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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet 

av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med 

sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig 

händelse. Sjuksköterskor är den största arbetsstyrkan vid en katastrof och sjukvården är 

helt beroende av deras kompetens. Forskning visar att bristfällig omvårdnad, triagering 

eller oförmåga till att finna den kritiskt dåliga patienten i ett tidigt skede, ökar mortaliteten. 

Dock visar forskningen även att sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt förberedda. 

Sjuksköterskor som har arbetat i samband med allvarliga händelser beskriver starka och 

motstridiga känslor. Utbildning, övning och tidigare erfarenheter inom katastrofmedicin 

har uppgetts förbättra sjuksköterskornas beredskap. Trots vetskapen om sjuksköterskornas 

nyckelroll är forskningen angående sjuksköterskors uppfattningar om den 

katastrofmedicinska beredskapen begränsad. Fler studier inom området vore av värde med 

tanke på att behovet av katastrofmedicinsk beredskap ökar.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska 

beredskapen på akutmottagningar i Storstockholm. 

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. Tio 

semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor från fyra akutmottagningar inom 

Storstockholm utfördes. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

Resultat: Fyra teman kunde urskiljas: ”oro för organisationens begränsningar”, ”behov av 

struktur”, ”erfarenhet och övning skapar trygghet i nya situationer” samt ”motstridiga 

känslor och tankar om copingstrategier”. Inom det första temat beskrev deltagarna en stark 

oro för att akutsjukvården redan är högt belastad och att detta skulle äventyra 

patientsäkerheten ännu mer vid en allvarlig händelse. I ”behov av struktur” beskrev 

sjuksköterskorna att de uppfattade sin roll som central vid allvarliga händelser och att de 

hade behov av en tydlig struktur. Tema nummer tre, ”erfarenhet och övning”, förklarade 

sjuksköterskornas önskan om mer övning och att erfarenhet gynnar dem i deras arbete. 

Motstridiga känslor såsom skräck blandad med nyfikenhet inför arbete vid en allvarlig 

händelse belystes i tema fyra, liksom arbetsgruppens viktiga, stöttande funktion.  

Slutsats: Den katastrofmedicinska beredskapen behöver förankras bättre i akutsjukvårdens 

hektiska vardag. Sjuksköterskornas uppfattning var att en allvarlig händelse skulle kunna 

orsaka ett kaos som fordrar starka copingstrategier. Behov av ett nytt, strukturerat 

arbetssätt uppdagades. Realistiska övningar skulle kunna kompensera för bristen på 

erfarenhet från allvarliga händelser. Ett strukturerat arbetssätt och en stark arbetsgrupp är 

måsten för att kunna upprätthålla patientsäkerheten vid en allvarlig händelse.  

Nyckelord: Katastrofmedicinsk beredskap, allvarlig händelse, akutmottagning, 

sjuksköterskor, uppfattningar.  



 

   

 

ABSTRACT 

Background: As the number of disasters increases in the world the need for an adequate 

disaster preparedness develops. Registered nurses in emergency departments have a 

significant role since they often constitute the first encounter with the healthcare after a 

disaster. Healthcare is dependent on the nurses' ability to effectively respond to an event of 

disaster. Studies have shown that a deficient triage, nursing and inability to identify a 

critically ill patient increase patient mortality. However, previous research reveal that 

nurses don’t feel properly prepared. Registered nurses with experience from disaster 

response describe strong and conflicting emotions. Experience, education and disaster-

related training have been shown to improve registered nurses’ self-reported disaster 

preparedness. Despite the fact that there is knowledge about registered nurses’ key role in 

disaster response, research is limited regarding their perceptions of disaster preparedness. 

Since the need for disaster preparedness increases, more studies within the area would be 

worthwhile.  

Aim: The aim was to describe registered nurses’ perceptions of disaster preparedness in 

emergency departments. 

Methods: A qualitative interview study was carried out and ten interviews with registered 

nurses from four emergency departments were performed. During the interviews a semi 

structured method was used. The interviews were analyzed through content analysis.  

Results: Four themes emerged: “concern for organizational insufficiency”, “need for 

structure”, “experience and training create a feeling of security in new situations” and 

“conflicting emotions and thoughts about coping strategies”. Within the first theme the 

participants described a strong concern for the already existing high pressure in emergency 

care and that this could jeopardize patient safety in an event of a disaster. The second 

theme illustrates the registered nurse’s perception of having a central role and their need 

for a clear structure while working in an event of disaster. “Experience and training”, 

theme three, is about the registered nurses’ wish for more disaster-related training and the 

importance of experience in their work. The thought of disaster response generated 

conflicting emotions, such as fear mixed with curiosity, was highlighted in theme four, as 

well as the importance of a supportive work group. 

Conclusion: The disaster preparedness needs to be better anchored in reality’s crowded 

care situation within the emergency care. Registered nurses believed a disaster would 

result in a chaotic work environment with the need for coping strategies. A new and 

structured way of working was seen as necessary. Realistic disaster-related training might 

compensate for the lack of experience. To be able to withhold patient safety during a 

disaster structure and stability within the workforce is essential.  

Keywords: Disaster preparedness, disaster nursing, emergency department, registered 

nurses, perceptions.  
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BAKGRUND 

Katastrof 

Begreppet katastrof beskriver en händelse som orsakar så extrema mänskliga, materiella 

och miljömässiga skador att samhället självständigt saknar resurser för att hantera dem. 

Katastrofer delas in i två kategorier: naturkatastrofer och mänskligt förorsakade 

katastrofer. Naturkatastrofer innebär händelser i natur och klimat, till exempel katastrofer 

orsakade av tsunamis, översvämningar eller jordbävningar (International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies [IFRC], 2000). Till mänskligt förorsakade katastrofer 

hör händelser till följd av den tekniska utvecklingen, terrordåd och väpnade konflikter. Den 

tekniska utvecklingen kan till exempel orsaka flygolyckor, strålningsolyckor, bränder eller 

olyckor med farliga ämnen (Lennquist, 2009a). De flesta mänskligt förorsakade 

katastroferna som sker idag är dock relaterade till sociala, politiska och ekonomiska 

strukturer (IFRC, 2000). 

Antalet och variationen av katastrofer världen över ökar successivt. Att katastroferna i 

världen ökar beror dels på ökad rörlighet mellan länder och världsdelar, kemisk-teknisk 

industriutveckling, den globala terrorismen, väpnade konflikter samt samhällets och 

sjukvårdens ökade sårbarhet på grund av den tekniska utvecklingen (Lennquist, 2009b). 

Även förekomsten av naturkatastrofer (biologiska, klimatrelaterade, geofysiska) ökar i 

världen. Framförallt ökar de klimatrelaterade katastroferna såsom flodvågor och stormar, 

vilket är en följd av klimatförändringarna. Varje år berörs 217 miljoner människor av 

naturkatastrofer och orsakas stort lidande (Leaning & Guha-Sapir, 2013). År 2015 

rapporterades 376 naturkatastrofer där 110,3 miljoner människor drabbades världen över 

(Guha-Sapir, Hoyois & Below, 2016). Samtidigt lever cirka 300 miljoner människor i 

områden där våldsamma oroligheter är vanligt förekommande (Guha-Sapir & D’Aoust, 

2011). Även om det globalt sett har skett en minskning av väpnade konflikter så pågår 

flertalet fortfarande, med lidande civilbefolkning och stora flyktingvågor som följd. Sedan 

år 2010 har antalet länder som drabbas av terrorattentat ökat. Flest terrorattentat sker i 

mellanöstern, Nordafrika, södra Asien och Afrika söder om Sahara och de som främst 

drabbas är civilbefolkningen (The Institute for Economics and Peace [IEP], 2016). Oavsett 

katastrofens art orsakar de stora skador för människorna som drabbas, såsom omedelbar 

död, allvarliga skador, funktionsnedsättningar eller allvarliga sjukdomsutbrott (Leaning & 

Guha-Sapir, 2013).  

I Sverige är katastroftillstånd ovanliga, dock anses risken för allvarliga händelser öka 

(Lennquist, 2009b). Även om Sverige historiskt sett har varit förskonat från terrorattacker 

visar trenden på en markant ökning sedan år 2015 (IEP, 2016). Exempel på terrorattentat i 

Sverige är skolattacken i Trollhättan 2015 (IEP, 2016) och terrorattentatet på 

Drottninggatan 2017 (Stockholms läns landsting [SLL], 2017a). Andra exempel på 

allvarliga händelser i Sveriges moderna historia är Estoniakatastrofen 1994 då endast 137 

av 1000 passagerare kunde räddas när en färja förliste på Östersjön (Socialstyrelsen, 1997) 

och diskoteksbranden i Göteborg 1998 (Socialstyrelsen, 2001a). Även vid 

flodvågskatastrofen i Thailand 2004 blev den svenska insatsen omfattande med tanke på 
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hemtransporter av ett stort antal skadade svenskar som var i behov av akut 

omhändertagande i Sverige. Så många som 460 skadade patienter togs emot bara av 

Stockholms Läns Landstings akutsjukhus och tomma avdelningar bemannades enbart för 

detta ändamål (Socialstyrelsen, 2007). En annan händelse som har haft en inverkan på den 

svenska katastrofberedskapen är bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya den 22 

juli 2011, då en ensam gärningsman dödade 77 människor och 155 personer skadades 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Katastrofmedicinsk beredskap 

Katastrofberedskap 

För att öka samhällets möjligheter att hantera katastrofer arbetar man med 

katastrofberedskap. Katastrofberedskap innefattar arbete med att förutsäga, förebygga och 

minska potentiella skador vid en katastrof. Syftet med katastrofberedskap är att 

kontinuerligt arbeta för att minska effekterna och påverkan på den berörda befolkningen, 

genom att arbeta fram metoder för att hantera olika händelser och konsekvenser (IFRC, 

2000). 

Vid katastrofberedskap är det essentiellt att ha strukturella, fysiska och mänskliga faktorer 

i åtanke då samhällets sårbarhet påverkar hur stor en potentiell katastrof kan bli. Den 

mänskliga sårbarheten är den som påverkar sjukvårdens beredskap mest. Svårigheterna att 

förutspå, hantera, motverka och återhämta sig efter en katastrof gör det svårt för 

sjukvården att förbereda sig. Kraftig ökning av folkmängd, urbanisering samt bristande 

kunskap kring katastrofberedskap är typexempel på mänskliga faktorer som påverkar 

katastrofberedskapen (IFRC, 2000). 

Den svenska katastrofberedskapen grundar sig i ett samarbete mellan olika aktörer, så som 

Socialstyrelsen, landsting, kommuner, länsstyrelser, regering, polismyndigheten samt 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Aktörerna har alla sina egna 

ansvarsområden som styrs utifrån olika lagstiftningar. Inom hälso- och sjukvården är det 

Socialstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att det nationellt ska finnas en 

välfungerande katastrofmedicinsk beredskap (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

Socialstyrelsens definitioner 

Socialstyrelsen (SOSFS 2013:22, s. 3) definierar katastrofmedicinsk beredskap som 

”beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig 

händelse”. Allvarlig händelse är en samlingsterm som inkluderar händelser som är så pass 

omfattande att sjukvårdens resurser behöver omfördelas, organiseras, nyttjas och ledas på 

ett särskilt sätt för att kunna möta det akuta vårdbehovet. En allvarlig händelse kan till 

exempel vara en infrastrukturstörning, explosion eller transportolycka (Allvarlig händelse, 

u.å.). Inom allvarlig händelse återfinns termerna stor olycka, extraordinär händelse och 

katastrof. Vid en stor olycka räcker inte resurserna till att täcka det akuta vårdbehovet, men 

genom en omfördelning av resurserna kan normala kvalitetskrav för medicinska 

behandlingar upprätthållas. Extraordinära händelser innebär händelser som avviker från det 

normala och därmed riskerar störa viktiga samhällsfunktioner och därför fordrar snabba 

insatser (SLL, 2017b) till exempel ett långvarigt strömavbrott, morden på Olof Palme och 
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Anna Lindh. Katastrof definieras mer specifikt inom katastrofmedicinsk beredskap som 

”en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 

vårdbehovet, och belastningen blir så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk 

behandling trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas” (Katastrof, u.å.). 

Katastrof är därför ett begrepp som är svårt att använda innan man utvärderat omfattningen 

av en händelse, varför samlingsnamnet allvarlig händelse används tills kvaliteten på den 

sjukvård som bedrivits har utvärderats (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

Landstingens ansvar 

För att landstingen ska vara väl förberedda vid en allvarlig händelse kräver Socialstyrelsen 

att alla landsting ska ha utformat en beredskap, baserad på arbete före, under och efter den 

allvarliga händelsen inträffat (Nilsson & Kristiansson, 2015). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ([HSL], SFS 2017:30) 2§, kap. 3, är landstingen och regionerna ansvariga 

att planera så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. De har som krav på sig, 

som en samhällsviktig verksamhet, att ha förmågan att hantera olika former av allvarliga 

och extraordinära händelser som kan påverka samhället och sjukvårdens verksamheter 

(Nilsson & Kristiansson, 2015). För att på bästa sätt hantera allvarliga händelser är en 

noggrann planering samt en utbildad och tränad organisation essentiell (Socialstyrelsen, 

2007). Stockholms läns landsting (2017a) har som mål att vid en katastrof sträva efter att 

upprätthålla normala kvalitetskrav för de allra flesta av de drabbade. För att möjliggöra 

detta ställs stora krav på den katastrofmedicinska ledningen på alla nivåer, från landsting 

till de sjuksköterskor som är i tjänst. Eftersom både omfattningen av en stor olycka och 

sjukvårdens kapacitet att ta emot skadade är svåra att förutspå krävs att resurserna 

omfördelas och utnyttjas flexibelt (SLL, 2017b). 

Grundprinciperna 

Arbetet med katastrofmedicinsk beredskap inom landstingen utgår från grundprinciperna: 

ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen beskriver landstingets 

ansvarsområde kring den vardagliga verksamheten och att ansvaret kvarstår vid en 

allvarlig händelse. Närhetsprincipen innebär att ansvaret åligger de som är närmast 

berörda, då en allvarlig händelse ska hanteras där den inträffat. Den tredje grundprincipen, 

likhetsprincipen, ställer krav på landstinget att fortsätta bedriva den dagliga verksamheten 

på samma sätt trots att en allvarlig händelse ägt rum och antalet patienter ökar (SLL, 

2017c). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2013) förtydligar att detta innebär 

att akutmottagningarna ska fortsätta arbeta under normala förhållanden (vardagsläge), i 

samma lokaler med samma organisation även under katastrof, så länge det är möjligt.  

Beredskapslägen och katastrofplaner 

Sjukvården har idag utformat olika beredskapslägen för att uppskatta till vilken nivå 

verksamheten behöver förändras utifrån förmåga och kapacitet. Beredskapslägen finns i tre 

lägen, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Vid stabsläge bör sjukhusen upprätta 

en särskild sjukvårdsledning som håller sig informerad kring händelsen samt vidtar 

nödvändiga åtgärder om situationen kräver det. Förstärkningsläge innebär att den 

etablerade sjukvårdsledningen strukturerar arbetet genom att förstärka vissa funktioner 

inom sjukhuset. Det högsta beredskapsläget är katastrofläge som innebär att man utnyttjar 
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alla resurser som finns tillgängliga för att hålla en hög vårdstandard. Att gå upp i 

katastrofläge innebär inte att kvalitén på vården som bedrivs ska sänkas (Beredskapsläge, 

u.å.; Stabsläge, u.å.; Förstärkningsläge, u.å.; Katastrofläge, u.å.). 

Varje landsting ska ha en regional katastrofplan som redogör för hur man ska handskas 

med olika former av allvarliga händelser (SOSFS 2013:22). De lokala verksamheterna har 

sedan ett eget ansvar att utforma en lokal katastrofplan (SLL, 2017b). Syftet med den 

lokala katastrofplanen är att vid ett ökat beredskapsläge mobilisera hela sjukhusets resurser 

efter katastrofplanen för att möjliggöra mottagande av ett stort antal skadade (SLL, 2017b). 

Den lokala katastrofplanen ska innehålla beskrivningar av arbetssätt vid olika former av 

allvarliga händelser samt en evakueringsplan om sjukhuset behöver utrymmas (Nilsson & 

Kristiansson, 2015). För att planerna ska fungera optimalt och vara anpassade till samhället 

och verksamheten bör de fortlöpande revideras och utvärderas. Det är även en förutsättning 

att den personal som berörs av planen kontinuerligt utbildas och får kunskap om sin roll i 

den för att det ska fungera (Lennquist, 2009c). 

Enligt SOSFS 2013:22 är landstingen skyldiga att se till att den hälso- och 

sjukvårdspersonal som kan komma att delta i insatser vid en allvarlig händelse har adekvat 

utbildning samt får regelbunden träning. Detta är viktigt både för upprätthållandet och 

vidareutvecklingen av den katastrofmedicinska beredskapen (SOSFS 2013:22). 

Effektiviseringen inom sjukvården med minskad reservkapacitet har ökat kraven på en väl 

genomförd katastrofplanering och katastrofplan (Lennquist, 2009c). 

Lärdomar från beredskap vid tidigare händelser 

Vid diskoteksbranden i Göteborg påvisades fördelarna med en genomarbetad katastrofplan 

för att kunna omfördela resurserna och på bästa sätt omhänderta ett stort antal patienter 

utan att sänka vårdkvalitén. Totalt skadades 213 personer som alla var i behov av någon 

form av vård. Genom att konstruktivt omfördela vårdens resurser enligt beredskapsplanen 

kunde man under händelsenatten etablera 150 vårdplatser, varav 74 intensivvårdsplatser på 

Göteborgs sjukhus (Socialstyrelsen, 2001a). Även vid utredningen av terrorattentatet på 

Drottninggatan såg man att grunden för en bra beredskap innefattar en välarbetad 

katastrofplan både på regional och lokal nivå. Utredningen antydde också på att det vore 

fördelaktigt om alla verksamheter i Stockholms läns landsting hade en gemensam 

beredskapsplan och samordnade lokala katastrofplaner (SLL, 2017a). 

Ett problem som uppstod vid diskoteksbranden i Göteborg var att akutmottagningarna blev 

en ostrukturerad och rörig mötesplats för både personer som skadats, flytt från branden, 

anhöriga, vänner och bekanta (Helton, 2000). Detta förebyggdes under skjutningarna på 

Utøya genom tidig triagering. I och med detta kunde man hänvisa de mindre skadade till 

”skadelegevakter”, liknande svenska närakuten och vårdcentral, istället för att de skulle 

söka sig till akutmottagningen. Detta bidrog till att personalen på sjukhuset fick möjlighet 

att fokusera på de patienter som var i behov av specialiserad sjukvård (Socialstyrelsen, 

2012). Under terrorattentatet på Drottninggatan uppmärksammades att den 

katastrofmedicinska beredskapen i Stockholms läns landsting behöver ses över för att på 

ett mer konkret sätt kunna utnyttja alla verksamheter som finns inom landstinget  
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(SLL, 2017a). För att fördelningen mellan sjukhusen i Stockholm skulle bli mer optimal 

och anpassad efter förmåga och kompetens visade utredningen efter terrorattentatet på 

Drottninggatan att landstinget skulle gynnas av en förmågeanalys som skulle beskriva 

sjukhusens olika specialiteter. Förkunskap om sjukhusens olika specialiteter möjliggör 

tidig och optimal fördelning av patienterna mellan sjukhusen (SLL, 2017a). 

Fördelningsnyckeln, antalet patienter som bedöms kunna skickas till ett särskilt sjukhus, 

skapas efter typen av skada hos de drabbade, vilken kompetens sjukhusen har, avstånd 

samt utefter hur den generella situationen ser ut (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

Enligt flera av Socialstyrelsens utredningar av allvarliga händelser skulle sjukvården kunna 

ta media till sin hjälp genom att följa händelseförloppet samt använda media som en kanal 

ut till allmänheten. I dagens samhälle sprids information väldigt fort via internet och 

sociala medier. Vid en allvarlig händelse kan anhöriga, media och andra snabbt uppsöka 

information om till exempel var skadade vårdas vilket ökar trycket på akutmottagningarna. 

Vid ett ökat tryck på akutmottagningarna får sjukvårdspersonalen en ökad belastning och 

kompetensbehovet stiger (Socialstyrelsen, 2001a; Socialstyrelsen 2001b; Socialstyrelsen 

2012).  

Teoretisk utgångspunkt 

Benner (1993) beskriver med utgångspunkt i tidigare forskning hur den så kallade 

Dreyfusmodellen kan tillämpas på omvårdnad. Modellen beskriver hur färdigheter 

förvärvas i fem utvecklingsstadier: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. Benner (1993) anser att sjuksköterskan kan utvecklas från novis till expert genom 

den erfarenhet som uppnås genom att vara kliniskt verksam under en längre tid. Dock 

krävs att erfarenheten tillsammans med teoretisk kunskap kombineras med en reflektiv 

förmåga samt att sjuksköterskan kan integrera innebörden av detta på ett personligt plan. 

Sjuksköterskans kliniska kunnande kan sammanfattas i sju kompetensdomäner: ”den 

hjälpande rollen, undervisande och vägledande funktion, diagnostisk och övervakande 

funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att utföra och övervaka 

behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete, att planera 

och organisera för personalens arbete och vården” (Benner, 1993, s. 56). 

Sjuksköterskans roll vid allvarliga händelser 

Att samhället fått ett ökat behov av en bred och god katastrofmedicinsk beredskap beror på 

att antalet katastrofer i världen ökar. Detta medför ökade krav på sjuksköterskornas 

kompetens kring katastrof och omvårdnad (Park & Kim, 2017). Sjuksköterskor är den 

största arbetsstyrkan vid en katastrof och har en stor betydelse för hur stora 

konsekvenserna kan komma att bli (Davies, 2005). Vid en katastrof utgör 

akutmottagningen ofta den första kontakten med vården efter en allvarlig händelse och 

därför kommer de sjuksköterskor som arbetar där att spela en stor roll för vården och 

behandlingen av dessa patienter (Hammad, Arbon, Gebbie & Hutton, 2012). De 

sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvård får lätt en överblick över vad samhället och 

befolkningen har för vårdbehov, något som samhället kan dra nytta av vid allvarlig 

händelse (Powers, 2010). Benner (1993) beskriver att erfarna sjuksköterskor snabbt kan få 
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en överblicksbild över personalläge, patienternas behov och tillgängliga resurser för att 

organisera arbetet vid en oförutsedd situation.  

Vid en katastrof blir sjuksköterskans viktigaste roll att snabbt möta och bedöma de 

drabbades behov av vård och omvårdnad. I det kritiska läget får sjuksköterskan också 

ansvaret att på bästa möjliga sätt utnyttja tillgängliga resurser, samt skapa ett samarbete 

med andra professioner för patientens bästa. Med sjuksköterskans mångfacetterade 

kompetens kan hen även få olika uppgifter, som ledning, beredskap i hemmet, 

omhändertagande av chockade eller att gå och stötta annan personal på annan 

vårdavdelning som är i behov av det (Gebbie & Qureshi, 2002). Allt detta förväntas 

sjuksköterskor hantera under samtidig fysisk och psykologisk inverkan (World Health 

Organization [WHO] & International Council of Nursing [ICN], 2009). 

Sjuksköterskans förmåga till flexibilitet, kritiskt tänkande och problemlösande är 

nyckelfaktorer för ett optimalt omhändertagande vid en allvarlig händelse. Forskning visar 

på att sjuksköterskan tidigt i sin karriär gynnas av att skapa sig en god förståelse för den 

individuella patientvården för att kunna anamma likvärdig vårdkvalité vid ett högt 

patientflöde och katastrof (Powers, 2010). Sjuksköterskorna måste inneha de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att snabbt kunna skifta fokus till att vårda ett större antal 

patienter, triagera, prioritera, koordinera, delegera och ansvara för omvårdnaden av akut 

skadade och sjuka patienter (WHO & ICN, 2009).  

Till specialistsjuksköterskan inom akutsjukvårds uppgifter hör att utföra evidensbaserad 

avancerad omvårdnad på ett professionellt sätt. Detta innebär att akutsjuksköterskan 

behöver ha kompetens att kunna bedöma anamnes, symtom och tecken och identifiera 

potentiellt livshotande tillstånd samt ibland självständigt påbörja utredning eller 

behandling. För att kunna upprätthålla en säker vård behöver akutsjuksköterskan kunna 

prioritera och göra korrekta bedömningar av patienters vårdbehov och behov av vårdnivå. 

Hen bör ha handlingsberedskap för komplexa akuta situationer, kunna fatta snabba 

korrekta beslut trots knapp information och koordinera omvårdnadsåtgärderna utifrån både 

patientens tillstånd och tillgängliga resurser (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Gebbie och Qureshi (2002) beskriver att om sjuksköterskor har en mycket god kunskap 

kring vad som förväntas av dem och deras arbetsplats ökar möjligheterna till ett bra 

arbetssätt vid en allvarlig händelse. Ett bra omhändertagande vid en allvarlig händelse 

baserar sig på sjuksköterskans grundkunskap och kompetens inom omvårdnad (WHO & 

ICN, 2009). Vid en allvarlig händelse kan man se att en bristfällig omvårdnad, triagering 

eller oförmåga till att finna den kritiskt dåliga patienten i ett tidigt skede, ökar mortaliteten 

(WHO & ICN, 2009; Powers, 2010). Därför spelar sjuksköterskor en mycket viktig och 

mångbottnad roll vid katastrofer. Hälso- och sjukvårdssystemet är helt beroende av 

sjuksköterskornas kompetens och förmåga att agera effektivt vid en katastrof (WHO & 

ICN, 2009). 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskors förberedelsegrad 

Utbildning 

En faktor som inom forskningen har associerats med att sjuksköterskor känner sig 

förberedda inför katastrofer är katastrofrelaterad utbildning och träning (Al Thobaity, 

Plummer, Innes & Copnell, 2015; Hammad et al. 2012; Labrague, Yboa, McEnroe-Petitte, 

Lobrino & Brennan, 2016; Labrague et al., 2017; Tzeng et al., 2016; Usher et al., 2015). 

Att träna och förbereda sjuksköterskor inför katastrofer är viktigt både för att optimera 

säkerheten och för att minimera det potentiella psykiska traumat för sjuksköterskorna 

(Pourvakhshoori, Norouzi, Ahmadi, Hosseini & Khankeh, 2017). Under utredningar av 

busskrascher i Sverige mellan 1997-2007 kunde man konstatera det essentiella med att ha 

kontinuerliga övningar. Genom att utföra övningar kan man innan en katastrof sker 

identifiera och åtgärda brister i den rådande katastrofplanen (Socialstyrelsen, 2001b). 

Granskning av skjutningarna på Utøya visade att anledningen till att endast en person dog 

på sjukhus kan vara att kommunerna prioriterat utbildning kring trauma och katastrof. Man 

såg att genom den uppbyggda kunskapen kring katastrofomhändertagande och triagering 

kunde man i ett tidigt skede hänvisa patienterna rätt. I och med detta så identifierades ett 

starkt utbildningsbehov hos sjuksköterskor i Sverige för att öka deras kompetens kring 

katastrofbaserad omvårdnad och triagering (Socialstyrelsen, 2012). Nilsson et al. (2016) 

kom fram till att realistiska övningar är en bra metod för att säkerhetsställa och upprätthålla 

den katastrofmedicinska kunskapen hos sjuksköterskor och förespråkar 

simuleringsövningar. 

Powers (2010) menar att sjuksköterskor ökar sin kompetens vid större övningar, särskilt 

vid övningar utanför sjukhuset. Under utvärderingen av terrorattentatet på Drottninggatan 

uppmärksammades behovet av kontinuerlig övning inom katastrofberedskap. Man bör 

även utföra stora övningar där alla verksamheter övar tillsammans (SLL, 2017a). Dock 

finns ingen konsensus inom forskningen om hur katastrofträningen bäst bör utformas, 

skriver Hammad et al. (2012). 

Även om de lokala katastrofplanerna är ett sätt för sjuksköterskor att utöka sin kunskap och 

förbättra förberedelsen inför en katastrof, har forskning visat att dessa planer sällan blir 

lästa och inte möter sjuksköterskornas behov (Hammad et al., 2012). Många känner sig 

osäkra på att verkställa katastrofplanen (Al Khalaileh, Bond & Alasad, 2012). Dessutom 

händer det att innehållet är felaktigt eller ofullständigt vilket gör katastrofplanen 

oanvändbar (Hammad et al., 2012). I vissa fall vet sjuksköterskorna inte ens om att 

katastrofplanen existerar (Al Khalaileh et al., 2012; Labrague et al., 2016; O’Sullivan et 

al., 2008).   

Tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenhet av att arbeta under en katastrof är en annan av de faktorer som beskrivs 

förbättra sjuksköterskors känsla av förberedelse (Al Thobaity et al., 2015; Baack & Alfred, 

2013; Labrague et al., 2017; Nilsson et al., 2016; O’Sullivan et al., 2008; Tzeng et al., 

2016; Usher et al., 2015). Sjuksköterskor med militär bakgrund tenderar också skatta sig 

bättre förberedda för att arbeta i samband med katastrofer (Al Thobaity et al., 2015; Tzeng 

et al., 2016). Tzeng et al. (2016) menar att sjuksköterskorna inom den taiwanesiska 
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militären känner sig bättre förberedda dels för att de får utbildning och kontinuerlig träning 

i katastrofberedskap och dels för att de är delaktiga i den katastrofmedicinska planeringen. 

Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården upplever sig vara bättre förberedda för 

framtida, eventuella katastrofer (Nilsson et al., 2016; Tzeng et al., 2016). Sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagningar (Hodge, Miller & Skaggs, 2015), sjuksköterskor med 

erfarenhet från intensivvården (Tzeng et al., 2016) och sjuksköterskor som arbetar nattskift 

(Nilsson et al., 2016) skattar alla sin kompetens att arbeta vid en katastrof högre. Tzeng et 

al. (2016) tror att sjuksköterskor på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar uppnår 

en större tilltro till sin förmåga att hantera krissituationer som en följd av att de ofta stöter 

på akuta situationer.  

Antal år i yrket tycks också spela in, erfarenhetsmässigt seniora sjuksköterskor uppger en 

högre grad av beredskap än juniora sjuksköterskor (Hammad et al., 2012). I samma linje 

skriver Tzeng et al. (2016) att sjuksköterskor med över tio års erfarenhet av yrket känner 

sig mer redo att möta en katastrof. Nilsson et al. (2016) fann dock att det var exponeringen 

för akuta situationer eller allvarliga händelser, och inte tiden i yrket, som skapade 

erfarenhet och därmed ökade sjuksköterskornas kompetens att hantera både våld och 

katastrofer. Sjuksköterskorna som arbetade på Sahlgrenskas akutmottagning under 

diskoteksbranden i Göteborg redogör tydligt för att tidigare erfarenheter av 

masskadeolyckor gjorde att de visste hur de skulle hantera situationen. Erfarenhet av och 

förförståelse för hur människor som är skadade och i chock agerar beskrevs underlätta 

anpassningen till att arbeta i en krissituation (Helton, 2000). 

Sjuksköterskors självuppfattade kompetens 

Trots vetskapen att sjukvårdssystemet är beroende av sjuksköterskor vid allvarliga 

händelser är det vida rapporterat att sjuksköterskor känner sig otillräckligt förberedda för 

att agera i händelse av en katastrof (Al Khalaileh et al., 2012; Baack & Alfred, 2013; 

Hammad et al., 2012; Hodge et al., 2015; Jacobson et al., 2010; Labrague et al., 2016; 

Labrague et al., 2017; Nilsson et al., 2016; O’Sullivan et al., 2008; Usher et al., 2015). Att 

sjuksköterskor uppger att de inte känner sig förberedda för att arbeta vid allvarliga 

händelser förklaras framförallt av bristande erfarenhet av katastrofer samt otillräcklig 

utbildning och träning (Hammad et al., 2012). Studier på sjuksköterskors självuppfattade 

kompetens har bland annat gjorts i Mellanöstern, Asien, Nordamerika och Sverige. De 

flesta studier har utförts med kvantitativa metoder. 

Sjuksköterskor i Saudiarabien, Jordanien och Asien-Stillahavsregionen känner sig 

otillräckligt förberedda för att arbeta vid en katastrof (Al Khalaileh et al., 2012; Al 

Thobaity et al., 2015; Usher et al., 2015). Al Thobaity et al. (2015) slog bland annat fast att 

sjuksköterskor i Saudiarabien själva uppfattar sin kunskapsnivå inom katastrofberedskap 

som måttlig och att sjuksköterskor som arbetar på militära sjukhus känner sig bättre 

förberedda än sjuksköterskorna på statliga sjukhus.  

Kanadensiska sjuksköterskor, verksamma inom framförallt intensivvård och på 

akutmottagningar, kände sig inte redo att arbeta vid storskaliga allvarliga händelser. 

Särskilt dålig beredskap uppfattade sjuksköterskorna att de hade när det kom till CBRNE-
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händelser, det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva 

händelser (O’Sullivan et al., 2008). I studier utförda i USA uppfattade sjuksköterskor sin 

egen kompetens som överlag låg och kände sig inte redo att agera vid en katastrofsituation 

(Baack & Alfred, 2013; Hodge et al., 2015). Jacobson et al. (2010) belyser att majoriteten 

av sjuksköterskorna visade sig vara osäkra på om de skulle klara av att agera korrekt vid 

händelse av bioterrorism. Flertalet önskade även utbildningsmaterial om bioterrorism samt 

ville bli informerade om utbildningsmöjligheter (Jacobson et al., 2010).  

I en svensk studie av Nilsson et al. (2016) användes Nurse Professional Competence Scale, 

som i 88 punkter mäter sjuksköterskors självskattade kompetensnivå inom 

katastrofberedskap. Forskarna kom bland annat fram till att sjuksköterskorna bara var 

måttligt förberedda för katastrofer. Sjuksköterskans kompetens ansågs i studien kunna 

förstärkas genom utbildning, både teambaserade övningar och diskussionsforum (Nilsson 

et al., 2016).  

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta vid allvarliga händelser 

Forskningen beskriver att sjuksköterskor som arbetar i samband med katastrofer upplever 

starka, motstridiga känslor, både positiva och negativa (Hammad et al., 2012; 

Pourvakhshoori et al., 2017). Hammad et al. (2012) belyser även att det förekommer att 

sjuksköterskor trycker tillbaka sina känslor för att orka arbeta, de går på “autopilot”. Detta 

tolkas som en coping-mekanism, alltså strategier som sjuksköterskorna använder för att 

kunna hantera psykiskt påfrestande situationer (Hammad et al., 2012).  

Till de beskrivna positiva känslorna hör stolthet, engagemang samt känsla av kollegialitet 

och samarbete både sjuksköterskor emellan och mellan individerna i det multidisciplinära 

teamet (Hammad et al., 2012). Efter diskoteksbranden i Göteborg nämndes personalens 

goda sammanhållning som en av anledningarna till att sjukvårdens katastrofmedicinska 

beredskap fungerade på ett bra sätt, man hade kunskap om hur de andra jobbade vilket gav 

en bra struktur i arbetet (Helton, 2000). Även efter terrorattentatet på Drottninggatan drogs 

slutsatsen att den katastrofmedicinska beredskapen till stora delar fungerade. 

Landstingsstyrelsen tyckte att sjukvårdspersonalen agerade snabbt, professionellt och 

engagerat, detta bidrog till att de drabbade fick en god vård och omvårdnad trots bristande 

information och förutsättningar. Sjukvårdspersonalen arbetade gemensamt för att 

successivt lösa de problem som uppkom under tiden. Det uppmärksammades dock att 

sjukvårdspersonalen kunde uppleva situationen som hot- och riskfylld (SLL, 2017a). 

Till de negativa känslorna nämns framförallt rädsla och överväldigande känslor. I den 

initiala väntan på de skadade dominerar rädslan för att inte klara av att arbeta samt rädslan 

för att inte veta vad som kommer att hända eller hur illa skadade patienterna kommer att 

vara (Hammad et al., 2012). När katastrofen är ett faktum beskriver sjuksköterskor hur de 

brottas med etiska utmaningar, såsom att tvingas prioritera och välja vilken patient som ska 

få vård först (Pourvakhshoori et al., 2017). Känslor som förtvivlan och sorgsenhet finns 

ibland kvar långt efter den allvarliga händelsen ägt rum och sjuksköterskor har i 

efterförloppet beskrivit rastlöshet, sömnsvårigheter och mardrömmar (Hammad et al., 

2012).  
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Att förbereda sjuksköterskor för allvarliga händelser är viktigt både med tanke på 

sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa samt för att hälso- och sjukvården ska kunna 

fungera. Turale (2014) konstaterade att sjuksköterskor också är offer för katastrofer och 

även om medvetenheten om sjuksköterskors roll i den katastrofmedicinska beredskapen 

har ökat, behöver många sjuksköterskor bli bättre förberedda, både kunskapsmässigt och 

psykologiskt. Att förbereda 2000-talets sjuksköterskor för katastrofer kan därför, som 

Turale (2014) tydligt uttryckt, ses som en humanitär och moralisk skyldighet. 

Sjuksköterskor är samtidigt den största gruppen inom hälso- och sjukvårdens professioner 

och hälso- och sjukvårdssystemet är direkt beroende av sjuksköterskornas kompetens 

(WHO & ICN, 2009).  

Problemformulering 

I en tid då risken för allvarliga händelser ökar rapporterar sjuksköterskor att de känner sig 

otillräckligt förberedda för att arbeta i samband med en katastrof. Dagens forskning 

tillhandahåller till viss del information om sjuksköterskors kompetens, kunskap och 

faktorer som påverkar förberedelsegraden. Dock är forskningen om sjuksköterskors 

uppfattningar om katastrofmedicinsk beredskap begränsad. Hur uppfattar sjuksköterskor 

den katastrofmedicinska beredskapen? 

Att studera sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen inom 

akutsjukvården är viktigt eftersom de har en nyckelroll vid allvarliga händelser. Det är 

sjuksköterskor som utför den akuta omvårdnaden och utan adekvat kompetens kan både 

sjuksköterskor och patientsäkerhet bli lidande. Genom att ge sjuksköterskor möjligheten att 

själva berätta hur de ser på den katastrofmedicinska beredskapen kan viktig information 

komma fram. Sjuksköterskors behov behöver tydliggöras och eventuella brister inom 

området behöver synliggöras. Resultatet kan användas till förbättringsåtgärder med syfte 

att förbättra sjuksköterskors förberedelse, kunskap och kompetens och därmed bidra till att 

utveckla den katastrofmedicinska beredskapen. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska 

beredskapen på akutmottagningar i Storstockholm. 

METOD 

Ansats 

Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod med induktiv ansats och semistrukturerade 

intervjuer. Med en kvalitativ metod strävar forskaren efter att beskriva, förstå och försöka 

tolka människans egen upplevelse (Holloway & Wheeler, 2013). Dalen (2011) beskriver 

intervjuer som ett lämpligt val av metod då man önskar undersöka personers upplevelser i 

deras egen livsvärld.  

Urval 

Deltagarna till studien valdes ut efter förbestämda inklusions- och exklusionskriteriter. 

Polit och Beck (2012) beskriver att det är viktigt att ha tydliga förbestämda kriterier för 
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vem som får delta i studien. Detta för att deltagarna ska ha rätt kvalifikationer för att kunna 

svara på frågorna på ett sätt som är relevant till syftet (Polit & Beck, 2012). Tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier förstärker även överförbarheten. Överförbarhet är en 

viktig faktor för att förstärka studiens trovärdighet och innebär att studien och resultatet 

ska kunna överföras till andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2012). Kriterierna 

för denna studie utsattes att vara; 

Inklusionskriterier: Legitimerad sjuksköterska verksam på en akutmottagning på ett av 

akutsjukhusen i Storstockholm, arbetslivserfarenhet på minst ett år inom akutsjukvård. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor ej verksamma på en akutmottagning, sjuksköterskor 

med en arbetslivserfarenhet mindre än ett år inom akutsjukvård. 

Ett bekvämlighetsurval användes grundat i studiens ovannämnda inklusionskriterier. 

Bekvämlighetsurval innebär att välja att utföra intervjuer på de personer som är 

lättillgängliga, vilket i detta fall innebar deltagare som i ett tidigt skede var intresserade av 

att delta i studien (Polit & Beck, 2012).  

Verksamhetscheferna på varje akutmottagning i Storstockholm kontaktades för att få 

godkännande att utföra studien på deras arbetsplats men även för att komma i kontakt med 

potentiella sjuksköterskor som kunde tänka sig att delta i studien. Verksamhetscheferna 

fick ett brev mejlat till sig innehållande en beskrivning av studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Polit och Beck (2012) redogör för detta som att använda sig av 

“gatekeepers”. Att använda sig av “gatekeepers” innebär att man ber om tillåtelse att utföra 

sin studie på en plats genom att just tillfråga verksamhetschefen om det är tillåtet att 

intervjua dennes medarbetare, vilket även kan ge möjligheten till att utföra intervjuerna på 

deltagarens arbetsplats och under arbetstid (Polit & Beck, 2012). I de flesta fall i denna 

studie valdes lämpliga personer ut av chefer på deras arbetsplats för att delta i studien. 

Deltagarna fick sedan ett personligt mejl med tillfrågan angående deltagande, information 

om studien samt information om informerat samtycke. 

Att deltagarna gett sitt informerade samtycke innebär att de, helt frivilligt, har gett sitt 

medgivande till deltagande i studien. För att deltagarna ska kunna ge ett informerat 

samtycke behöver de få en detaljerad beskrivning av studien, för- och nackdelar, deras 

möjlighet till avbrytande av deltagande i studien samt en bekräftelse på att all data kommer 

att behandlas konfidentiellt. Då kvalitativ forskning är en ständig process är det viktigt att 

deltagarna får information om att de när som helst under studiens gång kan välja att 

avbryta sitt deltagande och ta tillbaka sitt informerade samtycke, även efter utförd intervju 

(Holloway & Wheeler, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). Holloway och Wheeler (2013) 

belyser processen av informerat samtycke som ett tillvägagångssätt för att visa deltagaren 

respekt för dennes autonomi. Det informerade samtycket var utformat efter en stödmall 

och vägledning skapade av etikprövningsnämnden (epn.se) (Se Bilaga 2). 
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Genomförande 

För att på bästa möjliga sätt förstå sjuksköterskans uppfattning användes en 

semistrukturerad intervjuform. Med semistrukturerade intervjuer inriktar forskaren sig på 

ett förbestämt ämne och skapar därefter öppna frågor utifrån det förvalda ämnet (Dalen, 

2011). Genom att använda sig av öppna frågor undviker forskaren att använda sin egen 

förförståelse vilket möjliggör att deltagaren kan svara på frågorna med sina egna ord 

(Mitchell & Jolley, 2007). 

Holloway och Wheeler (2013) beskriver fördelar med att skapa en intervjuguide som en 

hjälp att hålla sig till ämnet, samt för att sträva efter att få särskilda ämnen berörda för att 

kunna besvara studiens syfte. Vid en semistrukturerad intervju används intervjuguiden som 

en mall, som kan förändras, från intervju till intervju. Det är essentiellt att forskarna 

anpassar sig efter hur intervjun utformas och efter vad som tas upp. Detta skapar 

möjligheten att ställa följdfrågor och nya frågor under intervjuns gång (Holloway & 

Wheeler, 2013). 

För att bedöma om intervjuguiden var relevant och höll sig till temat utfördes en 

pilotintervju innan den applicerades på studiens riktiga deltagare. Att utföra en 

pilotintervju skapar möjligheten att utvärdera och granska sin intervjuguide för att 

eventuellt kunna finjustera den innan själva intervjustudien påbörjas (Kvale, 2009). 

Pilotintervjun utfördes på en person som är väl insatt och har mycket god kunskap kring 

katastrofmedicinsk beredskap inom Stockholms läns landsting. Syftet var att tillsammans 

med denne kunna utvärdera relevans och formulering av frågorna för att undvika 

otydligheter. Vid utförandet av en pilotintervju ges även möjligheten att bekanta sig med 

frågorna och skapa en uppfattning om tidsåtgången (Danielsson, 2017). Efter utförd 

pilotintervju formulerades slutligen åtta frågor som ansågs vara lämpliga för att kunna 

besvara syftet (se bilaga 1). För att försäkra sig om att deltagaren upplever sig hörd och 

själv får avsluta intervjun har intervjuerna avslutats med att fråga om de har något att 

tillägga. Detta skapar möjligheten till att få med ytterligare reflektioner och tankar från 

deltagaren som forskaren annars kan ha gått miste om (Kvale, 2009).  

Intervjuerna spelades in. Polit och Beck (2012) belyser att vid ljudinspelning av intervjuer 

bevarar man intervjuns essentiella delar samt deltagarens verbala respons. Genom att spela 

in intervjuer skapas möjligheten att enbart fokusera på att lyssna på deltagarna och följa 

dynamiken av intervjun (Kvale, 2009). På grund av risken för tekniska problem gjordes 

ljudupptagning på två enheter per intervju, i de flesta fall med hjälp av smartphone eller 

dator. Majoriteten av intervjuerna utfördes vid närvaro av bägge författarna, detta för att 

förstärka intrycken från varje intervju. Intervjuerna varade mellan 15 och 45 minuter och 

ägde rum i lokaler på deltagarnas arbetsplatser. I de flesta fall utfördes intervjuerna under 

deltagarnas arbetstid eller precis i anslutning till denna. 

All kvalitativ forskning bör sträva efter en hög trovärdighet vilket är en form av en 

kvalitetsbedömning som grundar sig i begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet 

där man i olika aspekter analyserar förfarandet och att studien svarar mot syftet (Holloway 

& Wheeler, 2013). Under intervjuerna speglade författarna vad deltagarna sagt för att 
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undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Att på detta sätt kontrollera att man förstått 

deltagaren korrekt är en viktig aspekt inom kvalitativ forskning, något som stärker studiers 

trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2013).  

Antalet intervjuer bestämdes av datamättnaden. Tio stycken semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på fyra av de fem akutsjukhusen i Storstockholm. Sjuksköterskorna hade 

olika ålder och erfarenhet. Datamättnad har uppnåtts när ingen ny data framkommer under 

intervjuerna. Med detta menas att deltagarna i studien inte kommer med nya synvinklar 

och uppfattningar utan att svaren upprepas (Polit & Beck, 2012). 

Successivt under studiens gång transkriberades varje intervju av en av författarna baserat 

på vem som varit mest aktiv i intervjun. Dalen (2011) understryker vikten av att 

transkribera intervjuerna själva då det skapar möjlighet till att tidigt få en överblick och 

lära känna det inhämtade materialet. För att säkerhetsställa en korrekt transkribering samt 

för att bekanta sig materialet så kontrollerade författarna varandras transkriberingar. Detta i 

syfte att stärka studiens tillförlitlighet (Kvale, 2009). Tillförlitlighet innebär att alla 

moment i forskningsprocessen är noggrant genomtänkta och beskrivna (Graneheim & 

Lundman, 2012). Även Polit och Beck (2012) skriver att en studies trovärdighet förstärks 

när det framgår att studiens innehåll är sanningsenligt och igenkänningsbart för deltagarna. 

Dataanalys 

Datan granskades genom innehållsanalys, en metod beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004). Det innebär att den transkriberade datan placerades ut i meningsenheter, koder och 

kategorier för att därefter sammanställas till olika teman. Meningsenheter, alltså 

meningsbärande textstycken, som svarade gentemot syftet plockades ut för att sedan 

kondenseras, kodas och kategoriseras. Kondensering innebär att de utvalda 

meningsenheterna förkortades och gjordes mer lätthanterliga. För att förenkla 

analysprocessen kodades meningsenheterna, som ett hjälpmedel för att få en kort 

beskrivning av innebörden (Graneheim & Lundman, 2012). Meningsenheterna valdes ut i 

etapper där författarna var för sig plockade ut meningsenheter som svarade på syftet för att 

sedan gemensamt diskutera deras giltighet. Begreppet giltighet beskriver hur sant resultatet 

är, om det beskriver det avsedda och därmed svarar mot syftet (Graneheim & Lundman, 

2012). Att ha detta i åtanke tidigt i analysprocessen är därför av största vikt. De olika 

koderna placerades in i kategorier som konstruerades efter kodernas innehåll. En kategori 

utgörs av flera koder med liknande betydelser (Graneheim & Lundman, 2012). 

Karaktäristiskt för kvalitativ innehållsanalys är just att metoden möjliggör analys av både 

manifest och latent innehåll. Till en början av analysprocessen hanterades 

meningsenheternas manifesta innehåll, det vill säga vad textenheterna sade. Allt eftersom 

processen fortskred analyserades enheterna på en högre abstraktionsnivå och textens 

latenta budskap tolkades, alltså den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta ledde till de teman som utgör studiens resultat. Exempel på meningsenheter, 

koder, subkategorier, kategorier och teman från analysprocessen redovisas i Bilaga 3.  
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Forskningsetiska överväganden 

Vid utförande av en empirisk studie är det essentiellt att kontinuerligt göra etiska 

överväganden. En empirisk studie skall utformas utifrån kraven att den ska vara fördelaktig 

gentemot deltagare, patienter, vårdarbetare samt allmänheten (Holloway & Wheeler, 

2013). I lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 2§, går 

att läsa att med forskning i denna lag inte menas arbete ”som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå”, varför en etikansökan inte var 

nödvändig för denna studie. 

Vid en empirisk studie bör författarna i ett tidigt stadie ge information om studiens syfte 

och villkoren för deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2002), samt redogöra för 

deltagarna att informationen de delger kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen 

information som deltagarna delger ska kunna spåras till den särskilda individen och 

särskild information kommer inte att diskuteras med personer deltagaren kan ha 

anknytning till, till exempel deltagarens chef (Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 2002). 

För att säkerhetsställa konfidentialiteten märktes intervjuerna i denna studie med nummer 

och enbart författarna visste vilken deltagare som var kopplad till den särskilda intervjun 

(Polit och Beck, 2012). För att ytterligare förstärka konfidentialiteten bevarades all data på 

datorer som är lösenordskyddade och var enbart tillgängliga för författarna. Information 

som kunde avslöja deltagarnas identitet raderades direkt. När arbetet var klart och godkänt 

raderades all data, i enlighet med Polit & Beck, 2012. Även vid en eventuell presentation 

av studiens resultat på de verksamheter där intervjuerna ägt rum kommer författarna att 

tänka på konfidentialiteten. Vetenskapsrådet (2002) beskriver ett nyttjandekrav som 

innebär att den insamlade informationen endast får användas till det tänkta forskningssyftet 

och inte i till exempel kommersiellt syfte. Detta tydliggjordes för deltagarna innan de 

deltog i studien. Holloway och Wheeler (2013) belyser att forskarna kontinuerligt under 

studien bör utvärdera och omvärdera deltagarnas bevarande av integritet. Forskning inom 

vård och omvårdnad bör utgå från de mänskliga rättigheterna som sammanfattas i fyra 

principer; att respektera individens autonomi, att inte orsaka någon skada för deltagaren 

eller verksamheten, att värdera fördelar gentemot nackdelar och att fördelarna överväger 

samt principen av rättvisa (Holloway & Wheeler, 2013). 

Att respektera deltagarnas autonomi innebär framförallt att respektera deltagarnas rätt till 

självständighet samt rätten till att ta egna beslut. Med detta menas att deltagarna själva ska 

få välja om de vill delta i studien utan att övertalas av någon (Holloway & Wheeler, 2013). 

Polit och Beck (2012) påpekar även att deltagarna inte ska uppleva intervjun och 

forskningsfrågorna som påträngande eller ifrågasättande gentemot deras kompetens eller 

mot dem som personer. Som författare vill man inge ett förtroende där deltagarna upplever 

att deras integritet och självbestämmanderätt kommer att bevaras under hela studien (Polit 

& Beck, 2012). 

Det är viktigt att tidigt i studien informera potentiella deltagare att de kommer förbli 

anonyma i den slutgiltiga studien och att de har rätten att avsluta sitt deltagande i intervjun 

när de vill. För att detta ska skapa en trygghet för deltagaren är det även viktigt att 

forskarna är öppensinnade och inte agerar dömande gentemot ett potentiellt avhopp i 
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studien (Polit & Beck, 2012). Innan intervjun påbörjades fick deltagarna skriva under ett 

informerat samtycke.  

Vid utförandet av studien beaktades det att studien ska både vara gynnsam gentemot 

verksamheten samt att deltagarna i studien inte skulle orsakas någon skada. Detta är två 

principer som innefattar att noga utvärdera potentiella risker samt fördelar med studien för 

att garantera att riskerna med studien är minimala (Polit & Beck, 2012). Holloway och 

Wheeler (2013) belyser även att fördelarna inte enbart ska vara för individerna utan även 

för allmänheten.  

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i fyra teman: ”oro för organisationens begränsningar”, 

”behov av struktur”, ”erfarenhet och övning skapar trygghet i nya situationer” samt 

”motstridiga känslor och tankar om copingstrategier”. Till varje tema hör två till sex 

kategorier (tabell 1). För att skapa tydlighet presenteras temat utifrån underrubriker som 

motsvarar de underliggande kategorierna, där citat från samtliga intervjuer presenteras.  

Tabell 1: Redovisning av teman och kategorier. 

Tema  Kategorier 

Oro för organisationens begränsningar. 

Resursbrist.  

De andra patienterna.  

Saknas förberedelser för CBRNE.  

Alla vet att det kommer bli kaos.  

Vi kommer göra det bästa av situationen.  

Svårt att förutspå.  

Behov av struktur. 

Behov av en tydlig ledare.  

Behov av ett strukturerat arbetssätt.  

Sjuksköterskans centrala roll.  

Erfarenhet och övning skapar trygghet i 

nya situationer. 

Erfarenhet skapar trygghet.  

Övning skapar trygghet.  

Motstridiga känslor och tankar om 

copingstrategier. 

Motstridiga känslor.  

Arbetsgruppens stöd.  

 

Oro för organisationens begränsningar 

Detta tema beskriver sjuksköterskornas uttryckta oro för att organisatoriska begränsningar 

inom svensk sjukvård skulle skapa problem vid en allvarlig händelse. Underrubriker för 

detta tema är: ”resursbrist”, ”de andra patienterna”, ”saknas förberedelser för CBRNE”, 

”alla vet att det kommer bli kaos” samt ”svårt att förutspå”.  

Resursbrist 

Flera deltagare ansåg att sjukhusets brist på resurser skulle göra det svårt eller omöjligt att 

höja kapaciteten ytterligare. Faktorer som togs upp var framförallt den redan till vardags 

höga belastningen på akutmottagningen samt sjukhusets brist på vårdplatser och 

sjukvårdspersonal. Beredskapen ansågs vara ännu sämre nattetid då färre sjuksköterskor 
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var i tjänst. I och med detta tyckte flera deltagare att den katastrofmedicinska beredskapen 

fanns i teorin men inte i praktiken. En deltagare uttryckte det så här: 

Jag tycker att det behövs ett bra system från början, jag menar om du 

har en akutmottagning som här i Stockholm som hela tiden är full, 

saknar personal, saknar plats på avdelning. Vi har inte någon 

kapacitet att förhöja till ett katastrofläge om vi redan har för mycket 

från början. Så jag tycker att det är det som är farligt. 

De andra patienterna 

Den otillräckliga kapaciteten antogs även äventyra patientsäkerheten för de redan intagna 

patienterna vid en allvarlig händelse, ofta refererade till som ”de andra patienterna”. En 

deltagare ifrågasatte även varför sjukhusets förstärkningslägen inte används oftare, vid 

tillfällen då den höga belastningen skapar katastroflika förhållanden på akutmottagningen. 

 En sjuksköterska berättade: 

Alla patienter som finns på akuten, flyttas allihopa på en sida, trängs 

ihop. Och några personal ska ju ta hand om alla dem. Medan resten 

står och väntar på katastrof och förbereder för att ta emot 

katastrofpatienter. 

En annan sjuksköterska formulerade sig så här: 

Det är mycket samtidigt. Det är ett jättestort ansvar. Det är inte bara, 

det är lätt att missa… Till exempel en patient som redan är på akuten. 

Om du tänker för mycket på katastrofen så kan man inte ge en bra 

vård till den patienten, som kan komma till skada också. Så det, det är 

väldigt svårt vid katastrof, att tänka på allting och alla patienter 

samtidigt. 

Saknas förberedelser för CBRNE 

Deltagarna tyckte att det var viktigt att beredskap finns för alla olika typer av allvarliga 

händelser. Många tyckte att det fanns bättre beredskap för att hantera ett terrorattentat än 

en ”kem-olycka”, det vill säga CBRNE-händelser. 

Jag tycker att katastrofplanen som vi har, är väldigt bra när det 

händer typ en bilolycka, en terroristattack, då fungerar den jättebra. 

Skulle det vara en kemisk olycka skulle det inte funka så bra… 

CBRNE-händelser kom även upp som exempel på händelser som skulle orsaka oro för 

sjuksköterskornas egen säkerhet och vissa deltagare trodde inte att sjuksköterskor skulle 

vara lika motiverade att arbeta vid denna typ av händelser på grund av oro för sin egen 

säkerhet. Dock trodde deltagarna inte att det skulle vara något problem att få in personal 

vid en CBRNE-händelse, sjuksköterskor skulle, om än motvilligt, ställa upp.  
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Alla vet att det kommer bli kaos 

Flera sjuksköterskor uttryckte även ett lätt fatalistiskt synsätt på katastrofmedicinsk 

beredskap. De gav intrycket av att det var allmänt känt att det skulle ”skita sig” vid en 

allvarlig händelse oavsett grad av förberedelse. En deltagare sade: 

Alla vet ju att händer det en katastrof så blir det kaos oavsett hur 

mycket man är förberedd. 

En annan deltagare menade att: 

Alltså jag tror att man kan ha en beredskap, men jag tror inte att den 

kommer funka i verkligheten, när det väl händer. 

Vi kommer göra det bästa av situationen 

Trots bristande förtroende och struktur vid en allvarlig händelse så var deltagarna 

motiverade att göra det bästa av situationen.  

Skulle det va så att vi får en jättestor händelse nu då kommer vi att 

lösa det med de resurser vi har. 

Sjuksköterskor beskrev ett behov av att känna att de gjorde sitt bästa. Dock tänkte de att 

när man väl var i situationen så skulle det inte finnas några andra alternativ än att kämpa 

på.  

Är man där så är man där, och då gör man det man kan oavsett. 

Svårt att förutspå 

Det ansågs svårt att förbereda sig, både mentalt och organisatoriskt… 

Det är ju otroligt svårt att förbereda sig på hur man kommer reagera 

på något man aldrig varit med om. 

… men samtidigt var en stundande katastrof någonting som många bara väntade på, ”vi 

kan inte ha tur längre snart”, som en deltagare sade. 

Behov av struktur 

Detta tema beskriver en röd tråd genom intervjuerna, sjuksköterskornas behov av tydlighet 

och struktur för att kunna känna sig trygga samt kunna utföra sitt jobb vid en allvarlig 

händelse. Temat beskriver de underliggande kategorierna: ”behov av en tydlig ledare”, 

”behov av ett strukturerat arbetssätt” och ”sjuksköterskans centrala roll”.  

Behov av en tydlig ledare 

Ledningsrollen lyftes som mycket viktig och deltagarna hade höga förväntningar på denna 

person. Det var viktigt att personen som skulle leda arbetet, oftast avsågs 

ledningssjuksköterskan, var tydlig, lugn och kunnig. Några av deltagarna kände även ett 

behov av att ha en ledare som var tillgänglig samt öppen för att svara på frågor. Deltagarna 

poängterade att det var viktigt att respektera ledaren och att göra som man blev tillsagd. 
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Det är viktigt att vara lyhörd att det är väldigt viktigt att vara en bra 

vad ska man säga, följare i ett team och inte ifrågasätta så mycket 

utan att försöka göra det enkelt för de som står och bestämmer och 

styr. Man ska finnas tillgänglig och att man ska lyssna och göra det 

man blir tillsagd. 

Både för sjuksköterskor i ledningsposition och för sjuksköterskor i andra roller beskrevs ett 

stort informationsbehov. Deltagarna önskade få fortlöpande information om läget på 

skadeplats och information om den pågående arbetssituationen. 

De deltagare som hade en vana och vilja att inta en ledarposition vid en allvarlig händelse 

uttryckte en säkerhet i sin kunskap. De beskrev att deras grundläggande kunskap som de 

fått både från arbetsgivare men även från egna erfarenheter har hjälpt dem i deras 

utveckling som ledare. Däremot de deltagare som hade uppfattningen att de inte var redo 

att inta en ledarposition beskrev att det berodde på brist på erfarenhet och kunskap. De 

beskrev en osäkerhet i sin kunskap kring ledandet vid en katastrof och ville gärna ha 

stöttning från mer erfarna som kunde vägleda dem i deras arbete. 

Behov av ett strukturerat arbetssätt 

Att allvarliga händelser kräver ett strukturerat arbetssätt var de intervjuade 

sjuksköterskorna eniga om. Katastrofplanen skulle ses som ett stöd i arbetet och de 

önskade sig tydliga rutiner, väl förankrade hos personalen. Behovet av struktur tycktes vara 

nära sammanbundet med mental förberedelse, det ansågs vara viktigt att alla var 

förberedda och visste vad de skulle göra, ifall en katastrof skulle inträffa. 

Jag tycker det är viktigt att veta sin plats, det skapar förutsättningar 

för att det liksom, själva händelsen, att det kommer sluta bättre för 

alla som är här. Äh… att det är så uppstyrt det kan va under en kaotisk 

situation. 

Att vilja förbereda sig mentalt beskrevs av en deltagare som ett mänskligt behov, med syfte 

att skydda sig själv mot obehagliga upplevelser: 

Jag tror att det också såhär mänsklig liksom reaktion ändå att man på 

något sätt mentalt vill… vara lite förberedd om något skulle hända. 

Man vill liksom inte få den här chocken och då tänker man såhär ja … 

men hellre förbereda så händer inget än att man står där och så har 

man inte ens tänkt tanken och så händer något jätteallvarligt. 

Att bli tilldelad en roll, med tydliga arbetsuppgifter, uppfattades som mycket positivt av 

samtliga deltagare. En deltagare beskrev att tydliga arbetsuppgifter gav en trygghet och 

gjorde det lättare att fokusera i kaotisk situation. Hen trodde att det var lätt att få 

tunnelseende och att ytterst få personer skulle klara av att vara logiska utan tydliga 

direktiv.   
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Sjuksköterskans centrala roll 

När de intervjuade sjuksköterskorna skulle beskriva sin uppfattning om rollen som 

sjuksköterska inom katastrofmedicinsk beredskap framkom det att de uppfattade att de 

hade en väldigt central roll.  

Jag tycker att det är vi sjuksköterskor som gör att det funkar, att 

allting plötsligt ändras. Prioriteringar och hur ska vi göra, vi känner 

patienterna mycket bättre. 

Sjuksköterskan beskrevs som den som ofta får ett ledningsansvar vid en katastrof, både i 

team men också i det stora hela. Detta innefattade även en ledande roll i vården kring 

patienterna då sjuksköterskorna sågs som de personerna som hade bäst kunskap om 

patienterna och kunde hjälpa läkarna i deras prioriteringar.  

Som regel är det ju vi som träffar patienterna först och gör 

bedömningar och ser förvärring eller förbättring om det nu skulle vara 

så. Så absolut vi är ju liksom ögon och öron överallt… så läkarna hade 

nog inte klarat sig så länge utan oss. 

Erfarenhet och övning skapar trygghet i nya situationer 

Temat redogör för deltagarnas uppfattning att erfarenhet och övning skapar en känsla av 

trygghet. Detta beskrivs nedan med hjälp av de två underrubrikerna: ”erfarenhet skapar 

trygghet” och ”övningar skapar trygghet”. 

Erfarenhet skapar trygghet 

Samtliga deltagare betonade hur viktig erfarenheten är inom sjuksköterskeyrket. Ju längre 

erfarenhet desto bättre förberedd ansågs man vara för att hantera nya situationer och 

därmed även allvarliga händelser. 

Har man inte varit med om liksom en katastroflik sån situation förut 

så är det ju nytt för även den mest erfarne men absolut hjälper det ju 

till att du är en erfaren sjuksköterska då kan du kanske mer med 

tänket bara man är mycket längre fram i tänk när man har mycket 

erfarenhet. 

De deltagare som hade många års yrkeserfarenhet kopplade sin trygghet inför 

katastroflägen till just detta. Brist på erfarenhet bedömdes försvåra arbetet vid en allvarlig 

händelse. En sjuksköterska sade: 

Jag tror hade jag kommit ut direkt till akutvården och så hade nått 

sånt här hänt då hade jag ju varit jäkligt lost på vad jag ska prioritera 

och vad som är viktigt. 

Övningar skapar trygghet 

Utöver antal yrkesverksamma år nämndes praktiska övningar som erfarenhetsskapande. 

Att öva och praktisera sina kunskaper framhölls av deltagarna som ett bra sätt att nå en 

liknande känsla av trygghet som den allmänna yrkeserfarenheten ansågs ge. 
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Kunskap och erfarenhet är väl tycker jag huvudfaktorer för att känna 

sig trygg inte minst erfarenhet. För att man kan ju ha läst mycket och 

sitta på mycket kunskap men det är inte riktigt förrän man faktiskt 

gör det som man lär sig… Så för att få det så är det ju dels utbildning 

eller att man jaa att man har utbildning i labb eller liksom får testa på 

dockor eller vad det är. Att man får praktisera kunskapen. 

Övningar tillskrevs flertalet goda effekter, som att öka medvetenheten om sina egna 

förmågor och brister och skapa förtroende inom arbetsgruppen. De flesta deltagare önskade 

mer och större övningar, både teoretiska och praktiska sådana. En deltagare efterfrågade 

övningar med yttre instanser, såsom räddningstjänst och polis. En frekvent beskriven 

uppfattning var att trygghet och förberedelse inför allvarliga händelser var sammankopplat 

med god teoretisk kunskap i kombination med att ha övat mycket: 

Så är det ju med allt i det här jobbet liksom, ju mer man övar på till 

exempel hjärt-lungräddning, ju fler scenarion man gör som verkar 

realistiska, alltså riktiga, desto mer så liksom minns man. Det har jag 

upplevt i alla fall hittills så det tror jag skulle hjälpa. 

Terrorattentatet på Drottninggatan beskrevs som en ögonöppnare, som gjort den 

katastrofmedicinska beredskapen till en del av vardagen och lett till förbättringsarbeten. En 

deltagare förklarade att både sjuksköterskor och läkare inkluderats i detta arbete.  

Vissa av deltagarna såg en bristande kunskap inom katastrofmedicinsk beredskap hos sig 

själva och andra såg bristande kunskap hos sina kollegor. 

Vissa kan det hur bra som helst och är jätteduktiga medan andra tror 

jag bara… de litar på att andra gör… jobbet åt dem… de har inte satt 

sig in i det själva utan de… litar på att andra ska säga till dem vad de 

ska göra… 

Motstridiga känslor och tankar om copingstrategier. 

I följande stycke beskrivs temat som redovisar de intervjuade sjuksköterskornas tankar om 

känslor och copingstrategier relaterade till allvarliga händelser. Temat inkluderar 

kategorierna: ”motstridiga känslor” samt ”arbetsgruppens stöd”.  

Motstridiga känslor 

Att tänka på allvarliga händelser väckte mycket blandade känslor, många beskrev 

motstridiga känslor, som ett positivt ”adrenalinpåslag och lite skräck” eller ” rädsla … och 

nyfikenhet”. Flera deltagare trodde eller önskade att de skulle bli fokuserade och att 

emotionerna kunde förväntas komma fram i efterförloppet: 

Under själva händelsen så tror jag att man är ganska fokuserad och 

jobbar på. Sen tror jag att det kan bli nåt slags backlash av det, att det 

kan bli jobbigare efteråt… 
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En annan deltagare sade i samma linje: 

Känslomässigt blir man nog lite i jag vet inte hur jag hade reagerat 

man blir nog lite såklart i chocktillstånd men… jag vill ändå tror att 

man blir väldigt såhär saklig. 

Arbetsgruppens stöd 

Ett av behoven som uppdagades under intervjuerna var behovet av stöd från sina kollegor 

under en allvarlig händelse. Med stöd menades både stöd i form av debriefing men även att 

man får ett stöd från kollegorna kunskapsmässigt. Flertalet deltagare uttryckte behovet av 

att ha någon med mer erfarenhet för att kunna ställa frågor och därigenom skapa en 

trygghet i den nya arbetssituationen.  

Kunskapsmässigt så hade jag nog allierat mig med nån som har mer 

kunskap än mig. Jag hade hittat nån som är gammal i gatan och 

väldigt trygg i sin roll faktiskt och kanske jag är väldigt såhär jag vill 

dubbelkolla så då hade jag gärna kanske valt att hänga med mer 

rutinerade  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid rekrytering av deltagare till studien användes verksamhetscheferna som ”gatekeepers”, 

som valde ut lämpliga personer till studien. Polit och Beck (2012) beskriver detta som ett 

problem då valfriheten att medverka kan påverkas. Under studiens gång har man tagit i 

beaktning att deltagarna kan ha känt sig tvungna att delta eftersom det kan vara svårt att 

säga nej till sin chef. För att undvika detta och stärka studiens trovärdighet har författarna 

varit extra noga med att informera deltagarna om att deras medverkan var frivillig och 

skulle hanteras konfidentiellt. Cheferna mejlade ut flertalet namn på sjuksköterskor som 

uppfyllde inklusionskriteriena men alla dessa kom inte att delta i studien. Cheferna fick 

heller ingen återkoppling om vilka sjuksköterskor som faktiskt deltog, vilket även styrker 

konfidentialiteten. För att understryka att deltagande var frivilligt mejlades en personlig 

förfrågan tillsammans med det informerade samtycket direkt till deltagarna, utan att 

använda chefen som mellanhand. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det essentiella 

med att det är forskarna som lämnar ut information om det informerade samtycket till 

studiens deltagare för att minska känslan av påtryckningar från högre instanser. På detta 

sätt bekräftar man igen att aktörernas deltagande är konfidentiellt och att de närsomhelst 

får avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkman, 2009).  

För att intervjuer ska bli så innehållsrika som möjligt och svara mot syftet är det till fördel 

att utgå ifrån en tratt-modell vid konstruktion av intervjuguiden. Detta innebär att man 

börjar med stora frågor för att sedan smalna av under intervjuns gång (Patel & Davidsson, 

2003). Pilotintervjun bidrog i denna studie till att intervjuguiden strukturerades om och 

fick en tydligare struktur som svarade mot syftet. Vid utförandet av pilotintervjun skapades 
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en större förståelse hos författarna kring frågorna, precis som Polit och Beck (2012) 

skriver.  

En aspekt som diskuterades innan intervjustudien påbörjades var huruvida bägge 

författarna skulle delta i intervjuerna. Fördelarna med att båda författarna deltog vägde 

tyngre, för att detta ansågs skapa bättre förutsättningar kring analysen av texterna. Vidare 

kom författarna överens om att båda skulle vara aktiva under intervjun för att främja 

dialogen i samtalet. Vid utförande av intervjuer är det viktigt att ha i beaktning att vid 

intervjuer har forskarna en viss makt. Om det är två som intervjuar kan situationen ses som 

skräckinjagande där forskarna kan hamna i en maktposition (Holloway & Wheeler, 2013). 

För att motverka detta, valde författarna, precis som Patel och Davidsson (2003) skriver, 

att fokusera på att vara aktiva, lyhörda, visa sitt intresse för deltagarens svar samt ställa 

följdfrågor för att minska risken för obehagskänslor. Följdfrågor kan användas av 

intervjuaren för att försäkra sig om att deltagarens svar uppfattats korrekt och kan 

samtidigt ge en bekräftelse till deltagaren att intervjuaren är lyhörd (Patel & Davidsson, 

2003). Patel och Davidsson (2003) belyser även att vid intervjuer om känslor måste 

forskarna visa ett genuint intresse och förståelse för deltagarnas känslor. Om deltagaren 

upplever svårigheter med att uttrycka sina riktiga känslor, eller upplever en dömande 

atmosfär kan intervjun bli missvisande, vilket kan påverkas av relationen mellan deltagare 

och forskare (Patel & Davidsson, 2003).  

Vid utförandet av en intervju skall relationen mellan deltagare och författare vara så jämlik 

som möjligt. Om intervjuer utförs sinsemellan personer med en tidigare relation så som 

kollegor kan strävan efter jämlikhet äventyras och en maktposition kan uppstå som kan 

påverka utkomsten av intervjun (Holloway & Wheeler, 2013). Med detta i åtanke valdes 

ett av akutsjukhusen bort relaterat till att en av författarna arbetade på sjukhuset. I ett 

senare skede gjordes dock ett aktivt val att ta med detta sjukhus i studien. Anledningen till 

detta val var att författarna hade svårigheter att rekrytera deltagare till studien på ett av 

sjukhusen på grund av tidsbrist. För att få en representativ bild av Storstockholm ansågs 

fördelarna väga upp nackdelarna med att ta med det tidigare bortvalda sjukhuset. För att i 

största möjliga mån undvika att deltagarnas svar skulle påverkas av relationen till den 

författare som utgjorde en kollega, utförde den andra författaren intervjuerna ensam.  

Alla deltagare blev tillfrågade om det var okej att de blev inspelade under intervjun. För att 

vara riktigt säker på att inget skulle försvinna spelades intervjun in på två olika enheter, 

vilket även förtydligades för deltagarna. Denna backup visade sig vara bra, då en av 

ljudupptagarna slutade fungera mitt i en av intervjuerna. 

För att stärka deltagarnas trygghetskänsla fick de välja lokal för var intervjuerna skulle äga 

rum. Detta har gjort att alla intervjuer utförts på deras egen arbetsplats under eller i 

anslutning till deras arbetstid. Holloway och Wheeler (2013) beskriver svårigheterna med 

att utföra intervjuer i sjukhusmiljö. Med dagens belastning på sjukvården kan det vara svårt 

att hitta en lämplig plats där ljud, telefonsamtal och annan personal inte stör intervjun 

(Holloway & Wheeler, 2013). Detta var svårt att undvika under några av intervjuerna där 

personerna var placerade i en ledande position ute på akutmottagningen. En god och ostörd 
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miljö försökte upprätthållas och deltagarna fick avbryta intervjun om jobbet så krävde. 

Detta bidrog till att deltagarna fick en mer avslappnad attityd gentemot intervjun och 

kunde trots avbrott återkomma till intervjun med en avslappnad och engagerad inställning. 

Det finns dock en risk för att dessa avbrott störde deltagarnas och författarnas tankebanor 

varpå information kan ha missats.  

Polit och Beck (2012) belyser det essentiella med att få studiens deltagare avslappnade och 

bekväma. För att möjliggöra detta började författarna intervjuerna med att beskriva 

intervjun samt konfidentialiteten. Därefter ställdes lätta frågor om katastrofmedicinsk 

beredskap för att bekräfta för deltagarna att intervjun inte skulle fokusera på deras kunskap 

utan att det var deras uppfattning som efterfrågades. Genom att förklara studiens upplägg 

för deltagarna samt ha mindre komplexa frågor i början av intervjun minskar man 

deltagarnas oro (Polit & Beck, 2012). Ett isbrytande samtal innan intervjun var en metod 

som användes för att minska deltagarnas stress, i enlighet med Polit och Beck (2012). För 

att inte påverka deltagarna under intervjuerna har författarna varit noga med att försöka att 

inte avbryta samt att inte ställa ledande frågor. Genom att istället visa deltagaren att man 

lyssnar med hjälp av diskret konfirmation och nickningar minskar man risken för att 

avbryta deltagaren (Polit & Beck, 2012). Eftersom ingen av författarna är vana intervjuare 

var det dock ibland svårt att undvika bland annat ledande frågor. 

Författarna upplevde att datamättnad uppnåddes då deltagarna började efterlikna varandras 

svar. Detta kan bero på att intervjuguiden var väl utarbetad vilket resulterade i mycket 

material som svarade mot syftet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver svårigheterna 

med att plocka ut relevanta och lagom stora meningsenheter. En för kort meningsenhet kan 

förlora kontext medan en för stor meningsenhet kan innehålla flera olika betydelser. För att 

minska risken för detta tog varje författare enskilt ut meningsenheter som upplevdes svara 

gentemot syftet för att sedan diskuteras sinsemellan. Under hela innehållsanalysen har båda 

författarna kontinuerligt ställt en meningsenhet gentemot syftet och via diskussioner har 

lagom stora meningsenheter tagits ut. Holloway och Wheeler (2013) skriver att tidspress 

kan resultera i en förhastad innehållsanalys. I syfte att undvika förhastade slutsatser gjorde 

författarna innehållsanalysen gemensamt och diskuterade därmed noga de olika 

meningsenheterna. En kontinuerlig diskussion hölls även kring tidsplanen för att tidspress 

inte skulle påverka resultatet. Faktorer som kan påverka innehållsanalysen är tidsbrist, 

stress och för stor datamängd för studiens ändamål (Polit och Beck, 2012).  

Att samtliga steg i innehållsanalysen och majoriteten av intervjuerna gjordes av båda 

författarna gemensamt styrker både studiens giltighet och tillförlitlighet. Flera faktorer 

finns som kan tänkas ha ökat giltigheten, som att så pass många som tio sjuksköterskor 

intervjuades, att de var olika gamla med olika lång erfarenhet, av olika kön, med olika 

bakgrund och arbetade på fyra olika akutsjukhus. Detta möjliggjorde att ämnet kunde 

belysas från flera olika synvinklar. Vidare styrks trovärdigheten av det rika resultatet som 

skulle kunna vara en följd av en välarbetad intervjuguide som svarade väl mot syftet. Som 

Graneheim och Lundman (2012) skriver så kan dock forskarens delaktighet inte förbises i 

en kvalitativ intervjustudie, med tanke på att intervjuaren oundvikligen blir medskapare till 

resultatet. Detta riskerar att påverka studiens trovärdighet negativt. Att ett 
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bekvämlighetsurval användes kan ha påverkat studiens giltighet i negativ riktning, dock 

upplevs urvalet tillräckligt varierat för att väga upp för denna risk. Kvalitativa 

innehållsanalyser bör eftersträva att beskriva variationer (Graneheim & Lundman, 2012). 

Att inte redovisa information om studiedeltagarna var ett aktivt val för att minska risken 

för igenkänning och äventyrande av konfidentialiteten.  

Eftersom denna studie har haft ett tydligt syfte riktat mot ett särskilt klientel skapar detta 

förutsättningarna för att ha en hög överförbarhet. För att skapa en hög överförbarhet har 

metod och resultat tydligt redogjorts i denna studie. Studiens överförbarhet har i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) förstärkts genom redovisning av många citat i 

resultatet. Då detta är en intervjustudie med fokus på uppfattningar är det svårt att veta om 

nya författare skulle få likande resultat, däremot anses denna studie vara replikerbar samt 

bidra med utvecklande aspekter inom akutsjukvård. 

Resultatdiskussion 

I diskussionen är särskiljningen mellan begreppen katastrof och allvarlig händelse inte helt 

tydlig vilket beror på deltagarnas användning av begreppen samt skillnaderna i svensk och 

engelskspråkig litteratur.  

Oro för organisationens begränsningar 

Akutsjukvården i dagens samhälle är extremt belastad och ”crowding”, som innebär 

överbelastning på en akutmottagning, börjar bli mer välanvänt begrepp (Eriksson, 

Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2018). I denna studie var ”crowding” något deltagarna 

starkt belyste som ett stort orosmoment inför en potentiell allvarlig händelse. Deltagarna 

beskrev oro för att i den nuvarande ansträngda situationen vara tvungna att ta emot 

drabbade patienter vid en allvarlig händelse. Sjuksköterskorna var säkra på att 

patientsäkerheten skulle äventyras för samtliga patienter i och med att rutiner även 

saknades för hur akutmottagningarna skulle hantera de redan inskrivna patienterna. 

Hammad et al. (2012) och Pourvakhshoori et al. (2007) beskriver samma frustration som 

deltagarna och att sjuksköterskor kan få känslan av otillräcklighet när de inte kan hjälpa 

patienterna på bästa möjliga sätt. Att en överbelastad arbetssituation skapar problem för 

sjuksköterskor finns det stöd för i tidigare forskning (Eriksson et al., 2018). Vid en 

katastrofsituation beskriver några deltagare att patienter flyttas ut till andra mottagningar 

eller delar av akuten, vilket beskrivs som en stressfaktor då även dessa patienter kan vara i 

behov av akutsjukvård. När en akutmottagning blir överbelastad kan sjuksköterskor få 

svårt för att prioritera och de mer uppenbart akut sjuka patienterna prioriteras (Eriksson et 

al., 2018). Benner (1993) skriver hur expertsjuksköterskor är ovärderliga i situationer där 

kontinuerlig övervakning inte finns att tillgå på grund av deras förmåga att tidigt identifiera 

varningssignaler hos patienterna. Detta skulle kunna ses som en mycket positiv egenskap 

vid hög belastning med många allvarligt sjuka patienter. Deltagarnas oro för 

patientsäkerheten vid en allvarlig händelse borde tas på allvar, då man redan har 

konstaterat att bristfällig omvårdnad vid allvarliga händelser ökar mortaliteten för 

patienterna (WHO & ICN, 2009; Powers, 2010). Landstinget konstaterade dessutom redan 

efter terrorattentatet på Drottninggatan att den katastrofmedicinska beredskapen bör ses 

över med tanke på behovet av ett bättre utnyttjande av de olika verksamheterna (SLL, 

2017a).  
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Trots att samtliga deltagare uttryckte en osäkerhet inför arbetets struktur vid en allvarlig 

händelse så var de enhetligt överens om att de skulle ställa upp och arbeta vid en katastrof. 

De hade även ett högt förtroende för att annan vårdpersonal skulle ställa upp och jobba om 

läget krävde. Adams och Berry (2012) beskriver dock motsatsen, att majoriteten av 

vårdpersonalen hade varit tveksamma till att arbeta vid en allvarlig händelse. Anledningen 

till detta beskrivs vara relaterat till olika faktorer som till exempel familj, lokalisation men 

även för vilken form av katastrof det varit. Viss motvillighet finns bland sjuksköterskor då 

det har skett en CBRNE-olycka eller någon form av epidemi (Adams & Berry, 2012), 

vilket deltagarna i denna studie också antyder. Flera deltagare sade att även om de skulle 

ställa upp så skulle motivationen att jobba nog inte vara lika stor vid en ”kem-olycka” på 

grund av rädslan för den egna säkerheten. Även Hammad et al. (2012) och Pourvakhshoori 

et al. (2017) beskriver att sjuksköterskor kan känna sig osäkra till att arbeta vid en allvarlig 

händelse om det finns en oro för den egna säkerheten och rädsla för att själv bli smittad 

eller skadad. Pourvakhshoori et al. (2017) beskriver även hur iranska sjuksköterskor 

uppgett en konstant oro för sina familjer vid katastrofer och att denna oro försämrar 

sjuksköterskornas förmåga att fokusera på sitt jobb. En deltagare reflekterade över just 

detta, att en familj skulle kunna påverka förmågan att fokusera.  

En undermålig bemanning var en av faktorerna som ansågs skapa problem i den 

katastrofmedicinska beredskapen. Hammad, Arbon, Gebbie och Hutton (2017a) hävdar att 

sjuksköterskor inte skulle motsätta sig att arbeta många timmar om situationen vid en 

allvarlig händelse krävde det. Däremot har man sett i Iran att sjuksköterskebristen vid 

katastrofer ibland tvingat dem att arbeta under så långa perioder i sträck, att konsekvenser 

som utmattning, sjukdom och i vissa fall behov av sjukhusinläggning uppstått 

(Pourvakhshoori et al., 2017). Detta är något som är högst relevant att ha i beaktning i och 

med sjuksköterskebristen inom den svenska sjukvården idag. Benner (1993) skriver vidare 

att ansträngda arbetsförhållanden kan tvinga sjuksköterskorna att drastiskt förändra sitt 

arbetssätt för att säkerställa god omvårdnad för att inte patienterna skulle fara illa, vilket 

gör sjuksköterskorna illa tillmods. Att ha en adekvat bemanning behövs därmed för att 

bevara sjuksköterskans hälsa men även för att försöka bibehålla en så god patientsäkerhet 

som möjligt.  

Behov av struktur 

Vid en allvarlig händelse beskrev deltagarna ett särskilt starkt behov av tydliga 

arbetsuppgifter. Deras uppfattning var att med en tydlig roll och arbetsuppgift kunde de 

fokusera mer på arbetet och hantera den nya situationen bättre. Hammad, Arbon, Gebbie 

och Hutton (2017b) beskriver liknande känslor i sin studie, sjuksköterskorna uppfattar 

arbetet vid en allvarlig händelse som något helt annat än det dagliga arbetet på en 

akutmottagning. Vid en katastrof uppstår känslor som i det vanliga arbetet inte 

uppkommer, vilket påverkar förväntningarna och känslorna inför det som komma skall 

(Hammad et al., 2017b). Deltagarna beskrev tryggheten i att ha förbestämda roller och ha 

kunskap om dessa redan innan en allvarlig händelse skedde. Att ha en specifik roll bidrog 

till att hålla fokus och struktur i en ansträngd situation med många involverade personer 

som är engagerade. Hammad, Arbon och Gebbie (2011) menar att okunskap om 

katastrofmedicinsk beredskap är en orsak till förvirring och otydligheter kring 
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arbetsstrukturen och roller. För att uppnå en tydlig struktur krävs övning (Hammad et al., 

2011). Det yttersta ansvaret för att sjukvårdspersonal har fått adekvat utbildning och 

träning för allvarliga händelser åligger landstingen (SOSFS 2013:22).  

Trots att deltagarna och annan forskning beskriver att sjuksköterskor uppfattar att 

arbetssättet vid en allvarlig händelse skiljer sig markant från att jobba i vardagsläge så är 

inte den svenska sjukvården anpassad till detta. Likhetsprincipen, som är en av 

grundprinciperna i svensk katastrofberedskap, säger att vården ska bedrivas så likvärdigt 

som möjligt, så länge som möjligt (SLL, 2017c). Detta kan tolkas som att ett höjt 

beredskapsläge initialt inte ska innebära en förändring i arbetssättet. Att sjuksköterskor 

uppfattar arbetet som annorlunda tror Hammad (2017a) beror på att det är ett annat 

patientklientel, andra skador och högst troligt i en större omfattning än vad 

sjuksköterskorna är vana vid. Några av deltagarna i denna studie beskrev att ett nytt 

arbetssätt var nödvändigt vid en allvarlig händelse för att kunna arbeta. Det ansågs även 

förebygga stress och tunnelseende, för att ens kunna fortsätta sitt arbete. Att 

sjuksköterskorna ansåg att de inte skulle kunna fortsätta arbeta under normala former 

skulle även kunna bero på deras uppfattning, eller insikt, om att organisation och resurser 

helt enkelt inte skulle räcka till. Detta skulle kunna bero på att sjuksköterskorna tänkte att 

det redan ansträngda läget på akutmottagningarna lämnar så lite kapacitet kvar till 

omhändertagandet av katastrofpatienter att det tidigt skulle sätta stopp för ett "normalt 

arbetssätt". Alltså särskiljer sig sjuksköterskornas uppfattning från Stockholms läns 

landstings riktlinjer för arbete vid allvarlig händelse. Veenema et al. (2016) stärker att det 

är essentiellt att sjuksköterskor är delaktiga i planeringen och strukturering av arbetssätt 

som ska implementeras vid en katastrof. Därför borde Stockholms läns landsting förankra 

sina riktlinjer bättre i Storstockholms akutsjukvård och göra sjuksköterskorna mer 

delaktiga i planeringen. 

En annan aspekt som deltagarna ansåg var viktig i arbetet vid en allvarlig händelse var en 

tydlig och bra ledare. I en studie där sjuksköterskor blivit tillfrågade om vad som är viktiga 

egenskaper hos en ledare vid katastrof så belyser man särskilt att det är viktigt att kunna 

prioritera samt lösa problem. Det är även viktigt att ledaren är stark och kunnig när ett 

sjukhus behöver anpassas och struktureras om vid en katastrof. Det är även fördelaktigt om 

ledaren är bra på att motivera sina medarbetare och har kunskap kring arbetet vid allvarliga 

händelser. Att ha en bra ledare som kan prioritera och ta relevanta beslut kan ha en direkt 

påverkan på kvaliteten på vården som patienterna får, patientsäkerheten men även för hur 

medarbetarna upplever situationen (Veenema, Deruggiero, Losinski & Barnett, 2017). 

Deltagarna tyckte att sjuksköterskans roll vid en allvarlig händelse var väldigt central. De 

flesta deltagarna ansåg sig vara viktiga och en nyckelfaktor till att arbetet på 

akutmottagningarna skulle fungera i och med sin arbetsledande funktion. Att 

sjuksköterskor är jätteviktiga vid allvarliga händelser har stort stöd i tidigare forskning 

(Davies, 2005; Hammad et al., 2012; Powers, 2010; WHO & ICN, 2009). Benner (1993) 

beskriver att, oavsett om sjuksköterskan är novis eller expert, har hen makt att påverka hur 

det går för patienten. Sjuksköterskan utför därmed alltid ett viktigt arbete som förbättras 

med expertkunskap, en välutformad utbildning och en god etisk förankring i omvårdnaden 
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(Benner, 1993). Sjuksköterskor är, som tidigare nämnts, den största arbetsstyrkan vid 

katastrofer och bristande triagering och omvårdnad kan öka mortaliteten bland de skadade 

(Davies, 2005; WHO & ICN; 2009).  

Erfarenhet och övning skapar trygghet i nya situationer 

Deltagarna betonade erfarenhetens betydelse för känslan av trygghet vid allvarliga 

händelser, precis som tidigare forskning konstaterat (Al Thobaity et al., 2015; Baack & 

Alfred, 2013; Labrague et al., 2017; Nilsson et al., 2016; O’Sullivan et al., 2008, Tzeng et 

al., 2016, Usher et al., 2015). Sverige är ett land där få katastrofer har inträffat och 

erfarenheten från att arbeta i samband med en katastrof kan därför tillskrivas endast ett 

fåtal svenska sjuksköterskor. I brist på erfarenhet från katastrofer ansåg deltagarna att lång 

erfarenhet inom sjuksköterskeyrket kunde skapa en eftersträvansvärd trygghet i nya 

situationer och därmed bättre beredskap för allvarliga händelser. Denna beskrivning går 

helt i linje med det Hammad et al. (2012) och Tzeng et al. (2016) konstaterat, att seniora 

sjuksköterskor uppger att det känner sig förberedda i högre grad än de juniora. Intressant i 

sammanhanget är NiIsson et al. (2012):s fynd att exponering tycks väga tyngre än tid, 

varför det är mer givande för sjuksköterskor att arbeta på en arbetsplats där akuta 

situationer uppstår ofta än att samla på sig allmän yrkeslivserfarenhet. Detta kan förklara 

varför sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård (Nilsson et al., 2016 & Tzeng et al., 

2016), akutmottagningar (Hodge et al., 2015) och intensivvård (Tzeng et al., 2016) känner 

sig bättre förberedda för allvarliga händelser än sjuksköterskor som inte arbetar inom 

akutsjukvården. Med detta tankesätt blir den katastrofmedicinska beredskapen en 

påverkningsbar, aktiv process snarare än ett passivt “samlande” av antal år i yrket. Det 

överensstämmer även med Benners (1993) teori om hur en sjuksköterska blir expert inom 

omvårdnad. Expertis kommer inte automatiskt av erfarenhet eftersom erfarenheten innebär 

så mycket mer än antal år i tjänst, sjuksköterskan måste ha mött många olika praktiska 

situationer som gett teorin nyanser (Benner, 1993). Realistiska övningar skulle kanske inte 

kunna ersätta erfarenheten från akuta situationer och allvarliga händelser helt, dock torde 

de kunna ge en liknande typ av erfarenhet och därmed skapa en mental förberedelse hos 

sjuksköterskorna. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna efterfrågade just stora och 

realistiska övningar, en deltagare framhöll även att det vore av värde att ha gemensamma 

övningar tillsammans med räddningstjänst och polis. Att stora övningar ökar 

sjuksköterskors kompetens stöds av Powers (2010). Att övningarna görs realistiska 

instämmer Nilsson et al. (2016) om och föreslår därför simuleringsövningar. Att det finns 

ett behov av kontinuerlig övning men även gemensamma övningar för landstingets olika 

aktörer konstaterades också vid utvärderingen av terrorattentatet på Drottninggatan (SLL, 

2017b), vilket ger ytterligare tyngd till deltagarnas uppfattningar.  

Deltagarna i denna studie framhöll hur viktig utbildning är för att känna sig förberedd för 

allvarliga händelser, vilket också finns skildrat tidigare av flera forskare (Al Thobaity et 

al., 2015; Hammad et al. 2012; Labrague et al., 2016; Labrague et al., 2017; Tzeng et al., 

2016; Usher et al., 2015). Att svenska sjuksköterskor har ett starkt utbildningsbehov inom 

katastrofbaserad omvårdnad konstaterades av Socialstyrelsen redan efter skjutningarna på 

Utøya (Socialstyrelsen, 2012). Precis som Benner (1993) tog fasta på så behöver 

erfarenheten kombineras med både teoretisk kunskap och reflektionsförmåga för att 
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sjuksköterskan ska kunna utvecklas från novis till expert. Katastrofmedicinsk beredskap 

borde inte vara något undantag.  

Powers (2010) belyser att det är viktigt att sjuksköterskan har en god förkunskap i att se 

patientens individuella vårdbehov, särskilt vid en katastrof, för att kunna upprätthålla 

likvärdig kvalité på vården. Dock är detta något som är svårt att åstadkomma inom svensk 

vård då bristen på övningar inom området riskerar att skapa osäkerhet och stress hos 

sjuksköterskan när patienter inkommer med vårdbehov som sjuksköterskan saknar 

förkunskap om. Med detta stöd i forskningen och de intervjuade sjuksköterskornas 

samstämmighet att erfarenhet och övning faktiskt spelar roll kan det tyckas självklart att, 

precis som Hammad et al. (2012) framhåller, i områden där katastrofer inte hör till 

vardagen använda sig av katastrofövningar. Detta skulle kunna ge sjuksköterskor en ärlig 

chans till förberedelse.  

Motstridiga känslor och tankar om copingstrategier 

När de intervjuade sjuksköterskorna berättade hur de trodde att de skulle hantera en 

allvarlig händelse känslomässigt beskrev många motstridiga känslor. Både negativa och 

positiva känslor dök upp på samma gång, såsom rädsla och samtidigt nyfikenhet. Detta 

överensstämmer mycket väl med de motstridiga känslor som sjuksköterskorna med reell 

erfarenhet från katastrofer beskriver (Hammad et al. 2012; Pourvakhshoori et al., 2017). 

Deltagarna hoppades på att de vid en katastrofsituation skulle bli fokuserade, sakliga och 

“jobba på” utan att känna efter så mycket. Även detta har beskrivits i tidigare forskning 

från verkliga händelser, Hammad et al. (2012) beskrev copingmekanismen “autopilot”, hur 

sjuksköterskor under katastrofer tryckte tillbaka sina känslor för att orka arbeta. Denna 

studies deltagare antyder också att detta är en copingmekanism. De beskriver att de tror att 

känslorna kommer efteråt och antyder då att känslorna skulle vara så pass starka att de 

skulle påverka förmågan att arbeta negativt ifall de släpptes fram under den pågående 

situationen. Hammad et al. (2017a) skriver att när sjuksköterskor är inne i en 

katastrofsituation prioriteras omhändertagandet av patienterna och deras egna tankar, 

behov och känslor förträngs.  

Resultatet beskrev att arbetsgruppen har en stor betydelse för de intervjuade 

sjuksköterskorna, både att sjuksköterskor förväntas stötta varandra medan en allvarlig 

händelse pågår och att samtal med kollegorna i efterförloppet beskrivs som en viktig typ av 

debriefing. Johnston et al. (2016) skriver att teamwork kan kompensera för en tung 

arbetsbörda på akutmottagningar. De konstaterar att personal på akutmottagningar ofta ser 

sig själva som mer självständiga, med högre kunskapsnivå, bättre på kommunikation och 

teamwork och att dessa faktorer fungerar som skydd mot stressorer (Johnston et al. 2016). 

Hammad et al. (2012) redogör också för att sjuksköterskor som varit med och arbetat under 

katastrofer beskriver samarbetet inom arbetsteamet och den kollegiala känslan som 

positiva upplevelser.  

Slutsats 

Denna studie visar på att den katastrofmedicinska beredskapen skulle dra nytta av en 

tydligare förankring inom den högt belastade akutsjukvården i Storstockholm. 
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Sjuksköterskornas avsaknad av erfarenhet från allvarliga händelser skulle kunna 

överbryggas med hjälp av realistiska övningar. Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt och 

en stark arbetsgrupp skulle patientsäkerheten vid en allvarlig händelse kunna upprätthållas.  

Klinisk tillämpbarhet  

Denna studie visar på ett tydligt behov av mer övning och utbildning i den kliniska 

vardagen. En förutsättning för att den katastrofmedicinska beredskapen ska kunna fungera 

är att samtliga sjuksköterskor har den kunskap som krävs för att kunna stå på egna ben vid 

en allvarlig händelse. Att utföra fler övningar är något som akutsjukvården skulle gynnas 

av, både små övningar men även stora övningar, med fokus på realism. Vården skulle dra 

nytta av ett bra samarbete med andra instanser vid allvarliga händelser, såsom polis, 

brandkår och andra vårdinrättningar. Resultat i denna studie skulle kunna ligga till grund 

för att anpassa den katastrofmedicinska beredskapen utifrån sjuksköterskornas uttryckta 

behov och därmed öka sjuksköterskans kompetens inom katastrofmedicinsk beredskap. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att det är essentiellt att den svenska sjukvården inser att 

det är en tidsfråga innan en riktig katastrof inträffar. Därför uppdagades ett behov av 

forskning kring hur den svenska sjukvården ska agera vid en katastrof. Forskning som 

berör sjuksköterskans uppfattning och kompetens inom katastrofmedicinsk beredskap 

skulle bidra till utvecklingen av en god katastrofmedicinsk beredskap i Sverige.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

1. Vad känner du när du hör orden: 

- Allvarlig händelse? 

- Katastrof? 

- Katastrofmedicinsk beredskap? 

2. Hur upplever du den katastrofmedicinska beredskapen på din arbetsplats? 

3. Om du skulle råka ut för att arbeta i samband med en allvarlig händelse, hur tror du att 

du skulle hantera det?  

- Kunskapsmässigt? 

- Känslomässigt? 

- Erfarenhetsmässigt?  

4. Hur upplever du din kunskap kring din arbetsplats katastrofplan? 

5. Vad tänker du kring din roll som sjuksköterska på en akutmottagning vid en allvarlig 

händelse?  

6. Hur känner du inför att bli tilldelad en specifik roll vid en allvarlig händelse, som till 

exempel sjuksköterska i triage eller i ledningsfunktion? 

7. Vilka faktorer är viktiga för dig, för att känna dig trygg och förberedd i ditt arbete vid en 

allvarlig händelse? 

- Vad upplever du att du behöver för att uppnå dessa faktorer?  

8. Upplever du att typen av allvarlig händelse påverkar arbetet eller viljan att arbeta?  

 

Avsluta med: 

Vi har inga fler frågor, har du någonting du vill ta upp innan intervjun avslutas? 

 

  



 

   

 

 

BILAGA 2 

Brev till studiedeltagare 

 

Information till forskningspersoner 

Vi, xxx och xxx, undrar om du vill delta i en undersökning. Undersökningen utförs som ett 

självständigt arbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. Nedan får du information om studien.  

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

I en tid då risken för allvarliga händelser ökar rapporterar sjuksköterskor att de känner sig 

otillräckligt förberedda för att arbeta i samband med en katastrof. Dagens forskning 

tillhandahåller till viss del information om sjuksköterskors kompetens, kunskap och 

faktorer som påverkar deras känsla av förberedelse. Dock saknas beskrivande studier av 

sjuksköterskors uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap. Utvärderingen av 

landstingets insatser vid Stockholms senaste terrordåd berömmer sjukvårdspersonalens 

agerande, men vad har sjuksköterskorna själva att berätta?  

 

Att studera sjuksköterskors uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap är viktigt 

eftersom sjuksköterskor har en nyckelroll vid allvarliga händelser. Det är sjuksköterskor 

som utför den akuta omvårdnaden och utan adekvat kompetens kan patientsäkerheten bli 

lidande. Genom att ge sjuksköterskor möjligheten att själva berätta om sina uppfattningar 

av katastrofmedicinsk beredskap kan viktig information komma fram. Sjuksköterskors 

behov behöver tydliggöras och eventuella brister inom området behöver synliggöras. 

Resultatet kan användas till förbättringsåtgärder med syfte att förbättra sjuksköterskors 

känsla av förberedelse, kunskap och kompetens och därmed bidra till att utveckla den 

katastrofmedicinska beredskapen.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser om katastrofmedicinsk 

beredskap.  

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ ansats. Åtta till tio 

semistrukturerade intervjuer kommer att hållas med sjuksköterskor från olika 

akutmottagningar. Intervjuerna kommer att vara cirka 30 minuter långa och ljudupptagning 

kommer att ske. Efter intervjuerna hållits kommer författarna att skriva ner svaren 

ordagrant och därefter analysera materialet med hjälp av innehållsanalys. Resultatet 

kommer därefter sammanställas och diskuteras.  

 

Vad händer med mina uppgifter?  

Dina svar och allt du säger i intervjun kommer att hanteras så att ingen obehörig kan ta del 

av det. Konfidentialiteten kommer att säkerställas genom att intervjuerna numreras så att 

endast författarna och handledaren kommer att ha vetskap om vilken deltagare som är 



 

   

 

 

kopplad till vilken intervju. Allt inspelat material kommer att förvaras på 

lösenordskyddade datorer och raderas i samband med studiens avslut. Information som kan 

avslöja deltagarnas identitet kommer att raderas direkt.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När studien är färdig kommer vi att skicka den till de verksamheter där intervjuerna ägt 

rum, varpå studiedeltagarna kommer att kunna ta del av resultatet. Om ni önskar kan vi 

även komma och presentera materialet på plats.  

 

Ersättning 

Ingen ersättning kommer att utgå för deltagandet, dock kommer (beroende på era chefer) 

intervjuerna att utföras på arbetstid. 

 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Ett avböjande eller avbrytande 

kommer inte på något sätt att påverka din arbetssituation. Kontakta oss gärna vid 

eventuella frågor. 

 

Ansvariga för studien  

xxx, spec. Sjuksköterskestudent  

Tel: xxx 

Mail: xxx@gmail.com 

 

xxx, spec. Sjuksköterskestudent 

Tel: xxx  

Mail: xxx@gmail.com 

 

xxx, Handledare  

Tel: xxx 

Mail: xxx@shh.se 

  



 

   

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien “ Sjuksköterskors uppfattning om 

katastrofmedicinsk beredskap”. 

 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

___________________________________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________ 

Plats och datum  
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 BILAGA 3 

Tabell 2: Resultat, exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori Tema 

”när det är jättehögt tryck på akuten känns det 

som att det kan inte bli värre haha men liksom 

men jag menar händer det är det någon 

händelse som händer liksom ytterligare så jaa 

det skulle kännas lite hopplöst 

När det är jättehögt tryck på akuten 

känns det som att det inte kan bli 

värre. Är det någon händelse som 

händer ytterligare så skulle det 

kännas lite hopplöst. 

Redan hög 

belastning. 

Oro för att det inte finns 

utrymme för att höja 

kapaciteten relaterat till 

en redan hög belastning 

på akutmottagningen. 

 

Resursbrist. 

Oro för 

organisationens 

begränsningar. 

”Där tycker jag att jag som erfaren 

sjuksköterska och som erfaren 

ledningssköterska har en viktig roll, att visa 

dem eller jag visar sällan att jag är stressad 

eller jag spelar i alla fall att jag har koll på 

läget fast jag inte har det, det är jätteviktigt 

bara det ser ut som att jag har koll så blir det 

mycket lugnare… sen kan jag stå och svära 

nånstans, nej helvete.” 

Jag som erfaren sjuksköterska och 

som erfaren ledningssköterska har 

en viktig roll att visa dem, jag visar 

sällan att jag är stressad. Det är 

jätteviktigt, bara det ser ut som att 

jag har koll så blir det mycket 

lugnare. 

Lugn fasad. 

Det är viktigt att personen 

som leder arbetet är 

tydlig, lugn och kunnig. 

 

Behov av en tydlig 

ledare. 

Behov av struktur. 

”Det är alltid lättare att jobba i en tydlig 

position. Om den finns nedskriven på papper i 

förväg eller om de ger mig den precis när jag 

står där spelar mindre roll… egentligen.” 

Det är alltid lättare att jobba i en 

tydlig position. 

 

Roller är bra. 

Tydlig roll och uppgift 

skapar struktur och 

trygghet. 

 

Behov av 

strukturerat 

arbetssätt. 

”Men har man inte varit med om liksom en 

katastroflik sån situation förut så är det ju nytt 

för även den mest erfarne, men absolut hjälper 

det ju till att du är en erfaren sjuksköterska då 

kan du kanske mer med tänket bara. Man är 

mycket längre fram i tänk när man har mycket 

erfarenhet.” 

Har man inte varit med om en 

katastrof förut så är det ju nytt för 

även den mest erfarne, absolut 

hjälper det till att du är en erfaren 

sjuksköterska, man är mycket 

längre fram i tänk när man har 

mycket erfarenhet. 

 

Erfarenhet 

skapar en 

trygghet i nya 

situationer. 

Erfarenhet skapar en 

trygghet i nya situationer. 

 

Erfarenhet skapar 

trygghet. 

Erfarenhet och 

övning skapar 

trygghet i nya 

situationer. 

”Kunskapsmässigt så hade jag nog allierat mig 

med nån som har mer kunskap än mig. Jag 

hade hittat nån som är gammal i gatan och 

väldigt trygg i sin roll faktiskt och kanske, jag 

är väldigt såhär, jag vill dubbelkolla så då 

hade jag gärna kanske valt att hänga med mer 

rutinerade.” 

Kunskapsmässigt så hade jag nog 

allierat mig med nån som har mer 

kunskap än mig och är trygg i sin 

roll, jag hade valt att hänga med 

mer rutinerade. 

Erfarenhet. 

Viktigt att erfaren 

personal stöttar nya. 

 

Arbetsgruppens 

stöd. 

Motstridiga 

känslor och tankar 

om 

copingstrategier. 


