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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Ebolasmitta orsakas av ett virus som sprids via kroppsvätskor och har orsakat utbrott vid 

flera tillfällen i världen. Utbrottet som startade år 2013 i Västafrika räknas som det största 

utbrottet hittills. I och med att människor reser allt mer blir också risken att epidemier som 

denna ska kunna drabba även Sverige större. Detta kräver en beredskap hos sjuksköterskor 

och de verksamheter där de arbetar. Ansvaret för att denna beredskap upprätthålls finns 

enligt lag hos både arbetsgivare och arbetstagare. Akutmottagningen är troligen den 

verksamhet som först möter patienter med akuta besvär och därmed krävs där adekvata 

rutiner och riktlinjer för att kunna hantera ett fall av misstänkt ebolasmitta. 

 

Syfte  
 

Studiens syfte var att beskriva de förberedelser sjuksköterskor på akutmottagningen 

vidtagit inför ett eventuellt vårdande av en patient som misstänkts ha smittats av 

ebolavirus. 

 

Metod  
 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer för att belysa sjuksköterskornas egen 

upplevelse. Totalt har åtta sjuksköterskor intervjuats på tre akutmottagningar. Intervjuerna 

har transkriberats ordagrant och analyserats med manifest kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

Ur resultatet framkom att sjuksköterskorna tagit ett eget ansvar för att tillskansa sig 

vetskap gällande ebolasmittan. Vidare beskrivs att sjuksköterskorna anser att ansvaret för 

kompetensutveckling bör delas mellan dem själva och deras arbetsgivare. Sjuksköterskorna 

upplevde själva att de överlag var nöjda med de förberedelser som gjorts och att det lett till 

en ökad vetskap samt minskad oro och rädsla för att ebolasmittan skulle drabba dem själva. 

Dock upplevde de att möjligheterna till praktiska övningar borde ha varit bättre. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna anses visa god följsamhet till kraven ställda på dem genom bland annat 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. 

Förbättringspotential anses finnas gällande formerna för kompetensutveckling. 

Beredskapen har blivit något bättre jämfört med vad tidigare studie visade på, men ett 

fortsatt arbete krävs.  

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors förberedelse, ebola, arbetsgivaransvar, kompetensutveckling 
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BAKGRUND 

Det mediala intresset för ebolasmittan har varit stort sedan första utbrottet år 1976. Då 

drabbades 318 personer av sjukdomen. Fram till utbrottet som började år 2013 hade 2403 

personer smittats och 1594 dött efter totalt 19 utbrott (Moran, 2014).  

 

Epidemin som startade år 2013 i Västafrika tros ha börjat med en tvåårig pojke som 

smittats av en fladdermus. Därefter smittades hans familj och spridningen mellan 

människor var igång (Burd, 2014). Dock var det inte förrän i mars år 2014 som orsaken 

identifierades till ebolaviruset (Moran, 2014). Läkare utan gränser (2015) hade i februari år 

2015 totalt tagit hand om 8100 patienter med misstänkt ebolasmitta och 4 960 av dessa har 

kunnats bekräftas som smittade sedan mars år 2014. Detta gör utbrottet till det största i 

ebolasmittans historia (Moran, 2014). Dock tros mörkertalet vara stort tillföljd av rädsla för 

stigmatisering och social bortstötning som blivit förknippat med ebolasmitta (Burd, 2014).  

 

Ebola 

Etiologi och smittvägar 

Totalt finns det fem olika typer av ebolavirus varav fyra är kända humanpatogener som 

varierar i virulens och dödlighet (Burd, 2014). De virusstammar som orsakat de stora 

utbrotten i historien är de från Bundibugyo, Zaire och Sudan (Kilgore, Grabenstein, Salim 

& Rybak, 2015). Dödligheten totalt av ebolaviruset beräknas till 66,3 procent (Moran, 

2014). Utbrottet som härjat i Västafrika under år 2014 orsakades av virusstammen från 

Zaire (Kilgore et al., 2015). 

 

Enligt Moran (2014) tros fladdermöss och apor vara naturlig bärare till ebolaviruset som är 

ett filovirus. Viruset har nu blivit en zoonos, det vill säga att det smittar mellan djur och 

människor. Sekundärsmitta sker sedan från person till person genom kroppsvätskor. Till 

skillnad från till exempel humant immunbristvirus [HIV] som är en blodburen smitta 

(Ransjö & Edstedt, 2012) så är ebolaviruset en droppsmitta. Smittan kan dock inte ta sig 

igenom hel hud utan måste komma i kontakt med slemhinnor (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Inte heller mat eller vatten kan föra smittan vidare (Moran, 2014). 

 

Enligt Sprenger och Coulombier (2014) finns i huvudsak tre scenarier för spridning av 

ebolasmitta till Europa. Antingen kan patienter med bekräftad ebolasmitta evakueras från 

drabbade länder för behandling i Europa eller så kan patienter med ebolaliknande symtom 

komma via flyg in i Europa. Sista alternativet, och mest troliga med tanke på sjukdomens 

långa inkubationstid, är att patienter som är smittade av ebolaviruset men som inte hunnit 

utveckla symtom än kommer in i Europa (Sprenger och Coulombier, 2014).  

 

Även om en ebolasmittad patient skulle komma till Sverige och söka vård bygger smittan 

som tidigare beskrivits på kontakt med kroppsvätskor. Med tanke på de hygienkrav och 

rutiner vilka sjukhus i i-länder som Sverige innehar är det inte troligt att en icke blödande 

patient utgör en risk för smittspridning. Är däremot patienten i ett så pass sent skede att 

blödning förekommer ökar givetvis risken för spridning till personal och andra patienter 

(Moran, 2014). 
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Patofysiologi 

Filovirus är ett ribonukleinsyra [RNA] -virus som därmed kräver en värdcell för att föröka 

sig. Virusets yta är täckt med glykoproteiner som binder till receptorer på människans 

celler. Väl inne i cellen kan filoviruset omvandlas till dioxiribonukleinsyra [DNA] och 

replikera sig. Under nybildningen av virus kommer den infekterade cellen att avge ämnen 

som bidrar till apoptos (celldöd) som leder till ett försämrat immunförsvar. Samma ämne 

som leder till apoptos tros ändra endotelcellernas form och förmåga att sitta ihop vilket gör 

att ett läckage från blodbanan blir möjligt och därmed ökar blödningstendensen (Salaneck 

& Olsen, 2014). På grund av den ökade blödningsrisken hos dessa patienter klassas 

ebolasmittan som en viral hemorragisk feber, en blödarfeber orsakad av virus 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Enligt Moran (2014) har ebolasmittan ett förökningstal på 2,7. Förökningstalet är ett 

ungefärligt mått på hur många sekundärinfektioner som kan orsakas av en primärinfektion 

och anges därför som en faktor. Med åtgärder såsom isolering kan förökningstalet minskas 

till 0,4 vilket i praktiken innebär att en primärinfektion inte kan föras vidare till 

sekundärinfektion och därmed avstannar viruset och epidemin. Enligt Khan, Naveed, Dur-

e-Ahmad och Imran (2015) är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska förökningstalet 

isolering av symtomatiska patienter. 

 

Symtom 

Vanligen är tidiga symtom influensaliknande med hög feber, muskel- och ledvärk, 

huvudvärk, illamående och diarréer. Inkubationstiden varierar från två till 21 dagar, men 

vanligast är att symtomdebut sker inom fyra till tio dagar (Socialstyrelsen, 2014). I slutet 

av sjukdomsförloppet kan även blödningar i inre organ uppstå. (Folkhälsomyndigheten, 

2013). En person som smittats av ebolaviruset smittar inte innan han eller hon har börjat 

uppvisa symtom (Burd, 2014). 

 

Diagnostik 

Diagnos ställs genom att påvisa arvsmassa från viruset i blodet hos en individ, antikroppar 

ses inte förrän i ett senare skede (Folkhälsomyndigheten, 2013). Den vanligaste 

differentialdiagnosen att utesluta hos personer som misstänks vara smittade av ebolaviruset 

är Malaria varför detta test ska genomföras snabbast möjligt (Folkhälsomyndigheten, 

2014b). 

 

Det är viktigt att snabbt kunna bekräfta ebolasmitta hos individen, isolera och påbörja 

smittspårning. På så sätt ökar man chanserna till en begränsad spridning av sjukdomen 

(Shuaib et al., 2014). Malik, Mahjour och Alwan (2014) menar att den största smittorisken 

inte är de patienter som diagnostiserats utan det är de som inte upptäcks och isoleras i tid. 

 

Sedan utbrottets start år 2013 och fram till femte mars år 2015 har 23 personer i Sverige 

utretts som misstänkta ebolasmittor men ingen har än påvisats positiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Behandling 

Det finns idag ingen behandling för ebolasmittade patienter. Vården är symtomatisk, 

ersättande av vätskeförluster och andningsstödjande åtgärder är exempel på behandlingar 

som kan bli aktuella (Socialstyrelsen, 2014).  
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Inte heller vaccin är i dagsläget tillgängligt även om det pågår kliniska projekt 

(Socialstyrelsen, 2014). I ett forskningsprojekt utfört i Uganda av Kibuuka et al. (2014) 

utgår vaccinets verkningsmekanism från virusets glykoprotein och målet är att förmå 

kroppen att bilda antikroppar mot dessa. Av studien framgick att deltagarna tålde vaccinet 

väl och att en viss mängd påvisbara antikroppar bildats. I en rapport skriven av 

Agnandji et. al (2015) beskrivs ytterligare ett lyckat vaccinförsök där 150 personer 

vaccinerats och inte visat på några allvarliga biverkningar under de fyra veckor som 

uppföljningen pågick. Samtliga försökspersoner bevisades vid studiens slut bära på 

antikroppar. 

 

Hälso- och sjukvårdens styrdokument 

Svensk hälso- och sjukvård styrs av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (Svensk 

författningssamling [SFS] 1982:763). Där stadgas att målet för arbetet skall vara god vård 

på lika villkor för hela befolkningen. För att säkerställa att det ges god vård ställs fem krav 

på verksamheter inom hälso- och sjukvården: god hygienisk standard ska hållas, vården 

ska vara lätt tillgänglig för alla, patienters integritet och autonomi ska respekteras, goda 

kommunikationsmöjligheter ska finnas mellan vårdpersonal och att patientens säkerhet ska 

garanteras. Vidare ska alla verksamheter inom kommun och landsting planeras och 

samordas så att dessa krav uppfylls. På respektive avdelning inom hälso- och sjukvården 

ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för att kraven efterlevs. 

 

För att ytterligare stärka patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården 

trädde 1 januari år 2015 en ny lag i kraft, patientlagen (SFS 2014:821). Där betonas samma 

fem krav som i HSL (SFS 1982:763) men med fokus på patienters autonomi och integritet.  

 

I en specifik lag för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård beskrivs att samtlig 

personal inom hälso- och sjukvården ska arbeta i enighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet för att säkerställa att patienter erhåller god vård (SFS 1998:531). Även 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver dessa skyldigheter. För att ytterligare 

säkra en god och säker vård ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) all vård 

journalföras i en patientjournal, detta för att kunna utvärdera vården och verksamheten. 

 

Smittskydd  

Sveriges smittskydd drivs sedan år 2014 av Folkhälsomyndigheten då smittskyddsinstitutet 

lades ner (Folkhälsomyndigheten 2013). Enligt förordningen med instruktion för 

Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020) har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa 

smittsamma sjukdomar, analysera dess beteende och utbredning för att på så sätt kunna 

komma med effektivt kunskapsstöd och rekommendationer för hur svenskt smittskydd ska 

organiseras. 

 

Smittskyddsarbetet regleras vidare av smittskyddslagen [SmL] (SFS 2004:168) och ska 

bygga på evidens och beprövad erfarenhet. Fram till juli år 2015 har Socialstyrelsen det 

övergripande ansvaret medan Folkhälsomyndigheten fungerar som expertmyndighet. Den 

första juli år 2015 kommer även det övergripande ansvaret att övergå till 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen därmed frikopplas från detta ansvar. 

 

Varje landsting har ett ansvar att tillgodose att regionalt smittskydd finns och att en 

smittskyddsläkare utsetts (SFS 2004:168).  
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Privatpersoner har ett eget ansvar att minska risken för smittspridning, om personer 

misstänker att de drabbats av en smittsam sjukdom är de skyldiga att skydda andra för 

exponering. Landstinget och smittskyddsläkaren har därför till uppgift att tillgodose 

allmänhetens behov av information för att kunna möta denna skyldighet (SFS 2004:168). 

 

I SmL finns tre olika kategorier av sjukdomar beskrivet: smittsamma sjukdomar, 

allmänfarliga sjukdomar och samhällsfarliga sjukdomar. En smittsam sjukdom innebär alla 

sjudomar som kan föras vidare mellan människor och innebära ett hot för deras hälsa. 

Allmänfarlig sjukdom innebär att den är potentiellt livshotande, kan leda till långvarig 

sjukdom eller på annat sätt ge långvariga konsekvenser. Dessutom ska en allmänfarlig 

sjukdom genom riktade åtgärder mot de smittade kunna förebyggas. En allmänfarlig 

sjukdom anses vara samhällsfarlig när den riskerar att få spridning i ett helt samhälle samt 

att den riskerar att orsaka stora störningar hos olika funktioner i samhället. De 

skyddsåtgärder som krävs vid samhällsfarlig sjukdom benämns i SmL för extraordinära. 

Vidare beskrivs i SmL att så fort misstanke om allmänfarlig sjukdom föreligger ska 

undersökande läkare anmäla detta till landstingets smittskyddsläkare samt till 

Folkhälsomyndigheten. Dessutom ska en smittspårning påbörjas, det vill säga eventuella 

andra smittade personer identifieras. (SFS 2004:168) 

 

Socialstyrelsen (2012) har i samråd med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram ett 

planeringsstöd för hur Sverige ska arbeta med influensaepidemier och -pandemier. I detta 

finns beskrivet att ett lyckat hanterande av smittsamma sjukdomar kräver handlingsplaner, 

kompetent personal och goda möjligheter till samverkan och kommunikation på lokal, 

regional och nationell nivå. För att underlätta detta arbete har Nationella pandemigruppen 

bildats för att samordna de åtgärder som behövs vid ett utbrott. Enligt Kaltenbrunner 

Bernitz (2008) borde frågor rörande smittskydd diskuteras på en mer internationell basis 

snarare än nationell i och med globalisering och allt öppnare gränser. Ett öppnare samhälle 

ger enligt Kaltenbrunner Bernitz en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar. 

 

Arbetsgivarens ansvar  

I Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) beskrivs de skyldigheter arbetsgivare har 

gällande arbetsmiljö och säkerhet för de anställda.  

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under 

vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 

med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se 

till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där 

det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall…” (3§ SFS 1977:1160). 

 

För att säkerställa arbetstagarnas säkerhet i kontakt med misstänkt ebolasmitta krävs 

utbildning och rutiner. Socialstyrelsen har i och med sitt förvaltningsansvar över hälso- och 

sjukvården ett ansvar för att kunskaper kring katastrofmedicin av olika typer sprids och 

utvecklas inom verksamheterna (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) finns 

forskning, utveckling och utbildning med som ett område. Där ingår bland annat att kritiskt 

granska befintliga rutiner och bidra till en dialog om eventuella förbättringsmöjligheter.  
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Dessutom är sjuksköterskan skyldig att medverka i den kompetensutveckling som bedrivs 

på arbetsplatsen och löpande uppdatera sin egen kunskap. Även enligt Flensner (2014) 

ingår det i sjuksköterskans arbete att följa kunskapsutvecklingen inom det område hon 

verkar. International Council of Nurses [ICN]:s etiska kod poängterar sjuksköterskans eget 

ansvar vad gäller kunskapsutveckling och uppdaterad kompetens (International Council of 

Nurses 2014). 

 

Vid allt patientarbete är information och kommunikation viktigt. I fall med smittsamma 

sjukdomar är det av vikt att undervisa patienten i basala hygienrutiner det vill säga vikten 

av god handhygien och användandet av handsprit, gärna redan på akutmottagningen. Ska 

patienten isoleras är det viktigt att förklara för patient och närstående vad som händer och 

varför. För sjuksköterskor är det viktigt att fortsätta se till patientens psykosociala behov 

under en eventuell isolering (Klang Söderkvist, 2014). 

 

Rutiner är en viktig del i att förhindra till exempel stickskador och på så sätt smittorisken 

för vårdpersonal. Enligt Schmidt, Östlund och Antonsson (2012) var en av de vanligaste 

orsakerna till stickskador just fel i rutinerna. Därför är det centralt att som 

sjukvårdspersonal alltid följa basala hygienrutiner och liknande, inte bara när en patient 

med smittsam sjukdom anländer till avdelningen. 

 

Hantering av personer med ebolasmitta 

Internationellt 

I arbetet med smittskydd är det viktigt att ta hänsyn till olika länders olika ekonomi. I 

Afrika gör den relativa fattigdomen att smittskyddet blir eftersatt. Detta till följd av att 

exempelvis läs- och skrivkunnigheterna är sämre och sjukvården har inte samma kapacitet 

där som i i-länder. Möjligheterna för afrikanska länder att bedriva ett fungerande 

smittskydd är därmed inte lika goda som för i-länder (Wiwanitkit, Tambo, Chidiebere 

Ugwu, Yonkeu Ngogang & Zhou, 2015). 

 

För att minska risken för en internationell spridning av ebolaviruset har 

världshälsoorganisationen [WHO] tillsammans med andra internationella aktörer inom 

smittskydd hjälpt de värst drabbade västafrikanska länderna att starta upp en 

screeningsverksamhet för alla personer som önskar lämna landet. Screeningen innebär att 

personernas kroppstemperatur mäts och de ombeds fylla i en hälsodeklaration. Om en 

förhöjd kroppstemperatur upptäcks eller andra riskfaktorer framkommer i 

hälsodeklarationen utreds möjliga orsaker till detta. Anses det att risk för ebolasmitta 

föreligger får personen i fråga inte lämna landet (WHO, 2014). 

 

Nationellt 

Folkhälsomyndigheten driver i Sverige Nordens enda säkerhetslaboratium där 

högsmittsamma ämnen kan undersökas. Detta laboratorium utgör en viktig del i Sveriges 

beredskap mot ebolaviruset. Laboratoriet är öppet dygnet runt och emottar prover både 

från Sverige och från våra nordiska och baltiska grannar. (Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

Laboratoriet har funnits sedan år 2001 och har kapacitet att undersöka både kända och 

okända organismer (Folkhälsomyndigheten, 2014c). 
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Från och med första april år 2015 tillhör ebolaviruset de samhällsfarliga sjukdomarna i 

enighet med bilaga 2 i SmL. Personer som anländer till Sverige med misstanke om 

samhällsfarlig sjukdom får undersökas på den plats där de kommit in tillsammans med 

samtliga andra som kommit till Sverige med samma transportmedel. Vid risk för vidare 

spridning får personer sättas i karantän (SFS 2004:168).  

 

En person som efter vistelse i ett område där ebolavirus förekommer, kommer till Sverige 

och insjuknar med hög feber och om högsmittsam blödarfeber misstänks ska extra 

smittskyddsåtgärder såsom isolering vidtas och patienten ska om möjligt flyttas till en 

högsäkerhetsavdelning (Folkhälsomyndigheten, 2013). Sveriges enda högisoleringsenhet 

återfinns i Linköping (Region Östergötland, 2014). 

 

Patienters upplevelse 

Personer med ebolasmitta upplever enligt en studie gjord av Davtyan, Brown och 

Oluwatoyin Folayan (2014)  liknande stigmatisering som personer med HIV. Enligt 

Goffman (2014) innebär stigmatisering att en person som vanligtvis skulle vara socialt 

accepterad drabbas av sjukdom, har ett utmärkande utseende eller avvikande åsikter som 

omgivningen inte kan bortse ifrån och inte accepterar. Enligt Schaller (2011) orsakas 

stigmatisering till stor del av människans psykologiska immunförsvar som får oss att 

undvika saker eller personer som kan innebära en smittorisk för oss. Detta medför att 

personen kan bli utstött. Davytan et al. (2014) beskriver att allt från hot och våld till 

bannlysning från sina byar och samhällen rapporterades under utbrottet av ebolaviruset i 

Uganda år 2000-2001. Vidare anses i samma artikel att de lärdomar erhållna från arbetet 

med stigmatiseringen av HIV-drabbade personer borde kunna appliceras även gällande 

ebolasmittan. I det arbetet gavs information till samhället både av vårdpersonal, patienter 

drabbade av sjukdomen och olika inflytelserika personer som medicinmän, läkare eller 

präster. 

 

Etiska aspekter 

Efter utbrottet av H1N1 pandemin, även kallad svininfluensan, gjordes en undersökning i 

Singapore av Tiong och Koh (2013) som lyfte fram de etiska aspekterna av vårdarbetet 

under denna tid. Det framkom att sjukvårdspersonalen antogs anse att de var deras plikt att 

behandla patienter trots smittorisk. Personalen själva var oroliga för att bryta mot etiska 

regler om de uttryckte en vilja om att avstå deltagande i vården kring de infekterade. 

 

Hantering av misstänkt ebolasmitta på akutmottagning 

Skyddsutrustning 

Arbetsmiljöverkets beskrivning av skyddsutrustning innebär något som skyddar mot risker 

mot en persons hälsa och säkerhet. Vidare beskrivs att utrustningen ska tillhandahållas av 

arbetsgivaren (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2001:3). Vid arbete med 

ebolaviruset är det viktigt att skyddsutrustning är noggrant utprovad och att personalen i 

fråga fått träna på- och avklädning för att garantera att avsett skydd ges. Vidare ska 

personal inte arbeta i skyddskläderna i mer än två timmar i sträck för att säkra skyddet. 

Även vid dödsfall ska skyddsutrustningen bäras då smittorisken fortfarande kvarstår efter 

döden (Socialstyrelsen, 2014). 
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Skyddsutrustningen ska enligt både Socialstyrelsen (2014) och European Centre for 

Prevention and Disease Control (2014) innefatta operationsrock eller heltäckande overall 

som står emot vätska, vätsketät huva med dok, visir som täcker hela ansiktet eller 

skyddsglasögon, vätsketätt engångsandningsskydd som helst inte vidrör munnen, dubbla 

lager handskar där det inre paret bör vara med bra passform, plastförkläde samt skor eller 

stövlar, beroende på hur täckta underbenen är av annan utrustning. 

 

En tidigare undersökning har visat på att tillgången till skyddsutrustning, och adekvat 

utbildning för denna, på svenska akutmottagningar inte varit tillfredsställande 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Sjuksköterskans roll  

Patienter som är vid medvetande startar oftast sin vistelse på akuten med att träffa en 

sjuksköterska som har till uppgift att prioritera och sortera patienterna utifrån deras behov 

av vård. Här utförs ett ankomstsamtal för att ta reda på vilka symtom patienten har, utifrån 

symtom placeras patienten på passande klinik för fortsatt utredning och vård. Ofta tas de 

eventuella prover som kan bli aktuella i detta tidiga skede (Wikström 2012).  

 

Vid omhändertagandet av en patient med misstänkt ebolasmitta på akutmottagningen är 

anamnesen av stor vikt, och då specifikt om patienten varit i något land drabbat av 

ebolavirus och hur länge sen detta i så fall var (Socialstyrelsen, 2014). Är patienten inte vid 

medvetande får eventuellt medföljande närstående användas som informationskälla och de 

kliniska fynd och tecken personalen upptäcker ligga till grund för handläggningen 

(Wikström, 2012). Rutiner kring detta initiala omhändertagande av patienter med 

smittsamma sjukdomar har i tidigare undersökningar av svenska akutmottagningar ansetts 

bristfälliga (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Problemformulering 

År 2013 började den epidemi av ebolasmitta i Västafrika (Burd, 2014) som fortfarande 

(april år 2015) pågår. Personer smittade med ebolasmitta visar till en början 

influensaliknande symtom men kan i senare skeden börja blöda okontrollerat 

(Socialstyrelsen, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2013). Även om patienter inte är 

smittsamma förrän de uppvisar symtom (Burd, 2014) är det av största vikt att så fortast 

möjligt identifiera och isolera smittade personer för att minska smittspridningen (Shuaib et 

al., 2014).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) krävs utbildning och rutiner för att patienter med smittsamma 

sjukdomar som ebolasmitta skall kunna omhändertas på ett korrekt sätt. I en genomgång 

utförd av Socialstyrelsen (2011) framkom brister i beredskapen för smittsamma sjukdomar 

på svenska akutmottagningar. Med detta som bakgrund anses att det är av intresse att ta 

reda på hur sjuksköterskor på akutmottagningar i en svensk storstad har förberett sig inför 

ett eventuellt vårdande av patient som misstänks ha en ebolasmitta.  

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva de förberedelser sjuksköterskor på akutmottagningen 

vidtagit inför ett eventuellt vårdande av en patient som misstänkts ha smittats av 

ebolavirus. 
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METOD 

Val av metod 

Då syftet med detta arbete var att skapa förståelse och insikt i sjuksköterskors egen 

förberedelse inför ett eventuellt vårdade av personer smittade av ebolaviruset valdes 

kvalitativ metod. Detta då informationen till arbetet på så sätt kunde erhållas genom 

intervjuer, som sedan blev föremål för analys (Henricson & Billhult, 2012). Upplevelser 

och känslor som beskrivs klassas inte som mätbara svar vilket också styrker valet av 

kvalitativ metod. 

 

Urval  

Urvalsgruppen bestod av sjuksköterskor från tre stora akutmottagningar i en svensk 

storstad. Som kriterium valdes att de deltagande sjuksköterskorna hade haft sin 

legitimation i tre år och arbetat på en akutmottagning i minst ett år. Många sjukhus önskar 

att de sjuksköterskor som börjar arbeta på akutmottagningen har ett till två års erfarenhet 

innan detta varför legitimationskravet sattes. Längre klinisk erfarenhet ger ökade 

möjligheter för att sjuksköterskorna stött på andra smittsamma infektionssjukdomar och 

kan relatera dessa upplevelser och känslor till ett eventuellt ebolafall. Vidare kan 

sjuksköterskor som arbetat i två till tre år enligt Benner (1993) falla in i kategorin 

kompetenta. Detta innebär att de i större utsträckning hanterar det dagliga arbetet väl samt 

vet hur oförutsedda situationer kan lösas. Sjuksköterskor som arbetat kortare tid har enligt 

Benner (1993) oftast bara förmågan att uppmärksamma en sak i taget och har en oförmåga 

att hantera oförutsedda situationer till följd av bristen på erfarenhet. För studien ansågs 

denna ökade möjlighet till problemslösningsförmåga värdefull varför kriteriet tre års 

erfarenhet motiverades ytterligare. Urvalskriterierna gör att urvalet kan anses vara ett 

strategiskt urval och eftersom chefssjuksköterskor hjälpte till i processen att finna deltagare 

menar Trost (2010) att dessa kan ses som ”nyckelpersoner”. 

 

Undersökningsgrupp 

Intervjuer har genomförts med åtta sjuksköterskor med erfarenhet som varierat från två till 

14 år, en av dessa hade en magisterexamen och de andra var grundutbildade. Samtliga hade 

arbetat minst ett år på akutmottagningen och ingen hade någon specifik utbildning inom 

infektionssjukvård. 

 

Genomförande  

För att få tillstånd att genomföra studien på de tilltänkta akutmottagningarna skickades ett 

brev ut till fyra verksamhetschefer (bilaga A) via elektronisk post [e-post]. Då studien 

godkändes skickades ytterligare ett brev ut via e-post till chefsjuksköterskorna där 

information om urvalskriterier fanns med. Chefsjuksköterskorna vidarebefordrade 

informationen till personalen som meddelande intresse tillbaka. Därefter bokades tid 

antingen med hjälp av chefsjuksköterskan eller direkt med deltagande sjuksköterskor via 

telefon eller e-post. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide utformades (bilaga B) och frågeställningarna hölls öppna för att 

säkerställa att resultatet inte var förutbestämt (Helgesson, 2006).  
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De öppna frågeställningarna gav också intervjuaren större möjligheter att anpassa frågorna 

efter de svar som erhölls av deltagarna (Trost, 2010). De frågeställningar som användes i 

intervjustudien delgavs inte sjuksköterskorna innan, för att inte riskera förberedda svar på 

frågorna.  

 

Provintervju 

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguidens upplägg samt 

inspelningsutrustningen. Provintervjun gav intervjuaren en möjlighet att vänja sig vid 

rollen som intervjuare (Danielson, 2012). För att provintervjun, om den gav 

tillfredsställande respons, skulle kunna användas i studien resultat valdes att genomföra 

den med en sjuksköterska som uppfyllde urvalskriterierna (Trost, 2010). Intervjun 

resulterade inte i några ändringar av intervjuguiden och den inkluderades därför i studiens 

resultat.  

 

Intervjusituationen 

Vid intervjuerna efterfrågades sjuksköterskornas tid, vilket gjorde det viktigt att studien 

kändes relevant även för dem (Vetenskapsrådet, 2011). Med detta som bakgrund gavs 

information om studiens syfte både skriftligt (bilaga C) och muntligt innan varje intervju. 

Informerat samtycke erhölls även det både skriftligt och muntligt av samtliga deltagare. 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och var cirka 10-15 minuter långa med ett 

undantag som var 53 minuter lång. För att erhålla jämförbara svar eftersträvades 

intervjuförhållanden som var så identiska som möjligt. Samtliga intervjuer hölls avskilt på 

sjuksköterskornas respektive arbetsplats efter deras önskemål (Trost, 2010).  

 

Dataanalys  

Under studien var hanteringen av källor och sammanställningen av dessa av vikt för att 

förhindra och förebygga plagiering och/eller förfalskning. Då resultaten av intervjuerna 

skulle sammanställas var sättet de redovisades på essentiellt för att göra deltagarna i 

studien rättvisa samt få ett trovärdigt reslutat (Helgesson, 2006). 

 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant för att bevara nyanser i språket samt avbrott 

och pauser. Dessutom underlättade det analysarbetet då det blev tydligt när och hur 

intervjuaren gått in med stödord och följdfrågor för att uppmuntra sjuksköterskan att 

berätta mer. Efter transkribering och läsning av intervjuerna plockades värdefulla 

meningsenheter ut som svarade på studiens syfte. Dessa kondenserades ner för att få en 

klarare bild av vad som menas. Därefter urskiljdes subteman som senare kopplades 

samman till teman (Tabell 1). Ett tema kan ses som en övergripande beskrivning av olika 

delar inom intervjun och kan liknas vid en huvudrubrik. Subteman är en mer specifik 

beskrivning av innehållet, som en underrubrik. I intervjuerna framkom först fem subteman 

som senare placerades under två teman, sjuksköterskans förberedelse och förberedelsernas 

betydelse. Dessa teman med sina subteman redovisades och analyserades efter en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. Detta för att informanternas berättelser inte skulle tolkas utan 

endast återges (Danielson, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subtema Tema 

till en början så var det ju väldigt 

ehh..ja lite mer luddigt men sen så 

ganska snabbt när sjukhuset förstod 

att..vi kände att vi kanske behövde 

lite mer på..fötterna eller vad man 

ska säga så ehh..så fick vi ju 

utbildning hör av våran 

hygienläkaren tror jag det var och 

vi fick också prova på hur vi klär 

oss och hur vi hanterar såna här 

patienter så efter det så känns det 

mycket bättre, även om jag kanske 

är en av dom som inte känt mig 

jätteorolig i och med att man, jag 

har ju läst på ganska mycket. (C20) 

Det tog ett tag innan vi fick 

information, men när sjukhuset 

upptäckte oron som fanns agerade 

dom snabbt och vi fick utbildning 

av hygienläkare och vi fick prova 

dräkterna och lära oss rutinerna och 

då blev alla lugnare. Sen var jag 

inte jätteorolig innan heller, jag har 

läst mycket själv. 

Kompetens-

utveckling på 

arbetsplatsen 

Sjuksköterskans 

förberedelse 

Ja.. men att det är lite mer kunskap 

om det. Asså det känns såhära, det 

är inte luftburet liksom. Ah, det är 

ju inte, det är klart jag skulle 

fortfarande vara rädd om jag skulle 

behöva gå in och ta hand om en sån 

här patient, asså så klart. Eh för det 

är alltid en risk, men risken är ju så 

himla liten om man sköter allt på 

rätt sätt och i Sverige har vi ju så att 

vi ska kunna..sköta det här liksom 

utan att eh det skulle vara något hot 

för mig liksom (B17). 

Nu har man mer kunskap om 

smittvägar och så. Självklart skulle 

jag fortfarande vara rädd om jag 

skulle gå in och vårda en sådan 

patient för det alltid en risk. Men 

här i Sverige har vi resurserna för 

att kunna vårda utan större risk för 

mig som personal. 

Hanteringen av 

smittsamma 

sjukdomar 

Förberedelserna

s betydelse 

 

Forskningsetiska överväganden  

Informerat samtycke 

I en forskningsstudie krävs ett informerat samtycke från samtliga deltagare, det slogs fast 

redan år 1947 i Nürnbergkoden (Helgesson, 2006) och är något som i den här studien har 

varit centralt. För att ett informerat samtycke inför ett deltagande i studie ska kunna ges 

krävs att personen i fråga har fått tillräckligt mycket information om studiens syfte för att 

fatta ett sådant beslut. Informationen bör även inkludera information om varför deltagare 

krävs och hur dessa valts ut. Vidare ska frivilligheten betonas och att samtycket när som 

under processen kan dras tillbaka (Helgesson, 2006). För att möta dessa krav fick samtliga 

deltagande sjuksköterskor ta del av information innehållande dessa delar, både skriftligt 

och muntligt. Det beskrevs också hur sjuksköterskorna kunde gå till väga om de önskade 

mer information vid ett senare skede. Sjuksköterskorna blev tillfrågade om de godkände 

ljudinspelning av intervjutillfället och fick sedan, både skriftligt och muntligt, godkänna 

sitt deltagande i studien. Ett informerat samtycke är viktigt för att bevara de deltagande 

sjuksköterskornas autonomi, det vill säga självbestämmanderätt. 

 

Konfidentialitet 

I studien har det konfidentialiteten varit styrande och därför har allt material avidentifierats 

och transkriptioner försetts med koder istället för namn på deltagarna. Detta för att kunna 

möta kravet under hela analysprocessen (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Likaså har sjukhusnamn och andra namngivna platser avlägsnats ur transkriptioner för att 

minimera risken för att deltagarna i efterhand ska kunna identifieras.  Genom att 

avidentifiera all information har även deltagarnas integritet säkrats och respekterats något 

som Helgesson (2006) anser är ett krav för att autonomin ska kunna respekteras och vice 

versa. 

 

Redovisning av material 

Vid redovisandet av materialet har fokus lagts vid att lägga fram inhämtat material 

sanningsenligt och inte ändra informationens innehåll på något sätt (Vetenskapsrådet, 

2011; Helgesson, 2006). Detta låg till grund för valet av manifest kvalitativ innehållsanalys 

för att inte på något sätt försöka tolka informationen från deltagarna utan enbart återberätta 

vad de delat med sig av.  

 

RESULTAT  

Resultatet har redovisats utifrån de teman som framkommit i analysen av intervjuerna och 

presenterats vidare under de subteman som identifierats (Tabell 2). Citaten som valdes ut 

ansågs representativa för studien och har visats indraget med kursiv stil och har ändrats till 

skriftspråk. Citaten gavs koder utefter filnamnen som de gavs på diktafonen och 

överensstämmer med transkriptionerna. Koderna valdes att ta med för att visa på att flera 

sjuksköterskor fanns representerade.  Om pauser förekommer markeras detta med ”…” och 

citat som kortats ner genom att text tagits bort har markerats med […].  

 

Tabell 2. Framkomna teman och subteman ur analysprocessen. 

 

Teman Subteman 

Sjuksköterskans förberedelse Kompetensutveckling på arbetsplatsen 

Rutiner och riktlinjer 

Egen kompetensutveckling 

Förberedelsernas betydelse Säkerhet i yrkesrollen och omvårdnadsarbetet 

Förmågan att hantera smittsamma sjukdomar 

 

Sjuksköterskans förberedelse 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen 

Av intervjuerna framgick att arbetsgivarna informerade personalen mer kraftfullt om 

hanteringen av misstänkta ebolafall i takt med att personalens oro ökat. Oron i sig ökade 

som en följd av att utbrottet av att smittan blev större. Som exempel på en inledande 

informationsinsats från en arbetsgivare nämns en promemoria om hantering av misstänkta 

ebolafall som lagts ut på sjukhusets intranät utan att personalen har informerats om 

promemorians innehåll eller att den fanns att tillgå på intranätet.  

 

”Jag upptäckte det med ett papper som satt på fastklistrat bredvid ett 

tangentbord.” (C17) 

 

Som exempel på informationsinsats vid ett senare skede under pågående ebolautbrott 

informerades personalen vid akutmottagningen av arbetsgivaren vid starten av varje 

arbetspass om riktlinjer för hantering av misstänkta ebolafall samt var ytterligare 

information fanns att tillgå. Informationsgivningen kunde även innefatta djupare förståelse 

för ebolaviruset genom att infektionsläkare deltog.  
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”När sjukhuset förstod att… vi kände att vi kanske behövde lite mer på 

fötterna […] så fick vi ju utbildning här av vår hygienläkare.” (C20) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns förbättringspotential i den kompetensutveckling kring 

hanteringen av misstänkt ebolasmitta som gavs. De föreslog att signeringslistor borde ha 

använts vid informationsgivningen för att försäkra att samtliga berörda tagit del av 

informationen. Vidare önskade sjuksköterskorna fler tillfällen för diskussion samt 

praktiska övningar och repetition av dessa. Samtliga ansåg att detta hade ökat deras känsla 

av att vara väl förberedda inför ett omhändertagande av ett ebolafall vid akutmottagningen.  

 

”Det gör ju att informationen blir till kunskap på något vis.” (A17) 

 

Ansvaret för kompetensutvecklingen ansåg sjuksköterskorna borde vara hos såväl 

arbetsgivaren som arbetstagarna vid akutmottagningen själva. En sjuksköterska önskade att 

det vid sjukhuset fanns en sjuksköterska avsatt för att bedriva informationssökning som 

skulle ligga till grund för framtida kompetensutvecklingsarbete.  

 

 ”Jag tycker man ska ha en avsedd administrativ tid, en ren tjänst […] avsatt 

för att söka det här och jag tycker att man ska ha kommunikationsled som är 

säkrade.” (A23) 

 

Rutiner och riktlinjer 

De riktlinjer som sjuksköterskorna erhöll från respektive arbetsgivare innehöll en 

beskrivning av hur personalen vid akutmottagningen skulle gå till väga vid hanteringen av 

misstänkta ebolafall. Enligt riktlinjerna skulle exempelvis en reseanamnes med information 

om vistelse i geografiskt riskområde i kombination med symtom och tecken på 

ebolasmitta, vilka bland annat beskrivits för sjuksköterskorna såsom influensasymtom och 

buksmärta, leda till ett särskilt mottagningsförfarande vid akutmottagningen. 

 

”Feber och utomlandsvistelse i Afrika, inom tre veckor tror jag det är. Då 

ska vi dra öronen åt oss.” (B20) 

 

Samtliga sjuksköterskor hade i riktlinjerna fått direktiv om att personer som misstänktes 

vara smittade av ebolaviruset skulle hänvisas ut från akutmottagningen och ombads vänta 

utanför entrén på personal som visade in dem i särskilt anpassade rum. Endast 

sjuksköterskor från en akutmottagning uppgav att de hade ett slussrum speciellt anpassat 

för att minska smittspridning. De övriga fick hänvisa patienten till provisoriska slussrum 

som enligt sjuksköterskorna hade brister. Riktlinjerna ställde enligt sjuksköterskorna krav 

på att även personalen som arbetade vid inskrivningen hade kunskap om det särskilda 

förfarandet vid misstänkt ebolasmitta.  

 

”Så när det fångas upp ute i, ute i... luckan, då visar man ut patienten, 

omedelbart ut, så får de stå ute på gatan och slussas in bakvägen.” (A23) 

 

 ”... om de släpper in, då är ju hela akuten smittad!”(A30) 

 

När patienten befann sig i det särskilt anpassade rummet hade samtliga sjuksköterskor 

erhållit direktiv om att utföra minimalt med patientnära omvårdnadsarbete. 
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Om möjligt skulle provtagning och dylikt utföras när patienten väl anlänt till mottagande 

infektionsavdelning. Detta var en del i att minska smittspridningsrisken på 

akutmottagningen. 

 

Vid samtliga intervjuer framkom att ledningssjuksköterskorna, det vill säga sjuksköterskan 

som leder arbetet på plats, var de som erhållit mest utbildning och därmed besatt störst 

kompetens om hanteringen av ebolasmitta. Arbetsgivarna kunde med hjälp av dessa 

ledningssjuksköterskor och på förhand utsedda ebolaansvariga säkerställa att det på varje 

arbetspass fanns goda förutsättningar för korrekt hantering av misstänkt ebolasmitta.  

 

”… rutin att två stycken varje skift som har som en markering på sig att de 

blir ebolaansvariga om det är någon som kommer in.” (C20) 

  

Det framkom att delar av de rutiner och riktlinjer som kommit sjuksköterskorna till handa 

hade brister ur säkerhetssynpunkt. Som exempel togs upp att delar ur 

säkerhetsutrustningens säkerhetsföreskrifter från leverantören inte fanns med i den 

information som nådde sjuksköterskorna. När detta lyftes fram för arbetsgivarna ändrades 

riktlinjerna och sjuksköterskorna upplevde därför att de fått gehör för sina åsikter.  

 

”… sen står det tydligt […] att det (andningsskyddet) har ingen funktion om 

man har skägg för då får du en luftspalt runt om som gör att den inte håller 

tätt då och det fanns inte heller med i rutinerna, det fanns ingen notering om 

det.” (A23) 

 

”… det är ju jätteviktigt som sjuksköterska att hela tiden bevaka själv och 

inte bara förlita sig på direktiven som kommer.” (A23) 

 

Egen kompetensutveckling 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att de utbildningstillfällen som givits av arbetsgivarna var 

bra, men betonar också att det är ett eget ansvar att ta till sig den information som ges och 

att medverka vid övningstillfällen. De sjuksköterskor som uppgett att de själva tagit ett 

stort ansvar genom att exempelvis söka information på egen hand uppgav att de hade ett 

intresse för sjukdomen och att de därför sökt och läst informationen för att stilla sin egen 

nyfikenhet. De ansåg att arbetsgivarna på respektive akutmottagningar efter hand tagit sitt 

ansvar och gett samtliga anställda goda förutsättningar för att kunna bedriva god vård vid 

misstänkt ebolasmitta.  

 

 ”Jag har ju varit mån om att få det också. […] jag har ju själv gått och sagt 

att ’jag vill vara med vid nästa ebolatillfälle’ och så... jag har ju sökt mig till 

det.” (B20) 

  

 ”Jag kanske är en av de som inte känt mig jätteorolig i och med att jag har ju 

läst på ganska mycket.” (C20) 

 

Förberedelsernas betydelse 

Säkerhet i yrkesrollen och omvårdnadsarbetet 

Samtliga sjuksköterskor upplevde sig ha en god kännedom om smittvägar för ebolaviruset.  
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Vid utbrottets start uppgav sjuksköterskorna att det funnits en osäkerhet gällande möjliga 

smittvägar. Men när de väl erhöll information om detta från respektive arbetsgivare 

ersattes osäkerheten mot kunskap. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräcklig teoretisk vetskap om rutinerna för hur en 

misstänkt ebolasmitta skulle hanteras. Dock ansåg de att den teoretiska vetskapen inte 

innebar att de praktiskt kunde delta i ett eventuellt vårdande av en patient med ebolasmitta, 

utan endast att de kunde delta i uppstartandet av en vårdkedja. Till exempel upplevde de 

sjuksköterskor som fått öva praktiskt att de fortfarande kände sig osäkra inför att använda 

skyddsutrustningen. De sjuksköterskor som inte haft möjlighet att praktiskt öva 

användning av skyddsutrustningen upplevde att de inte skulle kunna hantera denna 

överhuvudtaget. I de fall där sjuksköterskorna kände en osäkerhet inför den praktiska 

tillämpningen av rutiner och riktlinjer litade de på att det skulle finnas kollegor på plats 

med praktisk kunskap som därmed kunde vägleda dem vid det tillfälle en misstänkt 

ebolasmitta skulle hanteras. 

 

 ”… det jag menar är att jag kan inte… jag vet ju inte vart jag ska hämta den 

här dräkten tillexempel, förstår du? Ingen aning. Men om någon ger mig den 

så kan jag väl, lösa det [...] Om man får lite guidning i det hela...” (B17) 

 

Samtliga sjuksköterskor var överens om att identifieringen av patient med misstänkt 

ebolasmitta var deras främsta uppgift på akutmottagningen. De var överens om att detta 

kräver att sjuksköterskan kan utföra korrekta bedömningar av symtom och ett korrekt 

användande av basala hygienrutiner. 

 

 ”Man måste förstå hur viktig funktion man har som sjuksköterska när man 

gör bedömningarna för […] om du slussar förbi 300 patienter per dygn som 

du har ett samtal med […] tio procent av de här kommer vara de här udda 

som inte stämmer in, och där måste du reagera […] att du har en visuell 

status och en snabb anamnes och att du verkligen träffar rätt hela tiden, du 

får inte missa någonting!” (A23) 

 

Förmågan att hantera smittsamma sjudomar 

Bland sjuksköterskorna rådde enighet om att högsmittsamma sjukdomar hörde till deras 

vardag och därmed att hanteringen av dessa ingick i deras arbetsuppgifter. För att kunna 

hantera smittsamma sjukdomar korrekt angav sjuksköterskorna trygghet i hygienrutiner 

och vetskap om smittvägar som krav. Sjuksköterskorna ansåg att känslor som rädsla och 

oro för att själva smittas skulle minska om de på förhand skulle veta att det fanns tid för 

förberedelse, genom exempelvis repetition av aktuella riktlinjer, inför varje möte med 

högsmittsam sjukdom. Sjuksköterskorna har haft varierande känslor inför ebolasmitta, det 

uttrycktes en stor respekt för sjukdomen från flertalet sjuksköterskor. Rädsla för den 

samma har förekommit men det har även framkommit att vissa inte upplevde några 

specifika känslor inför ebolasmittan. 

 

 ”Inte så rädd för att få influensa eller Calici […] men alltså rädslan med 

ebola var ju att man ska dö liksom. Det var man rädd för.” (B17) 

 

De som upplevde rädsla ansåg att den har minskat i takt med den ökade vetskapen rörande 

rutiner och riktlinjer.  
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De som inte upplevde några specifika känslor inför ebolasmitta ansåg sig säkra på sin egen 

kunskap och hade en stor tillit till den utrustning och de riktlinjer de haft att förhålla sig 

till. Detta medförde att ebolasmittan inte upplevdes värre än någon annan smittsam 

infektionssjukdom. Däremot upplevde i vissa fall de intervjuade sjuksköterskorna som 

själva ansåg sig säkra inför ett eventuellt ebolafall ha upplevt en osäkerhet på kompetensen 

och viljan hos sina kollegor vilket kunde leda till frustration. 

 

”Många hade en väldigt negativ attityd till det och att [...] ’kommer det hit 

en ebolasmittad så vill inte jag ta hand om den!’.” (B20) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att samtliga patienter som anlände till akutmottagningen skulle 

vårdas, oavsett om denne led av en högsmittsam sjukdom. De upplevde det som deras plikt 

i och med sina yrken och att arbetsgivarna hade en skyldighet att tillgodose personalens 

behov av material och utbildning för att säkerställa en god vård till alla. 

 

”Jag tycker att man ska behandla en patient oavsett vad den har för något. 

Alltså, vi ska vara rustade till att göra det så  [...] i sådant fall får… 

organisationen fixa bättre möjligheter till att vi ska vårda.” (B20) 

 

En osäkerhet inför såväl den egna arbetsplatsens som Sveriges kapacitet och beredskap 

inför ett utbrott av en högsmittsam sjukdom, som den ebolaviruset orsakar, har under 

intervjuerna framkommit. Sjuksköterskorna baserade denna osäkerhet bland annat på 

bristen av adekvata isoleringsmöjligheter på den egna arbetsplatsen men även strukturella 

brister i samhället. Framförallt osäkerhet i hur Sveriges olika vitala samhällsfunktioner i 

realiteten skulle kunna upprätthållas ansåg en av sjuksköterskorna vara ett område som 

ledde till dennes bristande tillit till landets beredskap.  

 

”Man måste tänka på hur man upprätthåller samhällsviktiga funktioner, 

nyckelpersoner och […] hur kan man planera massgravar på ett värdigt sätt 

och vem skulle kunna liksom skotta lik […] Vem står för vattenförsörjning, 

sopor? […] vi är inte rustade för att få en… ett masskadescenario av den här 

typen.” (A23) 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

I studien framkom att sjuksköterskor ansåg att några av de viktigaste komponenterna för en 

god förberedelse inför ett omhändertagande av en patient smittad av ebolavirus varit 

tillgången till rutiner och riktlinjer. Detta stämmer väl överens med Socialstyrelsen (2012) 

och Schmidt et.al (2012) som menar att rutiner och riktlinjer är de viktigaste 

komponenterna inför ett omhändertagande av patient med smittsamma 

infektionssjukdomar. Däremot bör diskuteras om arbetsgivarnas metoder för spridningen 

av dessa rutiner och riktlinjer varit adekvata, framförallt vid epidemins start när det ur 

resultatet framkom att sjuksköterskornas oro var som störst. Ett mer tydligt agerande från 

arbetsgivarnas håll redan från start hade troligtvis bidragit till att sjuksköterskornas tillit till 

sin egna och verksamhetens beredskap och förmåga hade ökat. 
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Innehållet i de rutiner och riktlinjer som nådde sjuksköterskorna stämde väl överens med 

vad som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten (2013), Socialstyrelsen (2014) och 

Shuaib et al., (2014) som var en omgående förfrågan om reseanamnes och vid behov en 

snabb isolering. Däremot upplevde en del av sjuksköterskorna att de inte kunde lita på att 

all den information som gavs genom riktlinjerna stämde på grund av de brister som 

upptäckts, exempelvis gällande instruktioner för skyddsutrustningen. I AFS 2001:3 hålls 

arbetsgivaren ansvarig för att adekvat information ges om vilka faktorer som krävs för att 

utrustningen ska ge önskat skydd. I detta fall upptäcktes brister i denna information efter 

att sjuksköterskorna tagit del av leverantörernas egna instruktioner för utrustningen. Detta 

pekar på att sjuksköterskorna uppfyller det krav om att kritiskt granska riktlinjer och att 

medverka i arbetsmiljöarbetet som återfinns i kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005), medan arbetsgivarna inte mötte de i AFS 2001:3 

uppställda kraven. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de inte upplevde sig säkra på 

hanteringen av den personliga skyddsutrustningen. Socialstyrelsen (2014) menar att 

adekvat träning är ett absolut krav för att utrustningen ska ge det skydd som behövs. Ur 

vad som framkommit i resultatet anses därför att arbetsgivarna inte följt Socialstyrelsens 

rekommendationer. Vidare finns att finna i lagtext att arbetsgivaren är skyldig att 

tillgodose att arbetstagare som kan komma att utsättas för hälsorisk har erhållit adekvat 

information om risken och hur personen i fråga skyddar sig mot denna risk (SFS 

1977:1160). Specifikt för skyddsutrustning hålls arbetsgivaren ansvarig för att tillgodose 

utbildningsbehovet så att utrustningen används på ett korrekt sätt (AFS 2001:3). Med 

lagtexten som stöd kan därför diskuteras om arbetsgivarna uppfyllt sitt ansvarskrav 

gällande distribution av adekvat information och utbildning. 

 

Eftersom arbete i skyddsdräkterna vid hanteringen av ebolasmitta enligt Socialstyrelsen 

(2014) inte får pågå mer än två timmar blir hanteringen en personalkrävande situation. 

Arbetsgivarna borde därmed ha tillsett att de praktiska rutinerna var väl kända hos en 

majoritet av sjuksköterskorna på akutmottagningarna, vilket inte verkar ha varit fallet 

enligt föreliggande studies resultat.  I och med att kompetensutvecklingen inte 

kvalitetssäkrats med exempelvis signeringslistor så kan inte heller arbetsgivaren 

kontrollera vilka som mottagit och tagit del av informationen som getts ut och därmed 

finns en risk att kraven uppsatta i AML inte uppfylls. Där finns beskrivet att endast de som 

erhållit tillräcklig information ska tillåtas arbeta med situationer som riskerar leda till 

ohälsa (SFS 1977:1160), vilket hanteringen av ebolasmitta innebär. 

 

Kännedom om symtom, smittvägar och relevanta skyddsåtgärder var, enligt 

sjuksköterskorna själva, tillfredsställande tack vare både deras eget engagemang och 

respektive arbetsgivares agerande. Däremot har studien visat på en skillnad mellan 

sjuksköterskornas upplevda teoretiska vetskap om rutiner och riktlinjer och den praktiska 

tillämpningen av kunskapen som de ansåg krävdes för att aktivt kunna delta i omvårdnaden 

av en patient med misstänkt ebolasmitta. Den praktiska tillämpningen har setts som en 

brist, framförallt osäkerheten kring användandet av skyddsutrustning och hantering av 

patientnära arbete. Detta är en brist som upplevts både hos sjuksköterskorna själva och som 

de har uppmärksammat hos sina kollegor.  Om personalen i teorin vet hur 

omvårdnadssituationen ska hanteras men i praktiken inte är kapabel till detta eller inte 

önskar delta på grund av sin osäkerhet i tillämpningen, så riskerar detta resultera i att 

patienten inte får den vård som hen har rätt till enligt HSL (1982:763). Dock uppgav 

sjuksköterskorna att om osäkerhet förelåg inom något område så skulle en kollegas 

kompetens ha efterfrågats för att skydda både patienter och dem själva från smittspridning.  
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Detta tyder på god följsamhet av kravet på god och säker vård utförd av kompetent 

personal som finns i HSL (SFS 1982:763) förutsatt att kollegor med rätt kompetens alltid 

finns att tillgå på arbetsplatsen. Att en sjuksköterska förlitar sig på sina kollegors 

kompetens innebär också en risk; vad händer om den enskilda sjuksköterskan är den med 

högst kompetens på plats? Detta tankesätt i kombination med ovan noterade brist gällande 

säkerställande av kompetensutveckling torde kunna ses som en allvarlig brist.  

 

På akutmottagningar där riktlinjer för omhändertagande av smittsamma sjukdomar funnits 

kan ses att sjuksköterskorna upplevt sig bättre förberedda inför en eventuell ebolasmitta än 

de som inte haft tillgång till sådana riktlinjer. Detta kan förklaras med att det redan där 

funnits en beredskap och att det inte behövt upprättas helt nya rutiner eftersom de 

befintliga enbart behövde justeras. Det kan därmed anses önskvärt att samtliga 

akutmottagningar ska ha en beredskap för hantering av smittsamma sjukdomar som går att 

applicera på olika typer av smittor. På så sätt skulle ett säkert omhändertagande på ett 

bättre sätt kunna tillgodoses och därmed skulle kravet på en god och säker vård (SFS 

1982:763) mötas.  

 

Vid intervjuerna framkom en bristande tillit till både verksamhetens och Sveriges kapacitet 

och beredskap. Författaren har därför reflekterat över huruvida de risk- och 

sårbarhetsanalyser som landstinget enligt lag måste utarbeta (SFS 2006:544) ser ut, och hur 

dessa delges de anställda. Tillit hos personalen till verksamheten torde vara en viktig faktor 

för att en god vård ska kunna säkerställas varför det kan anses önskvärt att personalen 

tillförs kunskap från åtminstone den egna verksamhetens risk och sårbarhetsanalys. 

 

I Socialstyrelsens undersökning (2011) lyftes brister fram i akutmottagningars beredskap 

inför ett omhändertagande av smittsam patient. Bristerna som där uppmärksammades 

utgjordes främst av av brist på adekvat skyddsutrustning och praktisk utbildning på 

densamma samt brist på isoleringsmöjligheter. Dessa fynd liknar de som framkommit i 

denna studie och tyder på att ett fortsatt arbete gällande beredskap bör ske. Något som 

däremot verkar ha förbättrats är tydligheten på de riktlinjer som anger när smittsamhet ska 

misstänkas hos en patient. Enligt Socialstyrelsen (2011) saknades då tydlig information om 

att exempelvis feber, hosta eller diarréer kan tyda på smittsamhet hos patienten, medan 

sjuksköterskorna i denna studie uppgett att detta varit symtom som de uppmanats vara 

uppmärksamma på. 

 

Resultaten i denna studie svarar väl mot syftet om hur sjuksköterskor förberett sig inför ett 

eventuellt vårdande av patienter smittade med ebolaviruset. Framkommen information kan 

vara värdefull vid planering av kompetensutveckling på avdelningar inom vården vilka kan 

ställas inför smittsamma sjukdomar. Sjuksköterskornas teori om att de hade upplevt en 

minskad rädsla och oro om de vetat att det funnits tid till förberedelse inför ett möte med 

smittsam infektionssjukdom kan användas i planeringen utav flödesscheman på 

akutmottagningar. Som ett exempel bör de som arbetar med inskrivning snabbast möjligt 

förvarna övrig personal inne på akutmottagningen om att en misstänkt smittsam sjukdom 

kan behöva hanteras. För att detta ska bli möjligt bör det ses över vilken kompetens som 

krävs vid inskrivningen. Redan i överrapporteringen angående patienters status, 

exempelvis mellan personal från ambulansen och personalen vid akutmottagningen, bör 

smittsamheten vara något som prioriteras och meddelas tidigt för att öka chanserna för 

sjuksköterskor på akutmottagningen att hinna förbereda sig.  
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Många sjukhus använder sig av ett rapporteringssystem kallat SBAR som står för situation, 

bakgrund, aktuellt och rekommendation. I detta system ska eventuell smittorisk förmedlas 

redan under ”bakgrund” (Sveriges kommuner och Landsting, 2015). 

 

De etiska dilemman som enligt Tiong och Koh (2013) kunde uppdagas vid förekomst av 

högsmittsamma sjukdomar har inte förekommit enligt sjuksköterskorna. Ingen av de 

tillfrågade upplevde att orimliga krav ställdes på dem eller att de inte hade vågat säga ifrån 

om de upplevt en osäkerhet inför att vårda en patient. Inte heller hos sina kollegor hade de 

upplevt något sådant, snarare tvärtom att personalen på akutmottagningarna ibland hade en 

väl tydlig tendens att avsäga sig ansvaret då risken för ebolasmitta uppmärksammades som 

en följd av utbrottet i Västafrika. 

 

Metoddiskussion  

Valet att göra en kvalitativ intervjustudie har visats vara ett bra beslut. Syftet har kunnat 

besvaras och det djup som erhållits genom intervjuer hade enligt författaren inte kunnat 

åstadkommas med någon annan metod såsom enkäter. Eftersom det fanns ett intresse av 

vilken vetskap sjuksköterskorna fått genom sina förberedelser fanns tankar om huruvida 

enkäter bättre skulle svara mot syftet.  Men eftersom studiens syfte inte efterfrågade 

mätbar data kunde enkäter uteslutas (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Den tilltänkta urvalsgruppen bestod av sjuksköterskor från fyra akutmottagningar i en 

svensk storstad, men efter misslyckade försök till kontakt fick en av mottagningarna 

uteslutas. Valet av fyra akutmottagningar var baserat på deras lokalisering och 

patientflöden, men utfallet vid det uteslutna sjukhuset kunde inte anses komma att skilja 

sig drastiskt från de andra tre varför bortfallet kunnat godkännas. Billhult och Gunnarsson 

(2012) menar att ett visst bortfall är svårt att undvika i alla studier och eftersom det skedde 

innan intervjuerna påbörjades kan det klassas som ett planerat bortfall. Urvalsgruppen till 

föreliggande studie bestod således av åtta sjuksköterskor från tre olika sjukhus. Då så 

kallade ”nyckelpersoner” användes för att hitta deltagare fanns en risk att bara de mest 

kunniga inom området tillfrågades (Trost, 2010). Variationen i erfarenhet och erhållen 

utbildning inom ramen för hantering av ebola tydde på att användandet av dessa 

”nyckelpersoner” inte påverkat resultatet. 

 

 Generaliserbarhet innebär att studiens resultat ska kunna anses giltigt för större grupper än 

den undersökta (Priebe & Landström, 2012). Denna studies generaliserbarhet torde vara 

god gällande svenska akutmottagningar eftersom deltagarna kom från olika sjukhus och 

därmed hade haft olika förutsättningar för förberedelser. Föreliggande studies resultat 

ansågs däremot inte överförbart till andra verksamheter än akutmottagningar. 

 

För att öka studiens trovärdighet har diktafon använts vid samtliga intervjuer. Detta har 

inneburit att den information som använts i resultatet kommit direkt från deltagande 

sjuksköterskor utan att ha kunnat feltolkas genom bristfälliga anteckningar från 

intervjuaren. Trost (2010) menar att möjligheten att i efterhand ta del av intervjuerna för att 

höra tonfall och liknande är värdefull för analysprocessen, men tidskrävande. Detta kan 

intygas, men transkriberings- och analysprocessen har ansets varit värd tiden då det 

framtagna materialet gett en bra grund för ett trovärdigt resultat. Det har funderats över om 

inspelningen avskräckte deltagarna från att prata fritt, dock upplevdes inte 

sjuksköterskorna som reserverade eller påverkade av inspelningen och därför uteslöts detta 

som en faktor vilket kan ha påverkat resultatet.  
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Intervjulängderna har varit jämna på cirka 15 minuter med ett undantag som var 53 

minuter. Denna långa intervju hölls med en sjuksköterska som hade ett större intresse och 

kunskap kring ebolasmittan och de rutiner som fanns kring den. Följdfrågor behövde sällan 

ställas i denna intervju, tillfredsställande mängd information framkom ändå efter varje 

huvudfråga. Det kan ifrågasättas om författaren kunnat gå in och avbryta sjuksköterskan 

men det ansågs att all information som erhölls var värdefull för studien. Trost (2010) 

menar att en intervjuare endast ska avbryta en deltagares berättelse om informationen som 

framkommer är irrelevant för studien. Detta motiverar varför intervjuaren i föreliggande 

studie hanterade situationen korrekt och därmed bör intervjulängden på 53 minuter anses 

som ett godtagbart undantag.  

 

Vidare har intervjuguide och provintervju använts för att öka studiens trovärdighet. Detta 

har säkerställt att varje intervju gett upphov till material som besvarat studiens syfte. Enligt 

Danielson (2012) används en intervjuguide till att vid behov styra innehållet så att samtliga 

efterfrågade områden besvaras inom den avsatta tiden, något som författaren tog till vara 

på i studien. Guiden har således bidragit till att samtliga intervjuer haft samma ram för 

innehåll genom att varje intervju har utgått från samma frågor. Under analysprocessen 

ändrades syftet för att göra resultatet tydligare och mer användbart. Frågorna i 

intervjuguiden ansågs tillräckligt öppna för att sjuksköterskorna svar skulle kunna 

användas mot det nya syftet. Författaren ansåg därför inte att kvaliteten eller 

trovärdigheten för studien minskat. 

 

Provintervjun som gjordes på en sjuksköterska, som uppfyllde kriterierna för deltagande, 

ansågs tillfredsställande varför den kunde inkluderas i resultatet, ett förfarande som stöd 

angivits för i Trost (2010). Det märktes en viss nervositet hos både intervjuaren och 

deltagaren, men all efterfrågad information erhölls. Deltagarna tilläts inte se intervjuguiden 

i förväg som ett led i att se till att erhållna svar inte var förberedda utan att 

sjuksköterskorna svarade utifrån deras individuella förmåga. Gällande intervjuguiden anser 

både Trost (2010) och Danielson (2012) att denna främst är ett hjälpmedel för intervjuaren 

och inte för någon annan. Öppenheten och den upplevda ärligheten på erhållna svar var en 

positiv överraskning. En farhåga existerade initialt att sjuksköterskorna skulle uppleva 

intervjun som en typ av kunskapsförhör och därför ge svar som inte visade deras egna 

upplevelser, känslor och åsikter. Allt eftersom intervjuerna pågick upplevdes dock svaren 

från sjuksköterskorna vara uppriktiga och således att farhågorna inte besannats.   

 

I två fall har urvalskriteriet om tre års legitimation inte kunnat följas eftersom dessa 

sjuksköterskor enbart hade haft sin legitimation i cirka två år. Anledningen till att de ändå 

inkluderades berodde på bristen av deltagare samt att det ansågs att de hade tillräcklig 

erfarenhet av akutmottagningens arbete och rutiner, då de båda uppfyllde det andra 

kriteriet om att ha arbetat minst ett år på akutmottagning. De hade även hanterat fall av 

smittsamma sjukdomar tidigare vilket kan liknas vid att sjuksköterskorna då är avancerade 

nybörjare. Däremot kan detta medföra en risk att sjuksköterskorna saknar förmågan att se 

situationen i sin helhet utan istället enbart koncentrerar sig på att följa de regler och 

riktlinjer som ges (Benner, 1993). Resultatet anses inte påverkats av dessa två avsteg från 

urvalskriterierna då intervjuerna visat att skillnaderna på hur sjuksköterskorna förberett sig 

och vilken betydelse denna förberedelse haft varit mer relaterat till personligt intresse och 

engagemang än till yrkeserfarenhet. Även de mer oerfarna sjuksköterskorna upplevde att 

de skulle anpassa sitt arbete och bemötande av patienten beroende av situation och därmed 

att de inte enbart fokuserade på rutiner och riktlinjer. Resultatet bör därmed anses 

trovärdigt trots avsteget från detta kriterium.  
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Faktumet att studien genomförts av enbart en författare anses ha både för- och nackdelar. 

Trost (2010) menar att det kan vara positivt för oerfarna intervjuare att ha en erfaren 

partner vid sin sida tills en säkerhet i rollen som intervjuare uppnåtts. Detta är något som 

kan ha varit önskvärt för en studie som denna.. Dock kunde de deltagande 

sjuksköterskorna ha upplevt två intervjuare som skrämmande (Trost, 2010), framför allt 

eftersom det redan innan fanns farhågor både hos intervjuare och deltagare om att 

intervjuerna skulle upplevas som ett förhör. I skrivprocessen har det saknats någon som 

varit insatt i ämnet, på samma nivå som författaren, som formuleringar och upplägg kunnat 

diskuteras med. Handledningsgruppen, handledaren och utomstående har istället använts 

för att genom så kallad peer debriefing kvalitetssäkra innehållet och på så sätt öka studiens 

trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). All tolkning av intervjumaterial och andra 

källor som använts i studien har enbart skett av en person vilket också kan bidra till att 

trovärdigheten minskat, detta eftersom innehållet riskerar att spegla enbart en persons bild 

av andras åsikter. För att minimera denna risk har tid lagts ner på att objektivt granska det 

använda materialet, vilket även underlättats av att intervjuerna genomförts med diktafon. 

Här har även förförståelsen hos författaren reflekterats över. Förförståelse innebär den 

kunskap, erfarenhet och de värderingar som en forskare har med sig in i studien, dessa 

behöver inte enbart handla om det faktiska ämne som ska studeras (Priebe & Landström, 

2012). I detta fall anses förförståelsen vara relativt liten. En öppen och ärlig nyfikenhet har 

funnits närvarande under intervjuerna och i skrivprocessen och ingen särskild förkunskap 

gällande ebolaviruset har förekommit.   

 

SLUTSATS  

Sjuksköterskor ansåg att förberedelser genom uppdaterade riktlinjer, utbildning och 

praktiska övningstillfällen var ett krav för att ha möjlighet att vårda en patient med 

misstänkt ebolasmitta. De har upplevt att deras åsikter och önskemål blivit väl mötta av 

arbetsgivarna förutom gällande praktiska övningar med till exempel skyddsutrustning, 

vilket lyfts fram som den största bristen. Sjuksköterskor som sedan tidigare haft tillgång till 

riktlinjer för hanteringen av smittsamma sjukdomar har själva upplevt sig som bättre 

förberedda än de sjuksköterskor som inte haft några tydliga riktlinjer för smittsamma 

sjukdomar sedan tidigare.  

 

I studien har det framkommit att sjuksköterskor möter de krav som ställs på dem ibland 

annat Socialstyrelsens kompetensbeskrivning gällande uppdatering av kompetens samt 

kritisk granskning av rutiner och riktlinjer. Arbetsgivarnas agerande anses däremot inte ha 

mött de krav som ställs på dem genom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Tydliga exempel på detta är de brister ur säkerhetssynpunkt som förekom i de 

riktlinjer som gavs ut till sjuksköterskorna samt bristen på praktiska övningar. Studien har 

även kunnat visa på en risk för en potentiellt allvarlig brist genom kombinationen av att 

arbetsgivaren inte säkerställt att personalen tagit del av och förstått de riktlinjer som givits 

ut och en eventuell villfarelse bland personalen om att det finns kollegor närvarande som 

har bättre kunskaper än en själv. Det sistnämnda anses kunna innebära en risk för såväl 

personal som patienter.  

 

Fortsatta studier   

Författaren anser att fortsatta studier gällande hur kompetensutveckling inom hälso- och 

sjukvården bör ske och säkerställas kan vara av intresse för såväl arbetsgivare som 

arbetstagare.  
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Vidare anses att det är av intresse att undersöka vilken yrkeskategori som bör möta 

patienten först på en akutmottagning. I studien har det framkommit att det ofta är personal 

som inte har sjukvårdsutbildning, det bör då undersökas hur dessa personer ska kunna göra 

korrekta bedömningar. 

 

Klinisk relevans 

För att sjuksköterskor ska kunna bedriva en god vård enligt HSL (1982:763) krävs att de 

har adekvat kompetens och att de erhåller kompetensutveckling för att upprätthålla denna. 

Studien är relevant för såväl arbetsgivare, för att kunna planera framtida organisation, som 

sjuksköterskor, för att få idéer om hur den egna kompetensutvecklingen kan bedrivas samt 

vilka krav de kan ställa på arbetsgivaren. 
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I 

 

BILAGA A 

 

 

     Stockholm 2015-03-11 

 

Till verksamhetschef 

NN 

XXkliniken, XXsjukhuset 

 

Jag heter Sofie Norinder och är sjuksköterskestudent vid Sophiahemmet Högskola, termin 

fem, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området 

som ska studeras berör ebola (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Jag är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid 

……… kliniken, XXsjukhuset.  

 

Om du godkänner att studien genomförs vid …..kliniken, är jag tacksam för svar till min e-

postadress som finns här nedan. Om du känner dig tveksam till att studien genomförs vid 

……kliniken är jag tacksam för besked om detta. Har du ytterligare frågor rörande 

undersökningen är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänlig hälsning   

   

Sofie Norinder_____________ 

Studentens namn  

   

0730-XX__________________    

Students telefonnummer 

 

sofie.norinder@stud.shh.se____   

Students E-postadress    

 

Britten Enberg Janson_________ 

Handledares namn 

 

08-XX_____________________ 

Handledares telefonnummer 

 



II 

 

 

 

Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel 

Ebola: Känslor och kunskap hos sjuksköterskor på fyra akutmottaningar i Stockholm. 

Problemområdet  

År 2013 började den ebolaepidemi i Väst Afrika som fortfarande pågår. Då media under 

2014 satte stort fokus på ebola väcktes tankar och till viss del även skräck hos allmänhet är 

det av stor vikt att vi som studerande och blivande sjuksköterskor sitter inne med kunskap 

kring detta aktuella ämne. Detta för att vi i vår yrkesroll ska kunna möta allmänhetens 

funderingar kring ebola och ge relevanta svar samt arbeta professionellt. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva den kunskap sjuksköterskor på akutmottagningen har 

gällande ebola samt deras känslor inför att vårda eventuellt smittade personer. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling  

 

Studien är en kvalitativ studie som kommer baseras på intervjuer med sjuksköterskor från 

fyra av de stora akutmottagningarna i Stockholm. 

 

Tidslängd för arbetet 

Jag räknar med att varje intervju tar ca 15 min och jag skulle uppskatta om jag fick göra tre 

intervjuer hos er. Arbetet ska vara färdigt den 27 april 2015.  

  



III 

 

BILAGA B 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie.  
  

Jag heter Sofie Norinder och är sjuksköterskestudent vid Sophiahemmet Högskola, termin 

fem, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området 

som ska studeras berör ebola, jag är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med 

tre sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterium; Sjusköterskor som varit 

legitimerade i minst tre år.  

  

Problemområde. 

År 2013 började den ebolaepidemi i Västafrika som fortfarande pågår. Då media under 

2014 satte stort fokus på ebola väcktes tankar och till viss del även skräck hos allmänhet är 

det av stor vikt att vi som studerande och blivande sjuksköterskor sitter inne med kunskap 

kring detta aktuella ämne. Detta för att vi i vår yrkesroll ska kunna möta allmänhetens 

funderingar kring ebola och ge relevanta svar samt arbeta professionellt. 

  

Syftet  

Studiens syfte är att beskriva den kunskap sjuksköterskor på akutmottagningen har 

gällande ebola samt deras känslor inför att vårda eventuellt smittade personer. 

  

Design och metod för datainsamling  

 Studien är en kvalitativ studie som kommer baseras på intervjuer med sjuksköterskor från 

de stora akutmottagningarna i Stockholm. 

 

Etiska överväganden  

 All information inhämtad under intervjuerna kommer att avidentifieras, enbart erfarenhet 

och ålder kommer antecknas och användas i arbetet. Alla svar blir konfidentiella och 

inspelningar och transkriptioner kommer förstöras efter det att arbetet godkänts av 

examinator. 

 

Deltagandet är frivilligt och de deltagande får avsluta sin medverkan när han/hon vill.  

  

 

Med vänlig hälsning  

  

Sofie Norinder 

Sophiahemmet Högskola  

  

 0730-XX 

Studerandes telefonnummer* 

  

sofie.norinder@stud.shh.se 

E-postadress  

 

Britten Enberg Janson  

Handledarens namn  

 

08- XX 



IV 

 

telefonnummer * 

 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 

 

Jag godkänner härmed att Sofie Norinder får utföra en intervju med mig till sin studie 

Ebola: Känslor och kunskap hos sjuksköterskor på fyra akutmottagningar i Stockholm.  

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

  



V 

 

 

BILAGA C 

 

Studiens syfte är att beskriva den kunskap sjuksköterskor på akutmottagningen har 

gällande ebola samt deras känslor inför att vårda eventuellt smittade personer. 

 

Intervjuguide. 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på akutmottagning? 
Har du någon specifik utbildning inom t.ex. infektionsvård? 
Vad är din erfarenhet gällande smittsamma infektionssjukdomar? 
– Vilken typ av infektionssjukdomar? 
 

Berätta vad du vet om ebola.    

– Symtom 

- Smittvägar 

- Skyddsåtgärder för personal 

- Skyddsåtgärder för andra patienter 

- Rutiner/riktlinjer 

 
Tycker du att det är någon kunskap du saknar? 

 
Har du fått utbildning av din arbetsgivare eller har du själv sökt information? 

 

Hur känner du inför att vårda ett eventuellt ebolafall? 

– beskriv. känslor 

- Jämförelse med andra sjukdomar? 

 

 

 


