkategorier och underkategorier

 
4.1 En känsla av ovisshet 
Deltagarnas upplevelse inför en katastrofsituation kopplades samman med ovisshet. 
Ovissheten yttrade sig på olika sätt hos deltagarna, vilket ledde fram till följande 
underkategorier.  
 
4.1.1 Känslan av att det inte kommer att hända 
Deltagare i studien upplever att en katastrofsituation inte kommer att hända där de som 
sjuksköterskor kommer vara direkt inblandade. En viss medvetenhet om att världen förändras 
och att den blir mer instabil för varje individs säkerhet finns. Deltagare i studien upplever 
dock inte att detta är något som kommer påverka dem under yrkesutövandet som 
sjuksköterskor. Detta resulterar i att det blir svårare att förbereda sig eller öva inför en 
situation som deltagarna inte kan föreställa sig: 
 

”Jag, det är väl svårt att sätta sig in i en situation man inte kan tänka sig” 
 

ATT KÄNNA 

TRYGGHET I 

SIN KUNSKAP 

EN KÄNSLA AV 

OVISSHET 

Att inte lita på sin 

egen kunskap  

En önskan att 

utvecklas Att inte ha kontroll 

på situationen  

Känslan av att 

det inte kommer 

att hända  
En känsla av 

att vara 

otillräcklig  

Att vara 

ansvarig 
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4.1.2 En känsla av att vara otillräcklig 
Deltagarna i studien upplever även stress inför att vara inblandad i en katastrofsituation där 
resultatet skulle vara att avdelningen beläggs med patienter som inte tillhör den patientgrupp 
som normalt vårdas på avdelningen. Det finns en känsla av oro bland deltagarna inför att 
vårda dessa patienter, samt patienter som under normala förhållanden skulle vårdas på en 
intensivvårdsavdelning. Detta skapar enligt deltagarna en stressig situation där de fylls av en 
känsla och rädsla av att inte räcka till. En känsla av otillräcklighet som enligt deltagarna 
egentligen inte grundar sig i okunskap utan snarare i att blir överväldigad i situationen med 
många patienter.  

”Ja men att man känner sig otillräcklig. Otillräcklig är ett bra ord för det” 
 
4.1.3 Att inte ha kontroll på situationen 
Att inte ha kontroll på situationen är återkommande i intervjuerna. Deltagarna uppger en 
önskan om att vara strukturerad i sitt arbete men medger samtidigt att detta kan bli svårt vid 
en katastrofsituation. Att inte vara strukturerad anser deltagarna skapa en situation där de inte 
har kontroll på situationen. Det finns en upplevelse hos deltagarna som belyser en oro inför att 
bli “jättevirrig” i en situation där de inte upplever kontroll eller struktur i sitt arbete. Detta 
skapar en ovisshet kring den enskilda individens reaktion i en situation där resurserna inte 
räcker till:  

”Vet inte alls hur jag hade reagerat i en sån situation och jag är så van att ha mina 
patienter och kunna fokusera allt på dom men finns det inga resurser då kommer jag nog 
vara som en yr höna” 
 

Deltagare har även uppgett att det inför en situation där de upplever att de inte har kontroll 
skulle det kännas: 

“Stressigt, för att man inte vet vad man ska göra. Det händer så mycket på en gång och 
man är inte van vid situationen” 

 
4.1.4 Att vara ansvarig 
Deltagarna ser ansvar på olika sätt i samband med en katastrofsituation. En tydligt urskiljning 
kan göras där vissa deltagare är oroliga inför upplevelsen av att vara ansvariga vid en 
katastrof medan andra ser ansvar som något som tilldelas av en annan mer erfaren person.  
 
Ansvar samt att vilja göra rätt uppger deltagarna är något som görs automatiskt i en sådan 
situation dock med en olustkänsla. Trots ansvaret samt vetskapen om alla patienten inte 
kommer att klara sig finns viljan att göra situationen så bra som möjligt. Deltagare uppger att 
detta naturligtvis kommer ta hårt på psyket samtidigt som vetskapen finns att de inte kunde 
påverka situationen. Deltagarna i studien uppvisar en inre drivkraft av att ge en så god vård 
som möjligt till samtliga patienter deltagarna har ansvar för, oavsett situation:  

“Hur ska jag göra detta på bästa sätt för att det ska bli bra för alla med mera att jag ska 
göra rätt” 

 
Det finns även en del av deltagarna som indirekt avsäger sig ansvaret och litar på andra och 
deras erfarenhet. De upplever att de har kunskapen som krävs för att delta i en 
katastrofsituation men att de saknar den erfarenhet som krävs och lämnar därför över ansvaret 
till någon annan. Det finns en tankegång hos deltagarna att bli tilldelad vad de själva anser 
vara lättare uppgifter och överlåta andra delar till personal med mer erfarenhet och på så sätt 
inte litar till sin egen förmåga: 

“Ja det tror jag väl. i det stora hela är vi ju trots allt sjuksköterskor och utbildade inom 
medicin, så att det är klart att vi skulle kunna bidra. säger någon till mig att; du gå och 
häng dropp på alla dom här, så kan man ju bidra med det “  
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4.2 Att känna trygghet i sin kunskap 
Kunskap i olika former är ett område som deltagarna i studien återkom till. De upplevde en 
okunskap kring katastrof och dess olika områden men samtidigt en vilja att utvecklas. Dessa 
upplevelser skapade följande underkategorier. 
 
4.2.1 En önskan att utvecklas 
Deltagarna i studien beskriver att trots att det kommer vara jobbigt att arbeta i en 
katastrofsituation kommer det fortfarande finnas lärdomar att dra av händelsen för att i 
slutändan utvecklas. Att genom reflektion och återkoppling få en personlig utveckling och nå 
en högre kunskapsnivå är något deltagarna upplever som positivt trots att upplevelsen att vara 
delaktig i en katastrofsituation är hemsk. Deltagare har i slutändan försökt se något positivt i 
en katastrofsituation och jämför med tidigare upplevelser där de utvecklats: 

 “Nu så att innan sommaren kände jag att jag hade noll koll men nu känner jag att jag har 
lite koll men jag är absolut inte kunnig inom området” 

 
4.2.2 Att inte lita på sin egen kunskap 
Deltagarna upplever att de inte har fått tillräckligt med kunskap för att hantera en 
katastrofsituation och upplever sig därför inte förberedda. Deltagare uppger att de inte skulle 
känna sig bekväma i en situation där förloppet går för fort och de börjar tvivla på sin egen 
förmåga att göra rätt. Det finns en uppfattning om okunskap kring de rutiner som finns på 
sjukhus vid en katastrofsituation vilket även det resulterar i att deltagare i studien tvivlar på 
sin egen förmåga trots tre års universitetsutbildning. 

“Vi hade en föreläsning där de visa på tavlan hur de kunde se ut på en skadeplats men man 
har inte fått lärt sig hur man ska agerar på sjukhus”  
 
“Så det känns som att jag inte är så jäkla förberedd på det här med vem som ska ta hand 
om vad” 

 
Deltagarna i studien uppvisar en känsla av att de inte skulle lita på sin egen kunskap som ny 
sjuksköterska vid en katastrofsituation. Detta trots att vården i sig inte skiljer sig nämnvärt 
från en normal situation.  

“De kommer ju ändå va samma arbetsuppgifter bara att det är i en annan situation, mer 
stressigt” 

 
Den sammanlagda upplevelsen deltagarna ger är att de trots diverse tidigare 
arbetslivserfarenheter samt kunskap de samlat på sig under utbildningens gång, fortfarande 
inte litar på sin egen förmåga och således inte upplever sig förberedda att delta vid en 
katastrofsituation. 

”Jag skulle nog inte känna mig så förberedd som ny syrra” 
 
“Det känner jag mig absolut inte förberedd på, det kan jag säga” 
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5. Diskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenternas upplevelse av att vara förberedda 
inför en katastrofsituation. Resultatet visar att deltagarna har olika upplevelser kring 
katastrofsituationer. Dock med ett återkommande och en genomgående upplevelse av att inte 
vara förberedd inför en katastrof. 
 
5.1 Resultat diskussion 
De huvudkategorier som framkommit av deltagarnas upplevelse inför en katastrofsituation 
yttrade sig i ovisshet samt kunskap. Dessa huvudkategorier är något som kan kopplas 
samman. Huvudkategorierna som framkommit i resultatet kan kopplas ihop gentemot att det 
påverkar varandra på ett eller flera sätt. Genom att öka den individuella kunskapen kring en 
katastrof motverkas samtidigt den ovisshet deltagarna upplever, eftersom ovissheten i sig är 
ett resultat av okunskap. 
 
5.1.1 En känsla av ovisshet: 
Resultatet visar att deltagarna upplever ovisshet inför en katastrofsituation. Vad ovissheten 
grundar sig i är olika för varje deltagare i studien, de slutsatser som framkommit är att 
sjuksköterskestudenter upplever en ovisshet inför att medverka vid en katastrofsituation. En 
form av ovisshet som identifierats är att studenter upplever en känsla av rädsla att inte räcka 
till. Något som styrks av Sundström (2005) som beskriver att det finns en rädsla över att inte 
kunna bemästra situationen vid ett tillfälle där bedömningssituationen blir för stor, vilket kan i 
förlängningen både hämma den enskilda individen men även inge vårdaren med mer kraft att 
fortsätta (Sundström 2005). Bisholt (2011) beskriver att studenter har den teoretiska 
kunskapen som krävs men har de svårt att omsätta det i det praktiska arbetet. Vilket styrker 
det resultat som kunde utläsas hos deltagarna, då de upplever att de inte har kontroll på 
situationen. Kunskapen finns men i det praktiska arbetet som skapas vid en situation där de 
inte längre känner kontroll finns det en upplevelse hos deltagarna som visar att de inte längre 
vet hur de ska agera.  
 
Känslan av otillräcklighet avspeglar sig även i de svar som framkommer om att eventuellt 
vara ansvarig under en katastrofsituation. Deltagare i studien upplever att de hellre 
tillhandahålls uppgifter från en kollega med mer erfarenhet än att själv gå in i en ledande roll. 
Detta stämmer överens med det resultat från studien av Öztekin et al (2014) där majoriteten 
av deltagarna hellre tar emot uppgifter snarare än att ge. Studie visar även att oerfarna 
sjuksköterskor med bristande självuppfattning kan öka risken för ineffektivitet 
vid katastrofsituationer (Hodge et al. 2015). 
 
5.1.2 Att känna trygghet i sin kunskap 
Deltagarna i studien upplever även att de inte skulle lita på sin egen kunskap som ny 
sjuksköterska vid en katastrofsituation. Detta trots att vården enligt deltagarna inte skiljer sig 
nämnvärt från en normal situation då människans fysiologi fortfarande är den samma. En 
önskan hos deltagarna som syntes var att simuleringstillfällen kring katastrofsituationer likt 
hjärt-lungräddning [HLR] övas kontinuerligt för att öka kompetensen samt självförtroendet i 
sin egna kunskap. Lejonqvist et al (2015) menar att simulering är en bra metod för studenter 
att testa sin kunskap samt utveckla sin kliniska kompetens. Simulering är enligt Lejonqvist et 
al (2015) det bästa sättet att på ett säkert sätt, under kontrollerade förhållanden utveckla 
självförtroendet och kompetensen studenterna behöver för att utvecklas och således känna sig 
mer förberedda i olika katastrofsituationer. Även Woods et al (2013) beskriver i deras studie 
att studenter upplevde att de blev bättre förberedda av simuleringar. Kontinuitet och storleken 
på dessa simuleringstillfällen är även något som studien av Woods et al. (2013) tur upp där de 
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beskriver att deltagarna i deras studie upplevde att tätare simuleringstillfällen samt mindre 
klasser skulle skapa ett bättre lärotillfälle (Woods et al 2013). Att genom simuleringstillfällen 
öva och bygga på sin kunskap är av yttersta vikt då sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 
inte får en optimal förberedelse inom katastrofmedicin samt katastrofsituationer och således 
inte känner sig förberedda (Nilsson et al 2016). Förberedelser och lärotillfällen är något som 
Socialstyrelsen rekommenderar att landstingen och regionerna skall tillhandahålla för att 
uppehålla en beredskap inför en katastrofsituation. Landstingen skall även tillsammans med 
andra landsting undersöka om utbildningar kan ske tillsammans genom att nyttja varandras 
kompetens inom ”smala arbetsområden” (Socialstyrelsen 2007; Socialstyrelsen 2011). 
Öztekin et al (2014) belyser även vikten av god utbildning för att nyutexaminerade 
sjuksköterskor skall vara så förberedda som möjligt vid en eventuell katastrofsituation, detta 
kommer enligt Öztekin et al (2014) att hjälpa nyutexaminerade sjuksköterskor tidigt i deras 
karriärer.  
 
5.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vara 
förberedd inför en katastrofsituation. För att göra detta tillämpades en empirisk utformning av 
studien som enligt Polit och Beck (2012) ger ett mer önskvärt resultat. En heterogen grupp på 
sexton deltagare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval med personer som kunde svara mot 
studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) är en heterogen grupp att föredra då en allt för 
homogen grupp kan ses som urvalsbias. Pilotintervjuer genomfördes vilket hjälpte författarna 
att förbättra sin intervjuteknik samt de frågor som ingick i den intervjuguiden. Intervjuguiden 
har utformats tillsammans med författarna till examensarbeten som ingick i samma 
forskningsprojekt. Feltolkning av intervjufrågorna minimerades genom att författarna till 
studierna definierade varje begrepp i intervjuguiden. Detta för att risken för egen tolkning av 
frågorna förhindrades, detta gjorde att det intervjuade paret vid eventuell misstolkning kunde 
korrigera och styra deltagarna i rätt riktning. Viss argumentation kan läggas vid att en bred 
tolkning av begrepp kan ge en större variation av svar och således en större mängd data. 
Risken fanns dock att utrymmet för egen tolkning kunde ge för studien en irrelevant data. 
 
Frågorna som ställdes var semistrukturerade med avseende att fånga individernas upplevelse 
vilket gav dem en möjlighet att uttrycka sig mer detaljerat. Intervjuerna skedde även parvis 
för att stimulera till en diskussion mellan deltagarna (Polit och Beck 2012). Under 
intervjuerna ställdes semistrukturerade frågor vilket efter deltagarnas svar följdes upp med 
följdfrågor som: Hur menar du då? Kan du förtydliga eller utveckla? Följdfrågorna är ett 
moment som är viktigt vilket ökar trovärdigheten på studien enligt Trost (2010). Författarna 
såg en fördel i att använda denna typ av metod för att samla in den enskilda individens 
upplevelser då de anser att de inte fått tillräcklig adekvat data vid exempelvis en 
enkätundersökning. Citat användes i resultatet då författarna ansåg att detta förtydligade 
deltagarnas upplevelse och de underkategorier som de meningsbärande enheterna skapat, 
vilket således på ett tydligare sätt skiljde dem åt. Författarna hade aldrig genomfört en 
liknande studie tidigare och således aldrig intervjuat personer i liknande syfte. Författarna 
anser därför att möjligheten att vara två personer som intervjuar kompenserade upp för den 
bristande erfarenhet författarna hade inom det aktuella området. Detta anser författarna 
resulterat i innehållsrik data och minskade risken för bias. Vilket stämmer överens med Polit 
och Beck (2012) beskrivning av bias.  
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Diskussioner har förts mellan handledare samt tre andra studentpar under arbetes gång för att 
bekräfta att resultatet svarar mot studiens syfte. Kvalitetssäkringen av examensarbetet har 
säkrats genom att författarna läst samt analyserat den data som samlats in, individuellt och 
tillsammans för att undvika feltolkning (Lundman & Hällgren 2012).  
 
5.3 Klinisk betydelse 
Resultatet av denna intervjustudie visar att sjuksköterskestudenter inte upplever sig vara redo 
att medverka i en katastrofsituation. Att genom en empirisk studie belysa 
sjuksköterskestudenters upplevelse av att vara förberedd inför en katastrofsituation jämfört 
med att göra en litteraturstudie är att det skapar en djupare förståelse kring deltagarnas 
upplevelse då det saknas forskning inom området och således hade påverkat reliabiliteten av 
resultatet. Forskning inom katastrofmedicin och katastrofsituationer riktad mot 
sjuksköterskestudenter är ett område där forskning inte skett i lika stor utsträckning som inom 
andra områden. Det finns dock viss forskning på den redan nyutexaminerade sjuksköterskan 
med varierande arbetslivserfarenhet som visar att de likt sjuksköterskestudenter inte upplever 
sig förberedda inför en katastrofsituation. Förhoppningen hos författarna är bland annat att 
resultatet ska öka medvetenheten inom katastrofmedicin och katastrofsituationer hos 
sjuksköterskestudenter men även hos andra personer inom hälso- och sjukvården då 
upplevelsen om förberedelse inte skiljer sig från den färdiga sjuksköterskan till studenten. 
Författarnas förhoppning är även att arbetsgivare inom hälso- och sjukvården med detta 
resultat kan påverka utbildning inom verksamheten samt inskolning av nyexaminerade 
sjuksköterskor de tillhandahåller den kunskap de behöver för att på ett säkert sätt kan 
medverka i en katastrofsituation. 
 
5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning inom området katastrofmedicin är önskvärt, detta för att belysa ett område 
där många upplever sig osäkra och oförberedda. Författarna anser att forskning inom 
katastrofmedicin riktad mot studenter vore önskvärt för att identifiera vad de anser sakna i 
exempelvis utbildningen för att de efter avslutade studier skall kunna medverka vid en 
katastrofsituation. Detta för att fortfarande kunna garantera en god och säker vård, trots den 
enskilda individens egna uppfattningar av sannolikheten av olika händelser. 
 
5.5 Slutsats 
Slutsatsen i studien visar att sjuksköterskestudenter inte upplever sig förberedda inför att 
medverka i en katastrofsituation. Finns en en känsla av ovisshet hos deltagarna som resulterar 
i de har svårt att omsätta sin kunskap i det praktiska arbetet. Att känna trygghet i sin kunskap 
är något deltagarna inte gör, de vill gärna tilldelas vad de själva anser vara lättare uppgifter 
samtidigt som de ser värdet i att genom medverkan i en katastrofsituation blir mer erfaren. 
Detta har skapat en önskan hos deltagarna att simuleringstillfällen likt HLR även skulle 
genomföras utifrån olika situationer för att få en insikt i hur de skulle reagerar när tillgängliga 
resurser är otillräckliga till det aktuella vårdbehovet. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Intervjuguiden 

Sjuksköterskestudenters upplevelser av förberedelse inför att arbeta som 
sjuksköterska. 

Bakgrundsdata 
Kön  
Ålder 
Tidigare erfarenhet från vården 
 
Att vara förberedd för att arbeta i en akut vårdsituation. 
Definition av en akut situation: en akut situation uppstår när en patient oförutsett försämras 
och hamnar i ett kritiskt tillstånd. 
Har ni upplevt en akut situation? Kan ni berätta om era kunskaper och erfarenheter kring att 
hantera en akut situation?  
Hur upplever ni själva inför att hantera en akut situation? 
Kan ni förbereda er inför att hantera en akut situation? 
Kan ni berätta hur ni upplever inför att vara ansvarig sjuksköterska för en akut vårdsituation? 
Förbered att utföra HLR. 
Har ni utfört HLR någon gång? Hur upplevde ni det? Hur känner ni inför nästa gång? 
Beskriv er upplevelse av att vara ansvarig sjuksköterska vid ett hjärtstopp?�
Kan ni förbereda er inför att hantera en HLR situation? Har ni en mental förberedelse? 
Kan ni berätta hur ni har lärt dig att hantera en hjärtstoppssituation? 
Att möta en döende patient.�
Definition av döende patient: av skada eller sjukdom orsakad död inom minuter, timmar eller 
dagar.  
Har ni mött (vårdat) en döende patient? 
Kan ni berätta hur ni förbereder er inför att möta en döende patient? 
Kan ni berätta hur ni upplever inför att vara ansvarig sjuksköterska för en döende patient? 
Kan ni berätta hur förberedda ni är i att möta anhöriga i en situation där patienten är döende.  
Förberedelse inför en katastrofsituation. 
Definition: Katastrof en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta vårdbehovet. 
Beskriv en katastrofsituation som kan bli aktuellt för er som nyblivna sjuksköterskor att 
arbeta i?�
Kan ni berätta hur ni upplever inför att arbeta i en katastrofsituation? 
Kan ni berätta om hur ni förberedelser er för att kunna medverka i ett katastrofarbete?�
Vad tror du att du kan bidra med som nybliven sjuksköterska? 
 
 


