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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Internationellt humanitärt arbete är ett område där sjuksköterskor är aktiva. Att delta 

i internationella humanitära insatser innebär emellertid att arbeta i miljöer annorlunda från de 

normala med andra förutsättningar. Miljön där sjuksköterskan arbetar påverkar också 

omvårdnaden och det ingår tillika i sjuksköterskans yrkeskunskap att ha kunskap om den miljön 

där arbetet äger rum. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt 

förberedda inför arbetet i dessa sammanhang. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur 

sjuksköterskors erfarenheter av miljön i internationella humanitära insatser samt hur upplevelser 

av arbetet i denna miljö, kommer till uttryck i egna berättelser. Metod: Kvalitativ textanalys, 

enligt Holme och Solvang, av 18 narrativa artiklar skrivna av sjuksköterskor, eller i enstaka fall 

intervjuer med sjuksköterskor, som deltagit i internationella humanitära insatser. Resultat: 

Genom analys av de narrativa artiklarna framkom fyra huvudteman: Bristande resurser, 

Utsatthet, Emotionella möten, samt Coping. I temat Bristande resurser beskrivs miljön. Miljön 

präglades av resurssvaghet, något som påverkade sjuksköterskornas arbete. Utsatthet skildrar 

hur sjuksköterskorna utsattes för risker och faror under uppdragen. Under temat Emotionella 

möten återfinns sjuksköterskornas beskrivningar av betydelsefulla möten med 

lokalbefolkningen. Coping berör sjuksköterskornas beskrivningar av strategier för att hantera 

svårigheter, teamets betydelse samt hur uppdragen upplevdes som givande. Slutsats: 

Resursbristen i arbetet upplevdes som svår. Arbetet i de internationella uppdragen hade stora 

variationer. Kreativitet, flexibilitet och förståelse var viktiga för att hantera svårigheter i arbetet 

under uppdragen. Genom att sätta in resultatet av studien i en klassificeringsmodell av 

omvårdnadsvetenskapens områden kan internationellt humanitärt arbete konceptualiseras utifrån 

ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Klinisk betydelse: Resultatet från denna studie kan 

användas för att förbättra utbildningen för sjuksköterskor i internationella humanitära insatser.  

 

Nyckelord: internationellt humanitärt arbete, resursbrist, sjuksköterskors erfarenheter, 

omvårdnad.  

 



ABSTRACT 

Background: International humanitarian aid work is a field where nurses are active. Yet, to 

participate in international humanitarian action is to work in an environment different from what 

is normal with unlike circumstances. The environment where nurses work also has an effect on 

the nursing care and it is a part of the nurses’ professional knowledge to have insight of the 

environment in which the work takes place. Earlier research suggests that nurses feel 

inadequately prepared for the work in this context. Aim: The aim of the study was to explore in 

which way nurses’ experiences of the environment in international humanitarian aid work and 

how experiences of the work in such environment, are expressed in their own narrated texts. 

Methodology: Qualitative textual analysis, according to the way of Holme and Solvang, of 18 

narrated articles written by nurses, or in a few cases interviews with nurses, whom have all 

participated in international humanitarian aid work. Result: Four main themes emerged from the 

analysis of the material: Lack of resources, Vulnerability, Emotional meetings, and Coping. The 

theme Lack of resources describes the environment. The environment was characterized by 

resource weakness, which affected the nurses' work. Exposure depicts how nurses were exposed 

to hazards and dangers during the missions. In the theme Emotional meeting the nurses 

descriptions of meaningful encounters with the locals is to be found. Coping relates to the nurses 

descriptions of strategies to address difficulties, the importance of the team and how the 

missions were experienced as meaningful. Conclusions: Lack of resources was perceived as 

difficult. The work of the international commissions had wide variations. Creativity, flexibility 

and understanding were important to address difficulties during the missions. By inserting the 

results of the study in a classification model of nursing science areas, international humanitarian 

aid work can be conceptualized from a nursing science perspective. Clinical impact: The results 

of this study can be used to improve education for nurses in international humanitarian aid work. 

 

Key words: international humanitarian aid work, lack of recourses, nurses’ experience, nursing 

care. 
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1 INLEDNING 

Världen över försätter krig och konflikter, svält och naturkatastrofer människor i svåra 

situationer. 

 

On the morning of 26 December 2004 an earthquake in the magnitude of 9.0 
on the Richter scale occurred off the west coast of the Indonesian island of 
Sumatra. More than 11 countries were affected by the quake and the resultant 
tsunami. The death toll reached approximately 260,000 people and at least 1.7 
million people were rendered homeless (Arbon, Bobrowski, Zeitz, Hooper, 
Williams & Thitchener, 2006, s 172).  

 

Människor omkommer, familjer splittras, bostäder jämnas med marken och 

hälsosystem sätts ur spel. Hjälpbehovet i sådana situationer är enormt. För att 

människor ska överleva krävs humanitära insatser från övriga världen.  

 

Internationellt humanitärt arbete är ett område där sjuksköterskor är aktiva och innehar 

en betydande roll. Att delta i internationellt humanitärt arbete innebär emellertid att 

vistas i miljöer och sammanhang som är annorlunda från miljöer i hemlandet. Det är 

viktigt att sjuksköterskor som åker ut på humanitära uppdrag är väl förberedd inför 

arbetet för att kunna ge adekvat hjälp till människor som befinner sig i kris. 

Sjuksköterskors erfarenheter från dessa sammanhang är en viktig kunskapskälla till 

utveckling inom området.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsförklaringar 

För att underlätta läsning och förståelse inleds studien med definitioner och förklaringar 

av viktiga begrepp.  

2.1.1  Humanitära insatser 

Humanitära insatser kan enligt svenska regeringen (Sveriges utrikesdepartement [UD], 

2011) likställas med bland annat begrepp som humanitärt bistånd, humanitär 

verksamhet eller katastrofinsatser. Regeringen definierar dessa begrepp som åtgärder 

för att rädda liv, lindra nöd och bevara den mänskliga värdigheten hos människor som 

har utsatts eller löper risk för att utsättas för naturkatastrofer, väpnade konflikter eller 

andra liknade katastrofer som riskerar att försumma möjligheten till försörjning eller 

överlevnad.  

 

I denna studie definieras humanitära insatser som internationella insatser där 

katastrofmedicinskt arbete bedrivs (se definition nedan).  

2.1.2 Katastrof 

Internationellt råder ingen konsensus kring definitionen av begreppet katastrof 

(Lennquist, 2009b). En välkänd begreppsförklaring har emellertid formulerats av 

databasen Emergency Events Database (EM-DAT). EM-DAT tillhandahålls av Center 

for research on the epidemiology of disaster och har till syfte att vara behjälplig vid 

bedömningar av humanitära insatser (Center for research on the epidemiology of 

disaster [CRED], 2009a). Databasens definition av katastrof lyder som följande: 

”Situation or event, which overwhelms local capacity, necessitating a request to 

national or international level for external assistance” (CRED, 2009b). Det vill säga, 

en händelse definieras som katastrof när lokala aktörer inte kan tillgodose de behov 

som uppstår till följd av händelsen och således måste efterfråga assistans från nationell 

eller internationell nivå.  

 

En katastrof föregås av en händelse som antingen orsakas av människan (av människan 

skapade katastrofer) eller genom förändringar i klimatet eller naturen (naturkatastrofer). 

Exempel på händelser som orsakar katastrofer där människan är den bidragande 

orsaken är väpnade konflikter, terrordåd, bränder eller stora olyckor i samband med 



 

  3 

transporter. Vid förändringar i natur och klimat är jordbävningar, vulkanutbrott, 

tsunamier och översvämningar exempel på händelser som orsakar katastrofer. Torka, 

svält, och smittsamma sjukdomar räknas också till förändringar i natur och klimat, men 

är gradvis insättande händelser som kan föranleda katastrofer (Lennquist, 2009c). 

2.1.3 Katastrofmedicin 

Katastrofmedicin är den medicinska disciplin som har till uppgift att skapa och sprida 

kunskap om hur på bästa sätt minska eller eliminera förlust av liv och hälsa i situationer 

när befintliga sjukvårdsresurser inte kan tillgodose det akuta behovet av vård 

(Lennquist, 2009a).  

 

Den svenska katastrofmedicinska definitionen av katastrof är formulerad av 

Socialstyrelsen och lyder: ”Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga 

i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala 

kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas” (SOSFS 2005:13, 

kap. 2, 1 §). 

 

Katastrofmedicin inbegriper alla situationer där det akuta vårdbehovet överstiger 

tillgången till resurser, vilket gör att det kan uppkomma behov av katastrofmedicinska 

insatser även i resursrika samhällen i samband med stora olyckor där regionala resurser 

inte är tillräckliga för att kunna tillhandahålla god sjukvård (Lennquist, 2009b). 

2.2 Sjuksköterskor i internationella humanitära insatser 

Sjuksköterskor innehar en betydande roll i alla typer av katastrofinsatser (Yang, Xiao, 

Cheng, Zhu & Arbon, 2010). Det vill säga i såväl nationella som internationella 

insatser. Tre stora aktörer i Sverige som skickar ut sjukvårdspersonal, där ibland 

sjuksköterskor, på internationella humanitära insatser är Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Läkare utan gränser och Röda Korset. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag för 

beredskap inför internationella bistånds- och katastrofinsatser. I MBSs personalstyrka 

ingår ett hundratal sjuksköterskor och läkare, som ingår i flera olika insatsgrupper. 

Sjuksköterskor i större team har ansvar för förebyggande hälsovård, daglig sjukvård, 

samt medicinsk evakuering och akut beredskap. Vissa insatser fokuserar på utbildning 
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och handlar då i de flesta fall om utbildning i akutsjukvård och första hjälpen eller 

hygien och förebyggande sjukvård i fält (https://www.msb.se). MSB skickar årligen ut 

cirka 10-15 sjuksköterskor på internationella uppdrag (M. Jenneteg, personlig 

kommunikation, 8 februari 2012). 

 

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières, MSF) består av ett internationellt 

nätverk som bedriver fältinsatser i ett sextiotal länder världen över. Läkare utan gränser 

bistår med humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som är drabbade av 

naturkatastrofer, epidemier, kriser eller väpnade konflikter samt grupper som inte har 

tillgång till hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. En annan viktig del 

av arbetet handlar om att rapportera till omvärlden om övergrepp och orättvisor mot 

befolkningar, något organisationen kallar témoignage 

(http://www.lakareutangranser.se). 2011 skickade svenska MSF ut 30 sjuksköterskor 

till framför allt afrikanska länder (M. Schütz, personlig kommunikation, 9 februari 

2012). 

 

Röda Korset och Röda Halvmånen finns i 187 länder världen över med ett nätverk av 

97 miljoner medlemmar. Organisationens mål är att förebygga och lindra människors 

lidande, oberoende av vem som drabbas och hur det uppkommer. Arbetet bygger på 

frivilliga insatser och genomsyras av de sju grundprinciperna: humanitet, opartiskhet, 

neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet, och universalitet. Den Internationella 

rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC samordnar arbetet mellan de nationella 

föreningarna vid akuta katastrofer. Internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationen ICRC representerar organisationen i krig och konflikter. 

Svenska Röda Korset (SRK) stödjer arbetet i fält genom att framför allt tillhandahålla 

personal i länder med ihållande humanitära kriser och konflikter 

(http://www.redcross.se). 

2.3 Annorlunda förutsättningar och särskilda kunskaper 

Att delta i internationella humanitära uppdrag innebär att arbeta i en annorlunda miljö 

(Zinsli & Smythe, 2009). Dagens sjukvårdspersonal är vana att ha tillgång till 

avancerad teknologi och arbeta inom smala arbetsområden. I katastrofsammanhang, när 

behovet av vård blir större än tillgången till resurser, blir arbetsmiljön annorlunda från 

det normala. Det finns i dessa lägen inte tillgång till samma utrustning eller expertis 
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som normalt och det blir heller inte möjligt att upprätthålla samma kvalitetsnivå på 

vården (Lennquist, 2009b). Internationella humanitära katastrofinsatser kan också 

innebära att arbeta i kulturer annorlunda från den egna eller att utsättas för 

säkerhetsrisker (Zinsli & Smythe, 2009). 

 

För arbete i katastrofområden krävs särskilda kunskaper hos all sjukvårdspersonal 

(Lennquist, 2009b), där ibland sjuksköterskor. Bland annat krävs enligt Lennquist 

(2009b) medicinsk baskunskap, kännedom om vilka sjukdomar som förekommer i 

området samt kunskaper om den kultur och miljö man befinner sig i. När inte 

tillräckliga resurser finns till hands krävs förmåga att använda sig av förenklade 

metoder, primärt kunna behandla skador och sjukdomstillstånd, förmåga att prioritera 

och fatta livsavgörande beslut, snabbt kunna organisera och fördela resurser samt kunna 

använda sig av alternativa kommunikationsmedel 

2.4 Förberedelser 

Ämnet katastrofmedicin ingår i grundutbildningen för både sjuksköterskor och läkare 

(Lennquist, 2009b), men Lennquist menar att kvaliteten på utbildningen i ämnet skiljer 

sig mellan olika lärosäten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkare utan 

gränser och Svenska Röda Korset bedriver alla internutbildningar för personal som 

skickas ut på internationella uppdrag. Myndigheten för samhällsskydd bedriver en 

introduktionsutbildning som bland annat innefattar information om organisationen och 

dess arbete, etik-och genusfrågor, kulturell medvetenhet, säkerhet och hälsa. Inom 

MSB finns också möjlighet att gå en rad olika specialistutbildningar 

(https://www.msb.se). Personal anställda av Läkare utan gränser genomgår 

utbildningar om humanitära insatser och global hälsa som bedrivs av SIDA samt en 

internutbildning innan de åker ut på internationella uppdrag 

(http://www.lakareutangranser.se). Svenska Röda Korsets utbildning består av en 

basutbildning som bland annat inbegriper säkerhetsaspekter, rödakorskunskap och 

information om uppdragets innebörd (http://www.redcross.se). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal är väl förberedda inför 

humanitära uppdrag (Conlon & Wiechula, 2011; Hearns & Deeny 2007; Arbon et al., 

2006). Forskning om sjukvårdspersonals erfarenheter från humanitära insatser, både 

nationella och internationella, visar emellertid att personalen ofta upplever att de inte är 
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förberedda nog inför uppdragen. (Hearns & Deeny, 2007; Hunt, 2009; Yang et al., 

2010; Bjerneld, Lindmark, Diskett & Garrett, 2004). I en studie av Bjerneld et al. 

(2004), som undersökt sjukvårdspersonals upplevelse från humanitära insatser, 

upplevde respondenterna generellt att arbetet hade annorlunda innehåll än vad de fått 

utbildning och förberedelse inför. De arbetsuppgifter som kändes mest främmande var 

administrativt arbete, ledarskap och undervisning. Bjerneld et al. menar att det finns 

behov av vidare forskning inom området för att öka förståelse och förbättra insatser. Få 

studier fokuserar enbart på sjuksköterskor i internationellt humanitärt arbete. 

2.5 Sjuksköterskans yrkeskunskap och kunskapsområden 

Omvårdnad, som är sjuksköterskans ansvarsområde, inbegriper såväl det patientnära, 

praktiska, arbetet som det vetenskapliga kunskapsområdet, omvårdnadsvetenskapen. 

Hur omvårdnadsvetenskapen uppfattas och används i det praktiska arbetet påverkas av 

den miljö sjuksköterskan arbetar i (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Sjuksköterskan ska, enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(SOSFS, 2005), inneha kunskap som möjliggör tolkning och förståelse för den kontext 

arbetet ingår i.  

 

Kim (1987) presenterar en modell som inrättar den kunskap som omfattas av 

omvårdnadsvetenskapen i fyra kunskapsområden, så kallade domäner. Domänerna 

benämns patientdomänen, patient-sjuksköterskedomänen, praktikdomänen samt 

miljödomänen. Modellen fungerar dels som en systematisering av redan förvärvad 

kunskap om företeelser relevanta för omvårdnadsvetenskapen, dels som hjälp för att 

identifiera outforskade eller otillräckligt utforskade företeelser inom vetenskapen. 

Modellen pekar även på möjliga samband mellan företeelser inom domänerna, såväl 

som samband domänerna emellan. De fyra domänerna kan också användas som 

underlag för att ytterligare undersöka och utveckla dessa samband.  

 

 
Figur 1. Illustration av domänmodellen influerad av Kim (1987). 
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Patientdomänen innefattar kunskap relaterad till patienten. Det vill säga kunskap om 

människans natur utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt patientens upplevelse av 

omvårdnad. Exempel på företeelser att studera i människans natur är psykologiska, 

kognitiva och fysiska egenskaper. Exempel på fenomen att undersöka som berör 

patienters upplevelse av omvårdnad kan vara stress eller förvirring hos patienten. Andra 

företeelser att studera inom domänen kan vara relaterade till barn, vuxna såväl som 

äldre. Även fenomen förande kvinnors hälsa inkluderas i patientdomänen (Kim, 1987). 

 

Patient-sjuksköterskedomänen berör kunskap om fenomen som uppstår i mötet mellan 

patient och sjuksköterska. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är enligt Kim 

(1987) den viktigaste aspekten inom domänen eftersom det är genom interaktionen 

omvårdnaden förmedlas. Förståelse för interaktionen förbättrar enligt Kim 

omvårdnaden och i förlängningen patientens välbefinnande. Företeelser som kan 

undersökas inom denna domän är exempelvis både patientens och sjuksköterskans 

fysiska och psykiska egenskaper, kognitiva förmågor eller attityder. Även den 

sociala kontext där interaktionen äger rum, interaktionen som sådan samt interaktionens 

betydelse för patientens hälsa är intressanta företeelser inom domänen. Nämnda 

företeelser kan även sinsemellan påverka varandra (Kim, 1987). 

 

 
Figur 2. Illustration av patient-sjuksköterskeinteraktionen influerad av Kim (1987). 
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Praktikdomänen handlar om kunskap relaterad till sjuksköterskan och berör sociala, 

kognitiva och beteendemässiga aspekter på sjuksköterskans arbetsuppgifter. Förståelse 

för hur sjuksköterskor tänker, fattar beslut och använder sig av förvärvad kunskap har 

enligt Kim (1987) inverkan på omvårdnaden. Exempel på företeelser inom domänen 

som kräver utökad förståelse är beslutsfattande, variationer i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och hur sjuksköterskor löser etiska dilemman. Både inre och yttre 

påverkansfaktorer av företeelser inom domänen är viktiga att undersöka. Inre faktorer 

att studera kan vara personliga egenskaper och egenskaper som utvecklats från tidigare 

erfarenheter. Exempel på yttre faktorer är organisatoriska och strukturella faktorer i 

omvårdnadsmiljön eller krav som ställs på omvårdnaden (Kim, 1987). 

 

Miljödomänen innefattar kunskap om företeelser i omgivningen som på olika sätt 

inverkar på omvårdnaden. Exempel på fenomen som påverkar kan vara samhälleliga 

strukturer, hur vården planeras och struktureras samt materiella faktorer i miljön. 

Företeelser i miljön påverkar exempelvis patientens upplevelse av vården 

(patientdomänen), kommunikationen mellan patient och sjuksköterska (patient-

sjuksköterskedomänen) och karaktären på sjuksköterskans arbete (praktikdomänen). 

Kunskap om företeelser i miljön bidrar i första hand till ökad och fördjupad förståelse 

av företeelser i övriga domäner (Kim, 1987).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Internationellt humanitärt arbete är ett sammanhang där sjuksköterskor är aktiva och 

innehar en betydande roll. Humanitära insatser och katastrofarbete medför dock att 

befinna sig i annorlunda miljöer med andra förutsättningar. Att ha kännedom om miljön 

är viktigt eftersom kunskap om företeelser i miljön, dels påverkar omvårdnaden, dels 

ger ökad förståelse för olika omvårdnadsfenomen. I sjuksköterskans yrkeskunnande 

ingår dessutom att ha kännedom om den miljö och det sammanhang arbetet ingår i.  

 

Litteratursökning av tidigare forskning i området tyder dock på att sjuksköterskors 

upplevelse av miljön i humanitära insatser är relativt outforskad. Befintlig forskning 

vittnar även om att sjukvårdspersonal i humanitära insatser ofta upplever att de är 

oförberedda inför situationer som uppkommer under uppdragen.  

 

Genom att analysera sjuksköterskors egna berättelser från internationellt humanitärt 

arbete avses att öka kunskapen om sjuksköterskors uppfattning av den miljö de möter 

samt om hur de upplever arbetet i denna miljö.  

4 SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur sjuksköterskors erfarenheter av miljön i 

internationella humanitära insatser samt hur upplevelser av arbetet i denna miljö, 

kommer till uttryck i egna berättelser. 

4.1 Frågeställningar 

1. Vad beskriver sjuksköterskorna om den miljö där arbetet utförs? Vad ingår i arbetet? 

Vad anses vara viktiga kunskaper, förmågor och egenskaper? 

2. Vad upplevs som svårigheter, hinder och problem? 

3. Vad upplevs vara positivt och givande?  
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5 METOD 

5.1 Design 

För att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av internationellt humanitärt arbete, och 

tillika besvara studiens syfte, har en kvalitativ design använts. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) syftar kvalitativa metoder till att förklara, skildra och ge 

fördjupad kunskap om människors upplevelser och föreställningar. Avsikten är att hitta 

underliggande strukturer och utmärkande drag i materialet. Kvalitativa metoder 

tillämpas ofta inom omvårdnadsforskningen och kan användas för att undersöka 

patienternas likväl som vårdpersonalens erfarenheter. Ett kännetecken för kvalitativa 

metoder är att använda sig av induktiv ansats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Enligt Barbosa da Silva & Andersson, (1993) används induktion för att göra empiriska 

generaliseringar där resonemang förs utifrån ett enskilt fall till flera eller många 

liknande fall. 

 

Lämpliga datainsamlingsmetoder för kvalitativ design kan vara observationer, 

djupintervjuer eller skrivna texter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Enligt 

Dahlberg (1997) kan berättelser som är skrivna i andra syften än enbart för att ingå i en 

forskningsstudie användas, eftersom berättelserna innehåller beskrivningar av livet som 

gör att de kan bli viktiga även i vetenskaplig mening. Datamaterialet i denna studie 

utgörs av empiriska, narrativa artiklar som beskriver sjuksköterskors erfarenheter från 

internationellt humanitärt arbete. 

5.2 Urval 

Artiklarna som inkluderades i studien var narrativa. De var skrivna av sjuksköterskor, 

eller i enstaka fall intervjuer med sjuksköterskor, som deltagit i internationellt 

humanitärt arbete vid minst ett tillfälle. Endast narrativa artiklar skrivna på engelska 

inkluderades. Material skrivet före år 2000 exkluderades samt material som beskrev 

nationellt humanitärt arbete.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Det narrativa materialet samlades in genom sökningar i EBSCO. Under första och 

andra sökningen inkluderades databaserna CINAHL with Full Text; MEDLINE; 

AMED - The Allied and Complementary Medicine Database; Academic Search Elite; 

Library, Information Science & Technology Abstracts; Teacher Reference Center samt 
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Nursing Reference Center. Under första sökningen användes sökordet humanitarian 

nursing. Sökningen resulterade i endast sex träffar varifrån en artikel uppfyllde 

inklutionskriterierna för studien. För att finna mer material genomfördes en andra 

sökning. Under denna sökning användes sökorden nurs*, experience och humanitarian. 

En kombination av dessa sökord resulterade i 79 träffar. Samtliga 79 abstract 

genomlästes. 13 av artiklarna uppfyllde kriterierna för urval och inkluderades i studien. 

För att ytterligare utöka materialet gjordes en tredje sökning. Sökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL with Full Text; MEDLINE; AMED - The Allied and 

Complementary Medicine Database samt Academic Search Elite. Sökorden nurs*, 

humanitar*, perception* och experience* användes. Sökningen resulterade i 169 

träffar. För att göra träffantalet hanterbart för genomläsning användes begränsningarna 

”References available” och ”Peer reviewed”. Träffantalet blev då 42. Från denna 

sökning lästes endast tio abstract igenom eftersom abstract från tidigare sökningar 

återkom. Fyra artiklar uppfyllde inklutionskriterierna. Ett fåtal av träffresultaten vid 

litteratursökningarna kunde inte återfinnas som artiklar och följaktligen inte 

genomläsas. 

 

Tabell 1: Sökmatris 
Sökord Träffar Genom 

lästa 
abstract 

Genomlästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Nummer i 
artikelpresentation 

humanitarian 
nursing 

6 6 1 1 1 

 

nurs* AND 
experience AND 
humanitarian 

79 79 23 13 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
11, 12, 13, 14 

nurs* AND 
humanitar* AND 
(perception* OR 
experience*) 

42 10 5 4 15, 16 17, 18 

 

Tabell 2: Artikelpresentation 
Nr Artikelnamn Författare och 

nationalitet 
Tidskrift och 
publikationsår 

 Uppdrag och 
varaktighet 

1 Humanitarian nursing aid 
 
 

Sir George 
Castledine, 
Storbritannien 
 

Nursing Standard, 
2004 

Postkonflikt, 
Uganda 
(uppdragets 
längd okänt) 

2 A world of difference 
 
 

Lucy Gooding, 
Storbritannien 
(intervju) 

British Journal of 
Nursing, 2010 

Postkonflikt, 
Bl a Angola  
(12 månader) 

3 Making a difference where it 
counts 

Philip Luker 
Australien, 
(intervju) 

Australian 
Nursing Journal, 
2006 

Postkonflikt, 
Sierra Leone 
(nio månader) 
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4  Our experience in earthquake-
ravaged Haiti: Two nurses 
deployed with a disaster medical 
assistance team 

Karen Ketchie & 
Elizabeth 
Breuilly, 
USA 

Journal of  
Emergency 
Nursing, 2010 

Naturhändelse, 
Haiti   
(nio dagar) 

5 The USNS Mercy’s Southeast 
Asia humanitarian cruise: The 
perioperative experience USNS 
Mercy 

Linda Troup, 
USA 
 

AORN journal, 
2007 

Bistånd, 
Southeast Asia             
(fem månader) 

6 Mission tsuanami [sic] relief: An 
eye- opening experience  

Mary L. 
Mancini, 
USA 

JCN, 2006 Naturhändelse, 
Sri Lanka      
(åtta dagar) 

7 Home nursing in postwar Gaza:  
A medical aid worker finds 
devastation and resilience in the 
shadow of the border 

Joanna R. 
Kotcher, 
Storbritannien 

American Journal 
of Nursing, 2010 
 

Postkonflikt,  
Gazaremsan 
(uppdragets 
längd okänt) 

8 Health diplomacy through 
collaboration and a story of hope 
in tsunami-ravaged Banda Aceh, 
Indonesia: A U.S. public health 
service nurse officer perspective 

Thomas Pryor, 
USA 
  

Military Medicine, 
2006 

Naturhändelse, 
Indonesien      
(uppdragets 
längd okänt) 

9 Humanitarian aid may be the 
hardest job you´ll ever love 

Dori Patterson, 
USA 

Kreative Nursing, 
2009 

Bistånd, 
Guatemala  
(12 dagar) 

10 When disaster strikes Wendy 
Andrews,  
Storbritannien 

Nursing Standard, 
2007 

Naturhändelse, 
Pakistan           
(24 dagar) 

11 Australian nurses in humanitarian 
work 

 Kara Wansbery, 
Storbritannien 

Australian 
Nursing Journal, 
2010 

Bistånd 
Vietnam 
Kambodja      
(sex veckor) 

12 Hope is vital Comanne. M, 
Irland 
(intervju) 

World of Irish 
Nursing & 
Midwifery, 2007 

Postkonflikt, 
Irak, Sudan, 
Kambodja 
(uppdragens 
längd okänt) 

13 Tsunami experience Sally 
Greenwood, 
Storbritannien 

Practice Nurse, 
2005 

Naturhändelse, 
Sri Lanka 
(uppdragets 
längd okänt) 

14 Charting a course into the 
unknown: Banda Aceh, Indonesia, 
Tsunami USNS Mercy 

Karen M. 
Anderson, 
USA 

Perspectives in 
Psychiatric, 2007 

Naturhändelse, 
Indonesien 
(en månad) 

15 Humanitarian aid to Iraqi 
civilians during the war 
 

Roberta Gately, 
USA 
 

Journal of 
Emergency 
Nursing, 2004 

Konflikt, 
Irak 
(tre månader) 

16 Faith and earthquakes Helen Sandkuhl, 
USA 

Journal of 
Emergency 
Nursing, 2010 

Naturhändelse, 
Haiti  
(uppdragets 
längd okänt) 

17 My journey to Sudan Sue Witt, 
Canada 

Journal of 
Emergency 
Nursing, 2009 

Postkonflikt, 
Sudan             
(nio månader) 

18 A Mission of Mercy Ana Marin, 
USA 

MedSurg Nursing, 
2007 

Bistånd, 
Honduras  
(uppdragets 
längd okänt) 
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5.4 Dataanalys 

Dataanalysen syftar till att systematiskt granska och strukturera datamaterialet samt 

urskilja relevanta och betydelsefulla delar, för att slutligen fastställa ett resultat. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) finns inga definitiva regler vid kvalitativ dataanalys. 

Författarna menar att analysen i första hand relaterar till innehållet i datamaterialet. Det 

är även möjligt att använda sig av ett flertal olika analysmetoder och tekniker för att 

undersöka och hitta mening i materialet. Denna metod kallas för Ad hoc (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

Studiens datamaterial, bestående av narrativa artiklar, har analyserats med hjälp av 

textanalys. Enligt (Holme & Solvang, 1997) finns två huvudsakliga typer av textanalys 

- delanalys och helhetsanalys. I denna studie har till största del helhetsanalys enligt 

Holme och Solvang (1997) tillämpats, men analysen och presentationen av resultatet 

har också influerats av andra analysmetoder.  

 

Helhetsanalysen enligt Holme och Solvang, kan indelas i tre faser. Under första fasen 

väljs problemområden eller teman ut med utgångspunkt i datamaterialet. I fas två 

formuleras frågeställningar utifrån identifierade teman. Fas tre utgörs av en systematisk 

analys utifrån de frågeställningar som formulerats under fas två (Holme & Solvang, 

1997). Under första fasen i analysprocessen lästes samtliga narrativa artiklar igenom 

enskilt av författarna två gånger, för att få en bild av innehållet i datamaterialet. 

Dalborg Lyckhage (2006) menar att är viktigt att som första steg i analysprocessen läsa 

materialet som en helhet, för att göra sig bekant med innehållet. Enligt Holme och 

Solvang (1997) görs under genomläsningen av materialet ett urval som är mer eller 

mindre styrt och systematiskt. Urvalet kan styras av specifika delar av materialet som 

forskaren finner intressant eller teman som återkommer genom stora delar av 

materialet. I denna studie var syftet styrande vid genomläsningen av materialet. 

Beskrivningar av miljön visade sig var återkommande i många av artiklarna. Under 

genomläsningarna identifierades även andra återkommande teman eller områden 

relevanta för syftet och som relaterade till miljön: arbetets innehåll, kunskaper och 

egenskaper specifika för situationen, svårigheter och hinder samt positiva och givande 

företeelser. 
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Tre frågeställningar med följdfrågor formulerades nu gemensamt av båda författarna 

utifrån identifierade teman som var relevanta för syftet, enligt vad Holme och Solvang 

(1997) kallar för fas två. Dessa frågor finns uppställda under rubriken Frågeställningar 

(s. 8).  

 

Under fas tre skedde en systematisk analys av materialet utifrån frågorna som 

formulerats. Enligt Holme och Solvang (1997) analyseras under denna fas de delar av 

materialet som är relevant för de problemområden eller teman som avses att tittas 

närmare på. Författarna till denna studie läste på egen hand igenom varje narrativ 

artikel en tredje gång och analyserade nu texterna med hjälp av de uppställda frågorna. 

Citat och delar av texterna som svarade på frågorna markerades i texten. 

 

Fjärde genomläsningen av hela materialet skedde gemensamt av författarna. Nu 

diskuterades de utvalda citaten i förhållande till materialet och de uppställda frågorna, 

tills dess att konsensus rådde kring innehåll och tolkning av varje utvalt citat. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) ska utvalda citat analyseras i relation till den kontext de 

ingår i.  

 

Citaten kopierades från varje narrativ artikel och fördes in i ett nytt dokument 

kategoriserade efter varje frågeställning, samt siffermärkta för att senare kunna avgöra 

från vilken narrativ artikel varje enskilt citat var hämtat. Dokumentet skrevs ut i 

pappersform och citaten klipptes isär. Olsson och Sörensen (2011) menar att det ska 

göras en jämförande analys av innehållet i utvalda citat med syfte att hitta avgränsade 

kategorier. Varje frågeställning med dess citat analyserades separat och författarna 

strävade efter att hitta mönster bland citaten för att kunna bilda underkategorier. Under 

varje frågeställning återfanns totalt 48 underkategorier som delades in i kuvert och 

märktes med den aktuella frågeställningen samt arbetsnamn på underkategorierna, så 

som metodiskt beskrivs av Holme och Solvang (1997). För att få en överblick över 

materialet lades alla kuvert ut på en stor yta. Holme och Solvang menar att denna 

process kan liknas vid att lägga pussel, men utan att det finns någon exakt lösning. 

Författarna menar vidare att det krävs att man prövar sig fram genom att flytta olika 

delar. Kuverten i denna studie flyttades runt i olika konstellationer med syfte att hitta 

mönster bland underkategorierna. Förslag på över och underkategorier omprövades ett 



 

  15 

flertal gånger. Slutligen kunde likheter och strukturer återfinnas och fyra teman 

utkristalliserade sig: Bristande resurser, Utsatthet, Emotionella möten samt Coping. 

 

Tabell 3: Exempel på dataanalys 
Citat Kategori Tema 

 
“This clinic, in the middle of nowhere was positioned 
In military territory” 
 
“In the first few days after our arrival, aftershocks 
occurred fairly frequently” 
 

 
 
 

Risker och faror 
   

 
 
 

Utsatthet 
 

 
“My time in Sudan has given me strength” 
 
“Truly a unique and remarkable experience” 
 

 
 

Givande 

 
 

Coping 

 
“Our staff became very creative. Some of the 
procedures developed were quite novel” 
 
“We quickly realized that each day we would face 
new situations that would require us to think outside 
the box to devise new solutions to problems we never 
thought we would encounter” 
 

 
 
 

Kreativitet  
Flexibilitet 
Förståelse 

 

 
 
 
 

Coping 
 
 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Sjuksköterskorna som har skrivit eller blivit intervjuade om sina upplevelser har inte 

själva kunnat välja om deras material ska ingå i studien eller inte. Materialet är 

emellertid publicerat i tidskrifter och där med offentligt.   
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7 RESULTAT 

Beskrivningar av miljön var vanligt förekommande i sjuksköterskornas berättelser om 

deras erfarenheter av humanitärt arbetet. Miljön präglades av brist på resurser, vilket 

påverkade både lokalbefolkningen och sjuksköterskornas arbete. Att leva och arbeta i 

den miljö som skildrades innebar även en utsatthet för sjuksköterskorna. Ett annat 

återkommande tema i texterna var möten av olika slag, både med lokalbefolkningen 

som grupp och med patienterna på individnivå. Sjuksköterskorna beskrev även 

särskilda egenskaper och strategier för att hantera svåra arbetsuppgifter och situationer 

som uppkom under de humanitära uppdragen. Analysen av innehållet i 

sjuksköterskornas berättelser resulterade således i fyra teman: Bristande resurser, 

Utsatthet, Emotionella möten, samt Coping. I presentationen av resultatet återges citat 

på originalspråk för att inte riskera att förändra betydelsen eller nyanser i språket. 

7.1. BRISTANDE RESURSER 

Utmärkande för sjuksköterskornas skildringar av miljön och omgivningen var 

resurssvaghet. Dels en resurssvaghet som existerade redan innan naturhändelser eller 

konflikter drabbade området, dels en förvärrad brist på resurser som följd av 

naturhändelser eller konflikter. Resursbristen fick konsekvenser både för 

lokalbefolkningen och för sjuksköterskornas arbete. 

7.1.1 Fattigdom 

Områdena där sjuksköterskorna arbetade präglades av fattigdom och tillika bristande 

resurser. Lokalbefolkningen hade begränsad tillgång till hälso-och sjukvård, vilket 

resulterade i att befolkningen led av sjukdomar som enkelt hade kunnat botas eller 

förebyggas i sjuksköterskornas hemländer. Sjukdomar som beskrevs var 

luftvägsinfektioner, diarré, inälvsmask, malnutrition, mässling och malaria. 

Människorna led brist på mediciner och vaccin och många barn riskerade att drabbas av 

sjukdomar som mässling och polio. Brist på elektricitet, tillgång till mat och rent vatten 

förvärrade situationen ytterligare. Den lokala sjukvården som bedrevs var bristfällig 

med liten eller ingen förekomst av folkhälsoarbete. En sjuksköterska som arbetade med 

att utvärdera hälsosituationen i Irak för att förebygga en humanitär kris till följd av 

kriget mellan Irak och USA 2003 gav följande beskrivning: 

 
They were dedicated but helpless without medicines. We saw several other 
clinics the first day, all with much in common - decaying, neglected buildings, 
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usually without electricity; little or no medicines and supplies; and 
understandably poor staff morale (artikel 15). 

 

Hennes beskrivning vittnar om svåra förutsättningar för att kunna bedriva adekvat vård, 

vilket fick konsekvenser för patienterna, men även den inhemska personalen vars 

arbetssituation var ytterst krävande. På några platser beskrev hon emellertid fungerande 

och organiserad vård trots brist på resurser. 

 

Lokalbefolkningens avsaknad av pengar ledde också till att de inte hade möjlighet att 

köpa enkla hjälpmedel eller ordentliga skor för att förebygga skador. I vissa områden 

beskrevs människor bo i hyddor byggda av överblivet bråte. Även infrastrukturen 

beskrevs som bristfällig där regn och lera förhindrade resor i arbetet. I flera fall var 

fattigdomen en följd av mångåriga konflikter, sanktioner från övriga världen eller 

oroliga fredstillstånd. 

7.1.2 Sekundära följder 

Efter att oväntade naturhändelser eller förnyade konflikter inträffade förvärrades 

situationen för lokalbefolkningen ytterligare. Till sjukdomar sammankopplade med 

fattigdom och bristande hälso- och sjukvård tillkom skador, sjukdomar och 

psykosomatiska problem. Exempelvis frakturer, hudinfektioner, skottskador, 

amputationer och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta i kombination med att 

tillgången till sjukvård, medicin, mat och vatten minskades ytterligare.  

 

Resursbristen och lokalbefolkningens dåliga hälsostatus redan innan katastrofen eller 

konflikten var försvårande i sjuksköterskornas räddningsarbete. De möttes av 

människor med kroniska sjukdomar som förblev obehandlade på grund av brist på 

medicin och istället för att fokusera på de skador och sjukdomar som uppkommit till 

följd av naturkatastrof eller konflikt tvingades sjuksköterskor ta itu med de 

obehandlade sjukdomarna eller malnutrition. 

 

Efter naturhändelser eller konflikter beskrevs situationen som förödande. Byggnader 

var jämnade vid marken och det luktade illa. Döda människor låg längs vägarna och 

stora folkmassor satt på marken eller gick längs vägarna. En sjuksköterska som 

arbetade på Gazaremsan år 2009 efter invasionen av Israel gav denna beskrivning av 

situationen: 
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The Gaza Strip has been isolated by border closure for over two years 
because of the continuing Israel-Palestinian conflict. Israel’s, left may 
schools, hospital, and entire villages in rubble. Families were trapped for 
weeks, unable to reach medical services or obtain food, water, and other 
essentials (artikel 7). 

 

Efter både katastrofer och konflikter bodde människor i spillrorna av raserade 

byggnader eller i tältläger där förhållandena var bristfälliga. Även infrastrukturen 

beskrevs som bristfällig, vilket också fick konsekvenser för sjuksköterskornas arbete 

när oframkomliga vägar hindrade eller försenade räddningsinsatser.  

 

Sjuksköterskor som arbetade ombord på amerikanska flottans sjukhusskepp USNS 

Mercy gav emellertid en annan bild av sina arbetsförutsättningar. Delar av arbetet 

ombord beskrevs likna arbetet i hemlandet. Fartyget rymde 12 välutrustade 

operationssalar och 14 vårdavdelningar med totalt 1000 vårdplatser. Patienterna kunde 

dra fördel av högkvalitativ utrustning. Även en sjuksköterska som arbetade på Haiti 

beskrev hur hon jobbade på ett avancerat fältsjukhus. 

7.1.3 Stor arbetsbörda 

Arbetsuppgifterna som beskrevs av sjuksköterskorna var relaterade till hur de skildrade 

miljön samt lokalbefolkningens hälsostatus och förutsättningar. Enorma hjälpbehov 

beskrevs, vilket ledde till stor arbetsbörda och långa arbetsdagar för sjuksköterskornas. 

Arbetsdagar mellan 12-16 timmar beskrevs, såväl som arbete i tältläger med 

tiotusentals boende. En sjuksköterska som deltog i räddningsinsatser efter en 

jordbävning beskrev hur hennes arbetsteam bestående av endast nio personer 

behandlade 80 patienter under deras första dag. 

7.1.4 Påfrestande situationer 

Sjuksköterskorna ställdes i sitt arbete inför utmaningar där de tvingades fatta svåra 

beslut, exempelvis avgöra vilka människor som skulle få hjälp och vilka som skulle bli 

utan. En sjuksköterska med lång erfarenhet av akutsjukvård i sitt hemland upplevde 

triagering i katastrofsituationer som svårt, där hänsyn fick tas till vilken av patienterna 

som hade störst chans att överleva: 

 

Triage in such an austere environment is difficult at best, even for the most 
experienced emergency nurse. Decisions had to be made regarding which 
patients were most likely to survive (artikel 16). 
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Andra påfrestande situationer för sjuksköterskorna var att stå som ansvariga för kliniker 

med stora antal patienter, eller tvingas vårda patienter utefter bästa förmåga, utan 

tillräckliga kunskaper för uppgifterna. Även utmaningen att hjälpa människor som 

varken hade tillgång till mat, vatten eller tak över huvudet var en stor utmaning. 

7.1.5 Skiftande arbete 

Arbetsdagarna för sjuksköterskor som deltog i räddningsarbeten efter naturhändelser 

kunde bestå av att vårda patienter med klämskador, frakturer och brännskador såväl 

som uttorkning och obehandlade kroniska sjukdomar. Andra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter var trauma-och operationsvård samt psykiatriska interventioner till följd 

av naturhändelser eller konflikter. Även för sjuksköterskor som inte arbetade i områden 

drabbade av naturhändelser präglades arbetet av tvära kast och stora variationer. 

Arbetet kunde bestå av allt från såromläggningar till att behandla patienter med svår 

lunginflammation, ormbett och skottskador. Mödrahälsovård och förlossningsvård, 

operationer som inte var relaterade till trauma så som ögonoperationer eller 

gomspaltsoperationer samt patientundervisning var andra arbetsuppgifter som 

skildrades. 

 

Relaterat till befolkningens sköra hälsotillstånd arbetade sjuksköterskorna med 

folkhälsorelaterade arbetsuppgifter. Utvärdering av hälsosituationen och vårdbehov hos 

befolkningen för att kunna göra passande interventioner, såväl som vaccinering och 

avmaskningsbehandlingar ingick i arbetet. Även undervisning och utbildning var 

vanligt förekommande arbetsuppgifter, både av patienter och inhemsk personal. 

Undervisning av patienterna kunde bestå av basal hygien, tandborstning och första 

hjälpen. Den inhemska personalen undervisades i bland annat förlossnings-och 

mödravård, basal hygien och munhygien samt prevention av diarré och uttorkning. 

 

En annan arbetsuppgift som förekom var ledarskap och organisering av arbetet. Även 

sjuksköterskor som arbetade på de inhemska klinikerna skildrade hur de strukturerade 

upp arbetet. En sjuksköterska beskrev hur det blev hennes uppgift att organisera 

patienterna i olika avdelningar. 

 

Återkommande i arbetet var samarbete mellan kollegor, men även andra organisationer 

som verkade i området. Samarbete var fruktbart både för arbetet som sådant, men också 
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för patienterna. En sjuksköterska som deltog i räddningsinsatser efter en jordbävning 

beskrev hur de samarbetade organisationer emellan för att åstadkomma bästa vård: 

 

A lot of bartering and trading of resources occurred with non-governmental 
organizations and others to meet the needs of patients and to get patients to 
the best care provider (artikel 4). 

 

I sjuksköterskornas arbete ingick även arbetsuppgifter utan direkt koppling till 

vårdarbete, så som utdelning av mat, rent vatten, logistik samt deltagande i vatten-och 

sanitetsarbete. 

7.1.6 Ovisshet 

Några sjuksköterskor beskrev hur de till en början av sina uppdrag inte visste vad 

arbetet skulle komma att innehålla. Den stora variationen i arbetet kunde även leda till 

ovisshet kring vad som skulle komma att krävas av dem i deras arbete. En 

sjuksköterska som arbetade med psykiatriska interventioner beskrev hur en dags arbete 

kunde innehålla allt från utbildning av personal till läkemedelshantering och 

individuella samtal med patienterna: 

 

Each consult, and truly each day held many unknowns. You never knew where 
a consult would lead and what resources would be called upon to get the job 
done (artikel 14). 

7.1.7 Igenkänning 

En sjuksköterska med många års erfarenhet av humanitärt arbete beskrev emellertid 

även likheter med arbetet i hemlandet. Hon berättade om hur hon under sina uppdrag 

möttes av liknande dilemman, diskussioner och klagomål som hon gjorde i sitt 

hemland. 

 

It would be easy to say that everything is so much better here [...] But there 
are themes you see across the world that make you experiences universal [...] 
I had a women in Tajikistan who just wanted to get home to her television and 
video - human nature is universal (artikel 2). 

7.2 UTSATTHET 

Under sina uppdrag utsattes sjuksköterskorna för svårigheter, både i och utanför 

arbetet. Sjuksköterskornas levnadsförhållanden var spartanska och innebar för de flesta 

inskränkt privatliv. Sjuksköterskorna utsattes även för risker och faror under sina 
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uppdrag. Uppdragen innebar dessutom upplevelser och erfarenheter som var svåra att 

hantera känslomässigt. 

7.2.1 Enkel levnadsstandard 

Det var inte endast arbetet som påverkades av situationen och miljön under uppdragen 

utan även sjuksköterskornas levnadsförhållanden. I de flesta fall kunde 

levnadsstandarden beskrivas som tämligen enkel. Gemensamt för de flesta 

sjuksköterskor som deltagit i räddningsinsatser efter naturkatastrofer var att de bodde 

tätt inpå varandra och hade begränsat privatliv. Sjuksköterskor som arbetade på Haiti 

beskrev hur de sov under bar himmel och åt försvarets färdigmat till frukost, lunch och 

middag samt hur de endast hade möjlighet att duscha var annan eller var tredje dag och 

att de då behöll kläderna på för att tvätta dem. En sjuksköterska som arbetade i ett 

postkonfliktområde bodde i en lerhydda under nio månader. En annan, som även hon 

arbetade i ett postkonfliktområde under en längre period, beskrev hur hon bodde i ett 

hus med tillgång till rinnande vatten, men bara ibland elektricitet. 

 

Förhållandevis få sjuksköterskor beskrev sin boendesituation som svår. En 

sjuksköterska som deltog i räddningsarbetet efter jordbävningen i Pakistan år 2005 

beskrev emellertid levnadsförhållandena som en av de svåraste delarna av uppdraget: 

 

There was no running water, so we washed clothes and bathed in the ice-cold 
river. For me, such little difficulties proved to be the toughest part of my time 
in Panjkot (artikel 10). 

 

De sjuksköterskor som arbetade ombord på amerikanska flottans sjukhusskepp USNS 

Mercy hade en annan levnadsstandard. En av sjuksköterskorna beskrev levnadsmiljön 

som organiserad och ren. Personalen hade också möjlighet till fritidsaktiviteter och 

återhämtning ombord på fartyget. Trots den förhållandevis höga standarden fanns 

emellertid försvårande omständigheter. Sjuksköterskan beskrev svårigheter med att 

skicka brev och e-mail. Det fanns heller ingen radio eller TV. Andra försvårande 

omständigheter var begränsningar i privatlivet. Personalen bodde tätt inpå varandra 

vilket medförde att möjligheterna till avskildhet inskränktes: 

 

Privacy was mostly nonexistent for the duration of the mission. Usually about 
six officers shared a small stateroom, and only open-bay berthing was 
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provided for the remainder of the crew. There was always someone nearby, 
and for some, this was particulary stressful (artikel 5). 

7.2.2 Risker och faror 

I miljöerna som sjuksköterskorna arbetade i utsattes de för risker och faror. Dels med 

att drabbas av smittsamma och vektorburna sjukdomar eller uttorkning, dels med att 

befinna sig i områden som riskerade att drabbas av efterdyningar från naturhändelser 

eller i konfliktområden där skottlossning och strider fortfarande pågick. En 

sjuksköterska som arbetade för MSF i Angola beskrev hur hon blev en måltavla för 

folk som inte uppskattade hennes närvaro. Som anställd av MSF hade hon, förutom 

traditionellt sjukvårdsarbete, som arbetsuppgift att ta upp vittnesmål från befolkningen 

om deras upplevelse av orättvisor och efterföljandet av de mänskliga rättigheterna: 

 

When you work for MFS you are living on a site and you become a target, 
because people know you are watching them and they do not like it (artikel 2). 

7.2.3 Mentala påfrestningar 

Under uppdragen ställdes sjuksköterskorna inför situationer som var svåra att hantera 

känslomässigt. Att bevittna svårt skadade människor beskrevs som påfrestande. 

Sjuksköterskorna beskrev känslor som skuld, frustration och en vilja att göra mer samt 

osäkerhet på sin förmåga. En sjuksköterska som hade arbetat i Angola under 12 

månader beskrev hur hon ville åka ut på nya uppdrag direkt, men att den psykologiska 

inverkan av vad hon varit med om skulle slå tillbaka efter en tid: 

 

Parts of me want to go straight away, but another part realizes that the 
psychological impact of what you have been through only hits you after a 
while, it is like a bereavement and you need time to stock (artikel 2). 

 

Även att lämna en plats där det kvarstod enorma hjälpbehov beskrevs som en svårighet, 

såväl som att tänka tillbaka på kollegor som var kvar i katastrofområdet. Att komma 

hem igen, efter ett uppdrag som haft stor personlig påverkan, beskrevs också det som 

en svårighet. 

7.3 EMOTIONELLA MÖTEN 

Många sjuksköterskor skildrade speciella och betydelsefulla möten som uppstått under 

uppdragen. Möten med befolkningen som helhet skildrades, såväl som möten med 
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statliga myndigheter och möten på individnivå. De flesta möten beskrevs som 

betydelsefulla, rörande och lärorika, men var inte alltid problemfria. 

7.3.1 Beundran 

Sjuksköterskornas möte med lokalbefolkningen präglades av beundran av 

människornas sätt att hantera svårigheter, av deras styrka samt förmåga att överleva. 

Sjuksköterskorna skildrade människornas motståndskraft, sammanhållning och vilja att 

hjälpa varandra. 

 

We were moved by what we saw, most particularly the amazing resiliency and 
grace of the Haitian people of Petionville (artikel 4). 

 

Det uppkom emellertid möten som inte var helt fria från problem. En sjuksköterska 

som arbetade på USNS Mercy beskrev hur de till en början bemöttes med 

misstänksamhet av de lokala myndigheterna. Misstänksamhet och brist på tillit i detta 

första möte förhalade patienternas tillgång till vård. 

7.3.2 Patientmötet 

För att kommunicera med patienterna och deras anhöriga användes tolk, men att inte 

kunna det lokala språket och följaktligen inte kunna kommunicera fritt med patienterna 

kunde vara försvårande omständigheter i mötet. Att däremot inneha kunskaper i det 

lokala språket underlättade. De patientnära mötena beskrevs som betydelsefulla, 

givande och rörande, hedrande och speciella. Sjuksköterskorna beskrev oförglömliga 

möten där de på kort tid kom nära patienterna och där mötet fick betydelse för båda 

parter. En sjuksköterska som var en del i ett team som räddade livet på en liten pojke 

beskrev ett rörande möte: 

 

Jefferson’s parents arrived later that morning to visit their son [...]. They 
handed me a rosary and their baby. They entrusted their most precious little 
miracle to me while they left to return home. This was one of the most 
profound memories in my career (artikel 16). 

 

Människorna beskrevs även som generösa och tacksamma. Sjuksköterskorna fick gåvor 

och patienterna visade stor tacksamhet över den hjälp de fick. Möten med patienterna 

gav också sjuksköterskorna nya lärdomar och framgångar i arbetet. 
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Möten som beskrevs hade också en terapeutisk effekt. Undervisningstillfällen och 

förströelse med patienterna skapade gemenskap patienterna emellan. En sjuksköterska 

skildrade dock även svårigheter i ett möte när hon under ett undervisningstillfälle fick 

frågan: ”I have dead bodies in my garden, will that affect my crop?” I den situationen 

blev de kulturella skillnaderna tydliga och medförde svårigheter i bemötandet gentemot 

patienten. För henne var det väsentliga i frågan liken i trädgården, inte hur de 

påverkade skörden. 

7.4 COPING 

För att hantera svårigheter i arbetet var särskilda egenskaper och kunskaper viktiga. 

Även teamet beskrevs som ett viktigt element för att klara av arbetet. Återhämtning, 

både under och efter uppdragen, var ett annat sätt att hantera situationer som uppstod i 

arbetet. Eftersom uppdragen innebar att sjuksköterskorna utsattes för risker och faror, 

krävdes också strategier för att hantera dessa. Trots nämnda strategier upplevde 

sjuksköterskorna situationer som var svåra att hantera känslomässigt. En faktor som 

verkade övervinna de svåra upplevelserna var emellertid de positiva och givande 

upplevelserna från uppdragen som sjuksköterskorna gav uttryck för. 

7.4.1 Kreativitet, flexibilitet, förståelse 

Svårigheter uppstod i sjuksköterskornas arbete till följd av den situation och miljö de 

befann sig i. För att hantera dessa hinder och svårigheter var kreativitet och förmåga att 

lösa problem viktiga egenskaper. Det var väsentligt att kunna improvisera när inte 

tillräckliga resurser fanns tillgängliga. Även att kunna ta snabba beslut och ta till vara 

på oväntade möjligheter och situationer som uppstod i arbetet. Att kunna tänka utanför 

ramarna visade sig också vara av vikt. En sjuksköterska som deltog i räddningsarbetet 

efter en jordbävning beskrev hur hon och hennes team till en början trodde att de skulle 

kunna förlita sig på erfarenheter från tidigare räddningsarbeten. Snabbt insåg de dock 

att de skulle bli tvungna att anpassa sig till andra förutsättningar: 

 

We quickly realized that each day we would face new situations that would 
require us to think outside the box to devise new solutions to problems we 
never thought we would encounter (artikel 4). 

 

Även att vara flexibel och kunna anpassa sig till nya situationer och förutsättningar 

beskrevs som avgörande. Exempelvis att utföra arbetsuppgifter som normalt sett inte 
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hörde till ens yrke samt anpassa sig till tvära kast i arbetet och liten tillgång till resurser. 

En sjuksköterska gav följande beskrivning av att acceptera rådande omständigheter: 

 

Living in the field can be loosely related to flying an airplane without a great 
deal of experience but with the hope that you can stay calm enough to learn 
how to keep yourself and as many of your passengers alive as possible (artikel 
17). 

 

En annan förmåga som framkom vara betydande i arbetet var förståelse för olikheter, 

både kulturella och materiella. Att respektera och vara öppen inför andras synsätt och 

kultur beskrevs vara framgångsrikt. Vikten av att känna till och förstå 

lokalbefolkningens kontext för att kunna fatta korrekta beslut samt kunna ge adekvata 

råd, beskrevs också som gynnsamt i arbetet. En sjuksköterska beskrev hur hon och 

hennes kollegor gick tillväga under ett undervisningstillfälle: 

 

[...] A long discussion ensued with our Public Health Physician describing the 
best scenario, listening to the realities of living in Acech and then offering 
many valuable alternatives to promote safe drinking water (artikel 14). 

7.4.2 Teamet 

Teamet hade överlag en positiv inverkan på arbetet. Sjuksköterskorna beskrev teamet 

som avgörande för arbetet och som en källa till ökad kunskap och inspiration. 

Teammedlemmarna bidrog med stor expertis och gav möjlighet att agera utifrån olika 

perspektiv. Ombord på USNS Mercy arbetade periodvis sjukvårdspersonal från sju 

olika länder. Mångfalden inom teamet gav många fördelar: 

 

 [...] Such varied, interesting working relationships allowed for an open 
sharing of nursing protocols and fostered flexibility, diplomacy, and lifelong 
friendship (artikel 5). 

 

Att arbeta tillsammans med kollegor från en annan kultur med andra förutsättningar var 

dock inte helt problemfritt. Olika syn på döden och prioriteringar i vården gav upphov 

till konflikter och kulturkrockar. En sjuksköterska som arbetade i Sierra Leone 

skildrade en situation när ett litet barn dog på kliniken hon arbetade på och hur 

olikheter i synen på döden blev tydligt: 
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I got upset about it but the local staff came to me and said, ”Don’t cry this is 
Africa”. I didn’t know whether to admire them because they took the child’s 
death well or to say, ”hang on, this is a child who died” (artikel 3). 

 

Teamet var också betydande på ett personligt plan. Det beskrevs som ett privilegium att 

få arbeta tillsammans med övriga teammedlemmar och kollegorna beskrevs som 

inspirerande, stöttande och avgörande för att uppdraget. 

7.4.3 Återhämtning och säkerhetsstrategier 

För att kunna bibehålla närvaro och balans samt för att få en paus från arbetet beskrevs 

återhämtning som viktigt. Återhämtningen kunde bestå av meditation, promenader eller 

träning om så möjlighet fanns. De miljöer som sjuksköterskorna arbetade i krävde även 

säkerhetsstrategier och åtgärder för att skydda sig från fara. Åtgärder så som 

vaccination, information och förberedelser inför tänkbara scenarier beskrevs samt 

särskilda strategier för att undvika risker och faror i konfliktområden. En sjuksköterska 

med många års erfarenhet från internationellt hjälparbete ansåg att humanitärt arbete 

var en stor utmaning som innebar att utsättas för faror: 

 

Nurses who succeed in humanitarian work possess distinct character traits 
that help them cope with danger (artikel 2). 

7.4.4 Givande upplevelse 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde göra skillnad genom sitt arbete, vilket beskrevs 

som givande även på ett personligt plan. Under de stora insatserna kunde tusentals 

patienter få vård. Sjuksköterskorna beskrev hur arbetet hade direkta effekter, men också 

hur insatserna kunde bidra med ihållande förändring för människorna. En sjuksköterska 

som arbetade ombord på USNS Mercy beskrev hur deras insatser hade resulterat i 

förbättrade relationer även på politisk nivå. Många sjuksköterskor avslutade sina 

berättelser med att sammanfatta erfarenheterna från uppdragen som övervägande 

positiva. Att det kunde göra skillnad i sitt arbete och att arbetet även var givande på ett 

personligt plan verkade övervinna de svåra upplevelserna under uppdragen. En 

sjuksköterska som deltog i räddningsarbetet efter jordbävningen på Haiti avslutade sin 

berättelse med: 

 

I would say that this mission was ”emergency nursing at its best”!  
(artikel 16). 
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Tabell 4: Översikt av temanas förekomst i artiklarna 

Nr Titel  Bristande 
resurser 

Utsatthet Emotionella 
möten 

Coping 

1 Humanitarian nursing aid  X    

2 A World of difference X  X X 

3 Making a difference where 
it counts 

X X X X 

4 Our experience in 
earthquake-ravaged Haiti: 
Two nurses deployed with 
a disaster medical 
assistance team 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

5 The USNS Mercy’s 
Southeast Asia 
humanitarian cruise: The 
perioperative experience 
USNS Mercy 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6 Mission tsunami relief: An 
eye- opening Experience 

X X X  

7 Home nursing in postwar 
Gasa: A medical aid worker 
finds devastation and 
resilience in the shadow of 
the border 

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

8 Health diplomacy through 
collaboration and a story of 
hope in tsunami-ravaged 
Banda Aceh, Indonesia: A 
U.S. public health service 
nurse officer perspective 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
 

X 

9 Personal Accounts: 
Humanitarian aid may be 
the hardest job you´ll ever 
love 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

10 When disaster strikes X X X X 

11 Australian nurses in 
humanitarian work 

X  X X 

12 Hope is vital X 
 

 X  

13 Tsunami experience X X X X 

14 Charting a course into the 
unknown: Banda Aceh, 
Indonesia, Tsunami 

X  X X 

15 Humanitarian aid to Iraqi 
civilians during the war 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

16 Faith and earthquakes X X X X 

17 My journey to Sudan X X  X 

18 A Mission of Mercy X X X X 
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8 DISKUSSION 

De miljöer och omgivningar som beskrevs av sjuksköterskorna präglades av fattigdom 

och brist på resurser, något som upplevdes som försvårande i arbetet. Sjuksköterskorna 

beskrev också en utsatthet med att leva och arbeta i de miljöer som skildrades. För att 

hantera arbetet och svåra situationer som uppstod beskrev sjuksköterskorna särskilda 

egenskaper och strategier. Återkommande var också skildringar av möten, både med 

patienter på individnivå och lokalbefolkningen som grupp. Att kunna göra skillnad för 

människorna samtidigt som arbetet beskrevs som givande på ett personligt plan, 

verkade övervinna de svåra upplevelserna under uppdragen. 

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte har kvalitativ ansats använts. Kvalitativ forskning syftar 

bland annat till att skapa förståelse för människors upplevelser (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2012) och ansågs vara passande då studiens syfte var att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter. En positiv aspekt av kvalitativa studier är att de 

ger detaljerade och fördjupade uppgifter och genererar kunskap som kvantitativa 

studier inte kan frambringa (SBU, 2012). Kvalitativa metoder ökar också förståelsen 

för företeelser utifrån deltagarnas synsätt (ibid.), något som ansågs vara betydelsefullt i 

denna studie.  

 

I kvalitativ metod påverkas dock analys och tolkning av datamaterialet av forskarens 

förförståelse och det blir därmed inte möjligt att uppnå en objektiv forskning (SBU, 

2012). Denna studie är inget undantag. Författarnas förförståelse (exempelvis 

bakgrund, kunskap och intresse) har sannolikt påverkat selektion av citat från texterna 

samt tolkningen av dessa, trots att författarna strävat efter neutralitet. Pilhammar 

Andersson (1996) menar att det i etnografiska studier kan vara positivt att forskaren har 

kunskap inom området som studeras (i detta fall omvårdnad) eftersom det kan minska 

risken att fastna vid företeelser som inte är relevanta för området eller studiens syfte. 

Eftersom etnografi är en kvalitativ metod anses reflektion kring förförståelsen i nämnd 

metod även vara applicerbar på denna studie. Att studiens författare har kunskap inom 

omvårdnadsområdet kan alltså anses vara en styrka. 

 

En annan karaktäristika för kvalitativ metod är att forskaren är en del av 

datainsamlingen. Det är således omöjligt att inte forskare och deltagare påverkar 
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varandra i denna process (SBU, 2012). I denna studie har dock redan publicerat 

material analyserats. Forskarna har på det sättet inte varit delaktiga i datainsamlingen 

och alltså inte riskerat att påverka eller styra datainsamlingen genom exempelvis 

intervjuer, något som bör anses vara en styrka. 

 

Helhetstextanalys enligt Holme och Solvang (1997) har använts som analysmetod. Att 

formulera frågeställningar utifrån materialet, så som metoden beskriver, gjorde det 

möjligt att låta texterna tala för sig själva. På förhand formulerade frågor ansågs kunna 

styras av författarnas förförståelse och därmed riskera att förbise vad sjuksköterskorna 

själva hade valt att beskriva i sina texter. Detta tillvägagångssätt var ytterligare en 

strategi för att minska inverkan av författarnas förförståelse. 

 

Textanalys enligt Holme och Solvang (1997) är en samhällsvetenskaplig metod. 

Metoden ansågs dock applicerbar inom omvårdnadsvetenskapen eftersom den dels är 

en kvalitativ metod, något som ofta används inom omvårdnadsforskningen (William, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006), dels är en metod som används för att analysera skrivet 

material. Den ansågs följaktligen vara passande eftersom datamaterialet i denna studie 

utgjordes av skrivna berättelser. 

 

Studien baseras på analys av artiklar som publicerats i olika tidningsskrifter. I de flesta 

fall är artiklarna skrivna av sjuksköterskorna själva, men i enstaka fall utgörs artiklarna 

av intervjuer med sjuksköterskorna och bör i de fallen betraktas som 

andrahandsmaterial. Andrahandsmaterial riskerar att vara styrt eller vinklat av 

författaren till texten (Segesten, 2006). För att minska risken att inkludera denna typ av 

material i studien valde författarna att fokusera på de citat som återges i intervjuerna. 

 

I knappt hälften av de inkluderade artiklarna har kontaktuppgifter kunnat återfinnas till 

olika volontärorganisationer för vilka sjuksköterskorna arbetat för. Detta bör författarna 

till denna studie betrakta som bias och risk för att sjuksköterskorna inte gett en helt 

rättfärdigad bild av uppdraget till förmån för volontärorganisationens anseende. Detta 

riskerar att påverka resultatet och bör ses som en svaghet. 

 

För att stärka studiens trovärdighet har författarna använt sig av olika strategier. Enligt 

Polit och Beck (2010) kan en studies tillförlitlighet stärkas genom att forskarna tar hjälp 
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av forskarkollegor för att upptäcka problem eller svagheter i materialet eller hur 

materialet har tolkats. I denna studie har författarna bland annat diskuterat materialets 

giltighet, tolkning samt metodologiskt tillvägagångssätt med aktiva utomstående 

forskare samt studentkollegor för att stärka tillförlitligheten. Att vara två forskare som 

genomför studien kan också betraktas som en aspekt som stärker tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

För att stärka studiens giltighet har författarna i detalj strävat efter att beskriva 

analysmetoden, presenterat en tabell för att påvisa exempel på hur kategorier och teman 

analyserats fram från texterna samt i presentationen av resultatet återgett citat från 

texterna. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver dessa åtgärder som 

stärkande för giltigheten vid användning av innehållsanalys. Innehållsanalys är en 

annan metod som kan användas för att analysera skrivna texter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Samma tillvägagångssätt för att stärka giltigheten anses därför vara 

applicerbart även på denna studie. Att noggrant beskriva metodologiskt 

tillvägagångssätt är en faktor som generellt bidrar till att öka studiens kvalitet (SBU, 

2012), något som eftersträvats i denna studie. 

 

I kvalitativa studier är det läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra 

populationer. Att beskriva urvalsstrategin är en viktig förutsättning för att läsaren ska 

kunna avgöra överförbarheten (SBU, 2012). Författarna till denna studie har därför 

strävat efter att noggrant beskriva urvalsprocessen samt den bakgrundsinformation om 

deltagarna som varit känd för studiens författare. En svaghet är dock att all önskvärd 

bakgrundsinformation om deltagarna inte varit tillgänglig för studiens författare, 

exempelvis antal uppdrag sjuksköterskorna deltagit i eller tidigare erfarenheter och 

utbildning, vilket försvårar för läsaren att avgöra till vilka andra sammanhang eller 

populationer studien är överförbar. Författarna till denna studie anser emellertid att 

resultatet bör vara överförbart till sjuksköterskor, och till viss del även annan 

sjukvårdspersonal, från länder med liknande ekonomiska och kulturella förutsättningar 

som deltagarna i denna studie samt till sjuksköterskor som arbetar eller ska arbeta i 

liknande uppdrag som deltagarna i denna studie. 
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8.2  Resultatdiskussion 

Enligt den analysmetod som använts i denna studie ska frågeställningar formuleras med 

utgångspunkt i datamaterialet. Eftersom frågeställningarna således ställdes utifrån 

återkommande teman i materialet kunde samtliga frågor besvaras. Alla enskilda 

narrativa artiklar, vilka utgjorde datamaterialet, kunde dock inte svara på alla frågor. 

Genom att besvara de frågeställningar som formulerats kunde författarna till denna 

studie fånga hur sjuksköterskorna skildrade sina erfarenheter av internationellt 

humanitärt arbete och därigenom besvara studiens syfte. 

 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från de forskningsfrågor med följdfrågor som 

formulerats för att besvara syftet och diskuteras i relation till innebörden av 

katastrofmedicin, tidigare forskning i området samt Kims (1987) modell om 

omvårdnadens fyra domäner. 

8.2.1 Vad beskriver sjuksköterskorna om den miljö där arbetet utförs? 

Signifikant för beskrivningarna av miljön i denna studie var resurssvaghet, både för 

lokalbefolkningen och för sjuksköterskorna i deras arbete. Skildringarna av bristande 

resurser är en beskrivning i enlighet med innebörden av arbete i katastrofområden, 

nämligen att bedriva sjukvård i sammanhang med kraftigt begränsade resurser 

(Lennquist, 2009b).  

 

Jämfört med andra studier som undersökt olika aspekter av sjukvårdspersonals 

upplevelser från internationellt humanitärt arbete (Bjerneld el al., 2004; Hearns & 

Deeny, 2007; Hunt, 2009; Tjoflåt, 1997; Zinsli & Smythe, 2009), är resultatet av denna 

studie utmärkande genom att ge en mer ingående beskrivning av sjuksköterskornas 

uppfattning av miljön och lokalbefolkningens situation under uppdragen. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2005) ska 

sjuksköterskor inneha kunskap som möjliggör tolkning och förståelse för den miljö där 

arbete äger rum. Resultatet från denna studie blir således relevant för sjuksköterskor 

som deltar i internationellt humanitärt arbete.  

 

Genom att placera kunskap om miljön i Kims (1987) modell om de fyra 

omvårdnadsdomänerna (se Figur 1, s. 6) får denna kunskap även ett 

omvårdnadsvetenskapligt värde. Kim menar att miljödomänen (där kunskap om 
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företeelser i miljön ingår) påverkar övriga domäner samt genererar ökad kunskap och 

förståelse för andra företeelser inom omvårdnaden.  

 

Vad ingår i arbetet? 

Utmärkande för sjuksköterskornas arbete var stora variationer. Detta kan ställas i 

kontrast till att sjukvårdspersonal i länder med utvecklad ekonomi ofta är invanda att 

arbeta inom smala arbetsområden (Lennquist, 2009b). Den annorlunda karaktären på 

arbetet under insatserna kan få en möjlig förklaring genom Kims (1987) domänmodell - 

förändrade förutsättningar i miljön påverkar fenomen inom praktikdomänen, i detta fall 

förändringar i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Genom att beskriva arbetets innehåll 

och spridning under internationella humanitära insatser skapas också utökad kunskap 

inom vad Kim kallar för praktikdomänen och därigenom kunskap relevant för 

omvårdnadanden i internationella humanitära insatser. 

 

I denna studie framkommer också att arbetet innehöll andra delar utöver den praktiska 

sjukvården. Återkommande i arbetet var folkhälsorelaterade arbetsuppgifter där 

undervisning av både patienter och inhemsk personal förekom. Även andra studier 

visar att folkhälsoarbete och undervisning är återkommande moment i 

sjukvårdspersonals arbete under internationella humanitära uppdrag (Bjerneld et al., 

2004; Arbon et al., 2006). Bjerneld et al. (2004) studie påvisar att undervisningen 

upplevdes som ett svårt moment i arbetet där deltagarna i studien saknade 

förberedelser. Resultatet av denna studie tyder inte på att sjuksköterskorna kände sig 

oförberedda inför uppgiften och kan snarare liknas vid resultatet i en studie av Yang et 

al. (2010), som undersökte kinesiska sjuksköterskors upplevelse av räddningsarbete i 

det egna landet, där sjuksköterskorna snabbt tycktes anpassa sig till rollen som ”lärare”. 

 

I ett flertal studier inom området (Bjerneld et al., 2004; Hearns & Deeny, 2007; Hunt, 

2009; Yang et al., 2010) framkommer att sjukvårdspersonalen inte kände sig nog 

förberedda inför arbetet under de humanitära uppdragen. Vissa berättelser i denna 

studie vittnar om en ovisshet inför arbetet. Dels att arbetet till en början inte var 

klarlagt, dels ovisshet kring vad som skulle komma att krävas av sjuksköterskorna. En 

generell upplevelse av inte känna sig förberedd inför uppdragen framkom dock inte i 

denna studie. 
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Vad anses vara viktiga kunskaper, förmågor och egenskaper? 

Kreativitet, flexibilitet och förståelse framkom vara viktiga egenskaper i arbetet. Dessa 

egenskaper beskrevs vara viktiga för att hantera svåra arbetsuppgifter, nya situationer 

och bristande resurser. Nämnda egenskaper kan kopplas samman med att det enligt 

Lennquist (2009b) i katastrofområde är väsentligt att kunna använda sig av förenklade 

metoder när inte tillräckliga resurser finns att tillgå. Egenskaper som kreativitet och 

flexibilitet beskrivs även vara viktiga i arbetet i en rad andra studier i området (Bjerneld 

et al., 2004; Hearns & Deeny, 2007; Hunt, 2009; Yang et al., 2010). Vikten av 

förståelse för olikheter och lokalbefolkningens åsikter återkommer också i fler studier 

(Zinsli & Smythe, 2009; Hunt, 2009).  

 

Kunskap om vilka egenskaper som anses vara av vikt i arbetet genererar också kunskap 

till vad Kim (1987) benämner som praktikdomänen och kan genom modellen bidra till 

att begreppsliggöra internationellt humanitärt arbete utifrån ett 

omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. 

8.2.2 Vad upplevs som svårigheter, hinder och problem? 

De flesta svårigheter som beskrevs av sjuksköterskorna i denna studie var kopplade till 

bristande tillgång till resurser. Resursbristen upplevdes som försvårande i arbetet och 

medförde att sjuksköterskorna inte kunde ge adekvat vård. Denna beskrivning 

överensstämmer med Socialstyrelsens medicinska definition av katastrof som innebär 

att vårdbehovet, trots omfördelning av resurser, överstiger resurserna och leder till att 

normala kvalitetskrav på vården inte går att upprätthållas (SOSFS 2005:13, kap. 2, 1 §). 

Även ett flertal andra studier i området som påvisar att brist på resurser upplevs som en 

försvårande omständighet (Armagan, Engindeniz, Devay, Erdur & Ozcakir, 2006; 

Hearns & Deeny, 2007; Hunt, 2009; Tjoflåt, 1997; Yang et al., 2010). 

 

Resultatet visar också att sjuksköterskorna under sina uppdrag ställdes inför situationer 

som var svåra att hantera känslomässigt. Bland annat triagering av patienter, att avgöra 

vem som ska få hjälp och vem som ska bli utan, beskrevs som svårt. Enligt Lennquist 

(2009b) är emellertid det en uppgift som ingår i katastrofmedicinskt arbete. Att 

sjuksköterskorna upplevde nämnda uppgifter som svåra kan möjligtvis tyda på att de 

sakande tillräcklig kunskap eller förberedelser för katastrofmedicinskt arbete.  
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Sjuksköterskorna beskrev även känslor som frustration och en vilja att göra mer. Att 

upplevelser från humanitära uppdrag kan vara svåra att hantera påvisas i fler studier 

(Hearns & Deeny, 2007; Zinsli & Smythe, 2009; Yang et al, 2010). Dessa upplevelser 

och känslor kan relateras till Armagan et al. (2006) som har undersökt förekomst av 

posttraumatisk stress hos sjukvårdspersonal i räddningsinsatser. Studien påvisar att 

personal i räddningsinsatser har en ökad risk att drabbas av psykiska sjukdomar. Bland 

annat att tvingas avgöra vem som ska få vård och inte samt att arbeta i resursfattigmiljö 

är faktorer som kan föranleda PTSD.  

 

Att vara en del av arbetsteamet, som ibland bestod av medlemmar från många olika 

kulturer, beskrevs överlag som något positivt av sjuksköterskorna. I de flesta fall hade 

mångfalden positiv inverkan på arbetet, men ibland kunde dock konflikter och 

dilemman uppstå mellan utländsk och inhemsk personal kring olika syn på döden och 

prioriteringar i vården. Detta kan liknas med en studie av Hunt (2009), som undersökt 

moraliska aspekter av sjukvårdspersonals erfarenheter från internationella uppdrag, 

som påvisade att det kunde vara utmanande att arbeta med kollegor från andra kulturer 

och förstå sig på inhemska synsätt på vården. Dessa svårigheter kan få en möjlig 

delförklaring med att utländsk och inhemsk personal kan ha olika moraluppfattningar. 

Moraluppfattningar handlar enligt Stier (2009) om människors åsikter om vad som 

anses vara rätt eller fel och är enligt Stier starkt sammankopplat med känslor. Moralen 

varierar dock mellan olika kulturer och grupper (Stier, 2009), vilket borde kunna 

föranleda konflikter och dilemman mellan inhemsk och utländsk personal.   

8.2.3 Vad upplevs vara positivt och givande? 

En positiv aspekt av arbetet som framkom i denna studie var som ovan nämnts teamets 

betydelse, både för arbetet och på ett personligt plan. Teamet bidrog med stor expertis 

och ökad kunskap och fungerade också som ett stöd på ett personligt plan. Detta kan 

relateras till en litteraturstudie av Brandt (2008) om yrkesrelaterad stress och 

copingstrategier hos sjuksköterskor, som visade att en vanlig copingstrategi för att 

hantera stress i arbetet var att söka socialt stöd. I en studie av McGrath, Reid och Boore 

(2003), som också undersökt yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor, framkom att 

flertalet av deltagarna återfann det största stödet för att hantera stress i den närmaste 

arbetsgruppen, något som överensstämmer med resultatet i denna studie. 
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Beskrivningar av möten med lokalbefolkningen var återkommande i denna studie. 

Mötena uppfattades överlag som positiva och betydelsefulla. Dels beskrevs en 

beundran för lokalbefolknings sätt att hantera sin utsatta situation på, vilket också ges 

uttryck för i en studie av Zinsli och Smythe (2009), dels beskrevs betydelsefulla möten 

på individnivå i det patientnära arbetet. Att skildringar av olika möten var 

återkommande blir intressant att placera i en omvårdnadskontext, eftersom det anses 

vara i mötet mellan patient och sjuksköterska som omvårdnaden sker (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009; Kim, 1987). Den speciella karaktär på mötena som 

skildrades i denna studie kan också sättas in i Kims (1987) domänmodell där miljön 

enligt Kim påverkar patient-sjuksköteinteraktionen, och där interaktionen sjuksköterska 

och patient emellan bland annat påverkas av attityder hos både patient och 

sjuksköterska (se Figur 2, s. 7). Att skildringar av betydelsefulla möten fick en central 

roll i många av sjuksköterskornas berättelser kan alltså möjligtvis förklaras av att den 

speciella miljön i humanitärt arbete påverkar interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska, likaväl som attityderna hos båda parter har en inverkan på interaktionen 

- tacksamhet hos lokalbefolkningen och beundran hos sjuksköterskorna. 

 

Resultatet av denna studie pekar på att sjuksköterskornas överlag positiva upplevelse 

från de humanitära uppdragen övervann de svårigheter de ställdes inför under 

uppdragen. Sjuksköterskornas positiva erfarenheter kan liknas vid att det i flertalet 

studier i området beskrivs hur sjukvårdspersonal, trots svårigheter, även har positiva 

upplevelser från uppdragen (Bjerneld et al., 2004; Zinsli & Smythe, 2009; Tjoflåt, 

1997; Yang et al., 2010). 

 

Att kunna se hur arbetet gjorde skillnad och hade direkta såväl som ihållande effekter, 

beskrevs som positivt av sjuksköterskorna, något som också framkommer i en studie av 

Tjoflåt (1997). Upplevelserna från uppdragen beskrevs också som positiva och givande 

på ett personligt plan. Detta kan sättas i relation till en studie gjord av Bjerneld, 

Lindmark, McSpadden och Garrett (2006), som undersökt motiv, oro och förväntningar 

hos skandinavisk sjukvårdspersonal på väg ut på ett första internationellt uppdrag. 

Studien visade att sjukvårdspersonalen bland annat drevs av en vilja att hjälpa andra 

och göra skillnad, men också av att känna sig behövda och personligt tillfredsställda, 

något som alltså liknar vad sjuksköterskorna i denna studie gav uttryck för. 
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8.3 Slutsats  

Resultatet indikerar att analys av sjuksköterskors egna berättelser om erfarenheter från 

internationellt humanitärt arbete kan ge en relativt omfattande beskrivning av miljön i 

dessa sammanhang, som dessutom överensstämmer med innebörden av 

katastrofmedicinskt arbete. Innehållet i texterna som beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av arbetet måste dock betraktas ur en något kritisk ståndpunkt, eftersom 

motiven till varför sjuksköterskorna skrivit dessa berättelser är okända. Den omfattande 

beskrivningen av miljön och omgivningen leder dock till ökad kunskap om miljön som 

enligt Kim (1987) genererar ökad kunskap och förståelse för övriga områden och 

fenomen inom omvårdnadsvetenskapen. 

 

Genom att placera resultatet av denna studie i Kims (1987) domänmodell kan det 

internationella humanitära arbetet konceptualiseras utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt 

perspektiv. Modellen kan där igenom åskådliggöra hur miljön i humanitära insatser 

påverkar företeelser i de andra domänerna, det vill säga andra delar av omvårdnaden. 

På så sätt kan kunskapen och förståelsen av omvårdnaden i internationella humanitära 

insatser utökas. Dessutom kan modellen ge en indikation på områden där utökad 

kunskap krävs, vilket kan vara av vikt för framtida forskning. 

 

Utifrån studiens resultat kan slutsatser dras om att sjuksköterskors arbete i humanitära 

insatser, till följd av bland annat resurssvagheten, får annorlunda karaktär som präglas 

av stora variationer. Detta resultat satt i relation till domänmodellen (Kim, 1987) 

föreslår att resurssvagheten, som är ett fysiskt fenomen i miljödomänen, påverkar 

sjuksköterskornas arbete (praktikdomänen). Resultatet visar även att resursbristen 

upplevs som försvårande i arbetet. En orsak till att arbetet upplevs som svårt kan tänkas 

bero på att det saknas tillräckliga förberedelser inför arbetet eller kunskap inom 

katastrofmedicin, men det kan också ha andra orsaker som kan vara föremål för 

framtida forskning. 

 

Utifrån resultatet i studien kan kreativitet, flexibilitet och förståelse sägas vara viktiga 

egenskaper för att hantera nya och svåra situationer i arbetet. Kunskap som kan 

placeras in i praktikdomänen (Kim, 1987) och därigenom bidra till att ytterligare 

begreppsliggöra internationellt humanitärt arbete utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
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Resultatet av studien visar att mötena sjuksköterskor och patienter emellan upplevdes 

som övervägande positivt. Mötena kan tänkas få en särskild karaktär i internationell 

humanitärt arbete och ges en möjlig förklaring i Kims (1987) domänmodell.  

 

En sista slutsats som kan dras av studien är att sjuksköterskor, trots svårigheter, ofta 

upplever internationella humanitära uppdrag som positiva. 

8.4 Klinisk betydelse 

Genom att medvetandegöra att resursbrist upplevs som en försvårande omständighet i 

sjuksköterskors arbete i internationella humanitära insatser, att arbetet har stora 

variationer, samt att egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förståelse är viktiga för 

att hantera svårigheter i arbete, skapas möjlighet att vidare utveckla utbildning och 

förberedelser för sjuksköterskor inför internationellt humanitärt arbete. På så sätt ges 

sjuksköterskor bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, vilket i förlängningen kan 

innebära ett bättre omvårdnadsarbete. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

För att utöka och få en mer övergripande kunskap om sjuksköterskors arbete i 

internationella humanitära insatser, kan det vara relevant att genomföra en 

litteraturöversikt av befintliga studier i området. En övergripande kunskap skapar 

förutsättningar för att vidare utveckla omvårdnadsarbetet i dessa sammanhang.  

 

Utifrån denna studie kan förslag på framtida forskning vara att vidare undersöka vad 

som föranleder att sjuksköterskor upplever resursbristen i internationella humanitära 

insatser som svårt. Även att ytterligare undersöka fenomen kring mötet och 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient i internationellt humanitär arbete kan 

vara relevant för att öka kunskapen och förståelsen av omvårdnad i internationella 

humanitära sammanhang.  
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