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Traumatisk händelse benämns som något som ligger utanför den normala erfarenheten och som skulle ge 

upphov till omfattande lidande hos så gott som alla människor. Antalet traumatiska händelser såsom 

naturkatastrofer och terroristattacker har ökat kraftigt. Sjukvårdspersonal förväntas vid en traumatisk 

händelse att ta på sig en ansvarsroll och hjälpa dem som drabbats. Få undersökningar har gjorts av

 

upplevelsen av detta

 

arbete. Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonals upplevelser i samband med 

traumatisk händelse i arbetet. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie, en sammanfattning av 

redan existerande kunskap. Studien grundades på tio artiklar som granskats, analyserats och bearbetats. 

Resultatet bestod av fem huvudkategorier med underkategorier. Huvudkategorin Samhörighet yttrade sig som 

underkategorierna samhörighet mellan arbetskamrater och samhörighet till de drabbade. Huvudkategorin 

Organisation representerades av underkategorierna bristande och god organisation. Huvudkategorin 

Otillräcklighet utgjordes av underkategorierna maktlöshet, brist på erfarenhet och dålig förberedelse. 

Huvudkategorin Yrkestillfredsställelse omfattade uppskattning, känslan av att kunna göra något och

 

meningsfullhet. Huvudkategorin Livets och människors betydelse berörde en förändrad syn på livet och 

döden samt upplevelsen av hur skört livet kan vara.  
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INTRODUKTION  

Under de senaste decennierna har en explosionsartad ökning skett vad avser jordens 
befolkningsmängd och ökningen tycks fortsätta. Fler människor ska samsas på 
begränsad yta och det hanteras och transporteras fler farliga ämnen. Dessutom tros 
terrordåd bli detta årtusendets stora katastrofrisk, något som bekräftats bland annat 
genom terrordåden i New York den 11 september 2001. Inom sjukvården måste ansvar 
tas för den ökade katastrofrisken och därför på bästa möjliga sätt förberedas på att ge 
medmänniskor så god vård som möjligt i situationer när vårdbehovet överskrider 
tillgängliga resurser, då en katastrof per vecka beräknas kräva nationella och/eller 
internationella hjälpinsatser. Det finns inget som tyder på att hjälpbehoven kommer att 
minska (Lennquist, 2002).   

Socialstyrelsen beskriver katastrof som en händelse där befintliga resurser är 
otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala 
kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas (Socialstyrelsen, 
2003). Olika händelser kan orsaka katastrofsituationer och kräver därmed en 
organiserad medicinsk insats. Dessa händelser kan beskriva som; omvälvande 
händelser, vilka är naturkatastrofer såsom jordbävning, tsunami eller tornado men även 
katastrofer orsakade av människan såsom kärnkrafts- och kemiska utsläpp; krig, både 
fullskaliga och inbördeskrig samt terroristaktioner, ofta förknippade med någon av de 
redan nämnda händelserna (Søreide & Grande, 2001). Socialstyrelsen (2003) beskriver 
"särskild händelse" som en befarad eller inträffad händelse då hälso- och sjukvården 
behöver organiseras och ledas av särskild sjukvårdsledning för att kunna lösa sina 
uppgifter och vidare beskrivs trauma enligt Nationalencyklopedin [NE] (2005) vara en 
svår, psykisk påfrestning av chock eller sorg eller påverkan av kroppen till följd av yttre 
faktorer som ger en kvarstående eller övergående effekt. Buijssen (1998) skriver att 
begreppet trauma kan vara förvirrande för sjuksköterskor då det för dem kan beteckna 
en allvarlig fysisk skada. Trauma har flera betydelser och beskriver alltså dels någonting 
som händer utanför den berörda personen, själva händelsen, och dels beskriver det den 
psykiska reaktionen på händelsen. Begreppet traumatisk händelse beskrivs av samma 
författare som något som ligger utanför den normala erfarenheten och som skulle ge 
upphov till omfattande lidande hos så gott som alla människor. Olika traumatiska 
händelser kan vara; fysisk aggression, såsom sparkar och slag, incidenter med 
överhängande risk för våld, trafikolyckor med dödlig utgång eller kroppslig skada, i 
synnerhet då barn är inblandande samt olyckor med många dödade eller skadade 
(Buijssen, 1998).   

Vid en traumatisk händelse har varje samverkande räddningsorganisation specifika 
ansvarsområden och varje organisation har ansvar för sin insats och 
initiativskyldigheten till samverkan beror på typ av traumatisk händelse. Sjukvårdens 
uppgift är att begränsa skadorna, rädda och bevara liv på platsen men även den 
efterföljande vården på sjukhus. Räddningstjänsten, polisen, frivilligorganisationer och 
försvarsmakten kan också bli inblandade. I den först anländande ambulansen till platsen 
blir ambulanssjukvårdaren ”sjukvårdsledare” och ambulanssjuksköterskan får 
funktionen som medicinskt ansvarig.   
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Båda dessa funktioner kan i ett senare skede komma att övertas av höge medicinskt 
utbildad eller mer erfaren personal (MIMMS, 2004). I Sverige organiseras arbetet vid 
större olyckor eller katastrofer i så kallade sjukvårdsgrupper som består av läkare, 
sjuksköterskor och ibland undersköterskor. Sammansättningen av gruppen kan variera 
mellan olika platser (Lennquist, 2002).   

Hjälparreaktioner i samband med katastrofer har i tidigare studier främst handlat om 
efterreaktioner hos hjälparna och i mindre grad om reaktioner under själva 
katastrofarbetet. Studierna har dock utvidgats från att vara deskriptiva och 
metodologiskt otillfredsställande till att bli mera systematiska, där man använt sig av 
kontrollgrupper och standardiserade instrument samt följt hjälparna under en längre tid 
(Dyregrov, 2002).   

Aktuell forskning som endast avsåg katastrofer verkade inte finnas tillgänglig i 
tillräcklig utsträckning, därför valdes som begrepp till denna studie traumatisk händelse 
då dess betydelse är så omfattande att även begreppet katastrof kan ingå.  Lennquist 
(2002) skriver att det under de senaste åren skett en förändring vad det gäller risker för 
katastrofer och därmed beredskapsåtgärderna inom sjukvården. Målet för hälso – och 
sjukvården är att så långt det är möjligt upprätthålla en sjukvård som motsvarar 
kvalitetskrav under normala omständigheter (Lennquist, 2002). Samhället har vid 
katastrofer stor tilltro till sjuksköterskor, då de förväntas ta på sig en ansvarsroll. Men 
kunskapen om sjuksköterskornas behov och frågor kring deras erfarenheter avseende 
förväntningarna på dem och deras funktion som ansvariga vid katastrofer är enligt 
French, Sole och Byers (2002) föga känd. Att sjukvårdspersonal har en viktig roll vid 
katastrofer har konstaterats i flera studier men relativt få har fokuserat på 
sjukvårdspersonalens egna upplevelser vid händelsen (Shih, Liao, Chan, Duh & Gau, 
2002a) och enligt Waters, Selander och Stuart (1992) kan sjukvårdspersonalens 
känslomässiga upplevelser vid katastrofer påverka deras kapacitet att utöva sitt yrke.  

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonals upplevelser i samband med 
traumatisk händelse i arbetet.  

METOD  

Metoden som använts är litteraturstudie, vilket enligt Polit, Beck & Hungler (2001) 
benämns vara en sammanfattning av redan existerande kunskap om ett 
forskningsproblem och som även kan påvisa brister inom forskningsområdet. Vid en 
litteraturstudie är det viktigt att utgå från primärkällor, i detta fall empiriska studier 
skrivna av forskarna som utfört studien. Litteraturstudier kan göras på olika sätt och 
författarna har valt att utgå från den metod som finns beskriven i Polit et al., (2001). 
Studien gjordes systematiskt utifrån de steg som figur 1 visar och beskrivs vidare under 
rubrikerna litteratursökning och urval samt databearbetning.   
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Figur 1. Flödesschema hämtad ur Polit et al. (2001, s.128) i hur man förbereder och 
genomför en litteraturstudie, fritt översatt och tolkat.  

LITTERATURSÖKNING OCH URVAL  

Studien påbörjades genom att identifiera nyckelord och begrepp som användes som 
sökord. Sökord som användes, enskilt och i kombination, var; nurs, nursing experience, 
disaster, natural disasters, stress, psychological stress, terrorism, personnel och 
reactions. Inklusionskriterier var att artiklar skulle vara skrivna på svenska eller 
engelska. För att vidga sökningen ytterligare har ingen tidsbegränsning använts. 
Exklusionskriterier var artiklar som handlar om stress i betydelsen påfrestningar i 
samband med högt arbetstempo och tidsbrist samt artiklar som saknade abstract och inte 
var vetenskapliga. Den elektroniska sökningen gjordes i databaserna Cinahl och 
Medline (Tabell 1). Titlar och abstracts lästes för 534 träffar i databassökningen. Av 
dessa valdes 22 artiklar ut och införskaffades för att se om de motsvarade syftet med 
uppsatsen (urval 1). Artiklarnas relevans och lämplighet granskades genom att se på 
syfte, urval, metod och resultat. Nio artiklar föll bort pga. av irrelevans för studien och 
en föll bort då den inte visade sig vara vetenskaplig (urval 2). Detta resulterade i att 12 
artiklar behölls och lästes i sin helhet av båda författarna samt granskades enligt den 
granskningsmall som bifogats med Studiehandledningen för Omvårdnadsforskningens 
teori och metod III (2004), för att bedöma deras vetenskapliga kvalité. Av dessa uteslöts 
fem artiklar då de inte ansågs ha vetenskaplig kvalitet utifrån granskningsmallen (urval 
3). Sju artiklar kvarstod till studien. Nya referenser identifierades genom manuell 
sökning utifrån granskning av referenslistor. Fem möjliga referenser tillkom som lästes 
och granskades enligt mallen. En artikel visade sig inte svara på syftet och en höll inte 
vetenskaplig kvalité. Detta ledde till att ytterligare tre artiklar kunde läggas till och totalt 
användes tio artiklar till arbetet, varav fyra var kvalitativa, fem både kvalitativa och 
kvantitativa samt en som var kvantitativ.    
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Tabell 1. Sammanställning av sökord i  databassökning, samt träffar 

                och urval. 
                           

Databas:              Sökord:                 Antal       Urval 1:    Urval 2:    Urval 3:  
                                                                                       träffar:  

Cinahl Nurs, 
psychological 
stress, disaster 

80 4 3 2 

Cinahl Stress, terrorism, 
nurs 

131 3 2 2 

Cinahl Personnel, stress, 
reactions  

212 4 2 0 

Cinahl Personnel, stress, 
reactions 
(abstract) 

16 3 1 1 

Medline Natural disaster 
and nursing 

55 6 3 2 

Medline Disasters and 
Nursing and 
experience 

40 2 1 0 

Totalt  534 22 12 7 

 

DATABEARBETNING  

Enligt Polit et al. (2001) är databearbetning en analys och sammanställning av 
materialet samt bedömning av innehållet för att kunna påvisa den aktuella kunskapen 
inom området. Tio artiklar som verkade relevanta och stämma överens med syftet 
kvarstod till resultatdelen. Artiklarna sammanfördes i en matris där studiernas syfte, 
metod och huvudresultat redovisas (se bilaga 1). Artiklarna sammanställdes till den 
skrivna litteraturstudien genom att analysera och integrera materialet. Var och en av 
författarna sökte ord och meningar i artiklarna som beskrev sjukvårdspersonalens 
upplevelser av traumatiska händelser och därmed svarade på syftet. Författarna enades 
om att datamättnad rådde då ingen ny fakta tillkom ur materialet. De ord och meningar 
som framkommit översattes och samanställdes till ett dokument där 14 teman kunde 
urskiljas. Utifrån dessa 14 teman bildades underkategorier som båda författarna 
tillsammans sedan kombinerade till fem huvudkategorier genom att se på likheter och 
skillnader.   
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Enligt Polit et al. (2001) har författarna inte medvetet bortsett från artiklar som motsäger 
resultatet så att det styrs i någon riktning eller som inte stämmer överens med egna 
värderingar. Uppsatsen är skriven så objektivt som möjligt, referenser som använts 
namnges och hänvisas till i texten och citaten är återgivna på engelska för att förhindra 
förvanskning av innebörden.   

RESULTAT  

Resultatet av litteraturstudien redovisas i fem huvudkategorier - samhörighet, 
organisation, otillräcklighet, yrkestillfredsställelse och livets och människors betydelse 
samt sju underkategorier som belyser sjukvårdspersonalens upplevelser vid traumatisk 
händelse, se figur 2. För att styrka kategorierna finns referenser hämtade ur de tio 
kvalitetsgranskade artiklarna som studien grundas på, samt exemplifierande citat.        

Figur 2. Översikt över sjukvårdspersonals upplevelser av traumatisk händelse med fem 
huvudkategorier och underkategorier.  
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SAMHÖRIGHET  

Upplevelsen av samhörighet mellan arbetskamrater som uppstod i samband med 
traumatiska händelser berör bland annat känslan av laganda, kollegialt stöd, syskonskap 
samt tillit och omsorg. Upplevelsen av samhörighet med de drabbade yttrade sig som 
fokusering, identifiering och engagemang.    

Samhörighet mellan arbetskamrater 
Den vanligaste nämnda positiva upplevelsen av att arbeta i ett lag under katastrofarbete 
var lagandan, kamratskapen och utvecklingen av nya kompetenser samt positivt stöd 
från annan hälsovårdspersonal, vilket hjälpt dem att klara av stressen (Collins & Longs, 
2003; Tjoflåt & Haugen Bunchs, 1999). Manliga och kvinnliga sjuksköterskor upplevde 
sig vara som bröder och systrar vid arbetet på en katastrofplats, det fanns ett särskilt 
band som stärkte deras omsorg och tillit till varandra. Det var oväntat och betydde 
mycket för dem (Shih et al. 2002a). Efter att ha arbetat i flera timmar med andra 
sjuksköterskor efter ett trauma, kunde de uppleva det som om de var en liten privat 
klubb. Alla sjuksköterskor sa sig uppleva en överväldigande förlust i livet på grund av 
den traumatiska händelsen, men de upplevde även en enande respons, det förenade dem 
som människor i behov av varandra (Dickerson, Jezewski, Nelson-Tuttle, Shipkey, 
Wilk & Crandall, 2002). Sjuksköterskor uttryckte i samband med traumatiska händelser 
vikten av att känna varandra och att ha ett gott samarbete samt att man genom detta 
arbete upplevde att det var omöjligt att klara allt själv och nödvändigt att samarbeta 
(Shih et al. 2002a; Suserud & Haljamäe, 1997).   

Samhörighet med de drabbade  
Sjukvårdspersonalen kunde när de arbetade på platsen vid en traumatisk händelse, 
uppleva sig så fokuserade på att hjälpa de drabbade att de distanserade sig fullkomligt 
från omgivningen. De blev så känslomässigt engagerade och fokuserade på patienten att 
synfältet minskade. Andra beskrev hur de identifierade sig med den drabbade, som 
förälder eller som ung människa (Jonsson & Segesten, 2003). I studien av Shih et al. 
(2002a) säger sig en sjuksköterska ha upplevt att människorna hon hjälpte i 
katastrofområdet var som hennes familj och vidare beskriver hon att då hon spenderat så 
mycket energi där, betraktade hon området som sin andra hemstad.  

ORGANISATION  

Upplevelsen av organisationen kan avse upplägg och ledning av arbete, distribution av 
personal och förnödenheter, arbetsförhållande och tillgång på tid. Upplevelsen av 
traumatiska händelser påverkas och reflekteras av organisationen, såväl dess fördelar 
som brister samt att inte vara del av en organisation.  
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Bristande organisation 
Vid arbete med en traumatisk händelse uttrycktes inledningsvis av sjukvårdspersonalen 
att de inte hade någon aning om hur de skulle förbereda sig eller hur mycket personal 
som behövdes vid räddningsarbetet. De hade heller ingen aning om hur levnads- och 
hälsoförhållanden såg ut vid platsen eller vad de överlevande verkligen behövde och 
något färre än hälften av sjukvårdspersonalen ansåg sig ha fått en tillfredställande 
genomgång eller informationsmöte om det förväntade jobbet efter att de anlänt till 
katastrofområdet (Shih et al. 2002a; Tjoflåt & Haugen Bunch, 1999). Ambulanspersonal 
upplevde den övergripande organisationen och det medicinska ledarskapet som oklart i 
arbetet vid diskoteksbranden i Göteborg 1998. Det beskrivs vidare att det rådde brist på 
medicinska resurser. En sjuksköterska sa sig behöva hjälp av en läkare att besluta om 
avslutning av återupplivningsförsök, men denne fanns inte tillgänglig och detta 
upplevde hon som bristfällig organisation. Specialutrustningen för katastrofer som 
levererades till platsen upplevdes inte heller vara anpassad till den här typen av incident 
(Suserud, 2001). En stor mängd donerade saker anlände till ett jordbävningsdrabbat 
område och det var svårt för personalen att veta vad som verkligen behövdes. Maten 
som kom hann bli dålig och dessutom skickade sjukhuset för mycket personal, detta 
upplevdes som slöseri (Shih et al., 2002a). Otillräcklighet och brist på personal ansågs 
som mycket stressfullt av vissa av sjuksköterskorna. Det upplevdes också skrämmande 
att under räddningsarbetet inte ha tillräckligt med förnödenheter. Levnadsstandard och 
matförsörjning var också viktiga i upplevelsen av ett räddningsuppdrag ansåg 
sjukvårdspersonalen (Dickerson et al., 2002; Tjoflåt & Haugen- Bunch, 1999). 
Sjuksköterskor upplevde i samband med en traumatisk händelse, brist på tid att lugna 
och trösta de drabbade med mindre skador samt de som inte var skadade och en del 
sjuksköterskor saknade tålamod och gott bemötande till de drabbade, vilket kunde ha 
berott på att de var trötta och utmattade (Shih et al. 2002a; Suserud, 1997). 
Sjuksköterskor som var välkvalificerade och villiga att bistå med hjälp, men inte var 
anslutna till någon hjälporganisation, uttryckte sin frustration över att inte kunna hjälpa 
till. En del sjuksköterskor sa att det endast var genom deras bestämdhet, beslutsamhet 
och aggressivitet som gjorde att de kunde bistå med hjälp till de behövande. Det sades 
att de inte behövdes, men de var beslutsamma och tog saken i egna händer. Många 
sjuksköterskor ville göra något, men upplevde att de blev satta åt sidan (Dickerson et 
al., 2002).  

God organisation 
Sjuksköterskor som var anslutna till en hjälporganisation och som kom till 
katastrofområdet förberedda för katastrofarbete, uttryckte inte samma känslor av 
frustration som de som inte var anslutna. En sjuksköterska från Röda korset uttryckte 
det som att man inte bara kan "springa in", man måste gå genom organisationens 
process. Sjuksköterskor som tillhörde någon katastroforganisation kände att de 
åstadkommit en hel del (Dickerson et al., 2002). Kvinnliga sjuksköterskor upplevde att 
de inte orkade lika mycket fysiskt som de manliga, så genom omorganisation fick 
kvinnorna därför jobba dagar och kvällar och därigenom slippa det slitsamma 
nattarbetet (Shih et al., 2002a).   
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OTILLRÄCKLIGHET  

Otillräcklighet är en känsla som kan upplevas i samband med traumatiska händelser. 
Den kan vara relaterad till olika saker, såsom maktlöshet beskriven som upplevelsen att 
inte kunna göra mer för offret och att inte kunna utföra sina plikter fullt ut, som 
bristande erfarenhet vilket kan uttrycka sig i tvivel över sin egen kompetens samt som 
dålig förberedelse vilket bland annat reflekterar skillnaden mellan hur 
sjukvårdspersonalen var tränade och hur verkligheten såg ut vid den traumatiska 
händelsen.   

Maktlöshet 
Jonsson och Segesten (2003) beskriver en upplevelse av maktlöshet då 
ambulanspersonalen inte kunnat göra mer för offret:  

When we arrived the child was cold and stiff so we couldn’t 
do anything. The father was crying and was disconsolate; it 
hurt me so to see him. The father dressed the child, and held 
her in his arms during the transport to the hospital. I didn´t 
know what to say. I felt very powerless. I had great 
diffficulties not to start crying. Life felt so unfair. (Jonsson & 
Segesten, 2003, s. 147).  

Känslor av maktlöshet uttrycktes av en ambulanssjukvårdare när han inte kunde rädda 
ett drunknande barn. Han upplevde hur de bara ”stod där”, 15 vuxna yrkesverksamma 
brandmän, poliser och ambulansmän, i väntan på att dykarna skulle komma. De tittade 
ner i det isiga vattnet utan att kunna gå ner i det. Vid arbete med barn, speciellt med 
svårt skadade, döda barn eller vid plötslig spädbarnsdöd, kan hjälparen uppleva 
maktlöshet över att komma för sent eller att vad de än gör kommer situationen inte att 
ändra utgång (Jonsson & Segesten 2003). Upplevelsen av maktlöshet beskrevs även 
inför synen av döda kroppar och gråtande anhöriga (Shih et al., 2002a). Vid ankomsten 
till en olycksplats upplevde en sjuksköterska den drabbade verkligt otrevlig och hotfull, 
han ville att de skulle hjälpa till att ta loss honom innan polisen kom fram – något de 
inte hade möjlighet att göra. Då följde ett flöde av hot, han svor och antydde att han 
visste var han skulle få tag på dem. Efteråt blev sjuksköterskan arg på sig själv och då 
och då slog tanken henne, tänk om han verkligen menade vad han sa. Med hot och 
våldsamma handlingar i luften kan sjukvårdspersonal uppleva det som om de inte kan 
utföra sitt arbete fullt ut (Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). En erfaren 
sjuksköterska beskriver upplevelsen av maktlöshet vid en traumatisk händelse hos nya 
sjuksköterskor. Paniken i deras ögon är något hon aldrig glömmer, ofta frågar de vad de 
ska göra, och då svarar hon att de ska göra precis som de skulle ha gjort vid ett vanligt 
fall för en vanlig patient. Då brukar de lugna ner sig. Genom att sänka nivån på kraven 
blir de mer kapabla att göra saker de redan kan och därigenom upplever de sig mindre 
hjälplösa (Riba & Reches, 2002).      
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En sjuksköterska berättar om sina överväldigande känslor då han upptäckte att det var 
hans syster som låg vid olycksplatsen, han tappade arbetsförmågan och krafterna 
försvann.  En annan sjuksköterska påminns ständigt av en traumatisk händelse:  

"I ran to the victim and the victim was my brother!!...That is 
all I noticed before I was struck with the total inability to act." 
(Jonsson & Segesten, 2003, s. 146).    

Brist på erfarenhet 
Sjuksköterskor med relativt liten erfarenhet av vård av traumaoffer, upplevde sig ha 
mindre självförtroende och relativt hög grad av ångest i jämförelse med den mer erfarna 
motparten (Riba & Reches, 2002). Några uttryckte tvivel över sin egen kompetens och 
pekade på bristande självförtroende i förmågan att tillgodose adekvat behandling till 
offren på skadeplatsen (Suserud & Haljamäe, 1997). En sjuksköterska med erfarenhet 
inom pediatrisk vård men desto mindre erfarenhet av vuxnas medicinska och kirurgiska 
åkommor upplevde stress över att utföra sårvård på vuxna (Shih et al., 2002a). En norsk 
sjuksköterska återberättar hur hon upplevt att patienter dött pga. att hon inte hade 
erfarenhet av att sätta nål på mörkhyade människor (Tjoflåt & Haugen Bunch, 1999).   

Dålig förberedelse 
Sjuksköterskor kunde i samband med en traumatisk händelse uppleva att de var 
tvungna att klara av en situation som de inte kände sig tillräckligt hemma med, trots 
utbildningen i akutsjukvård som ingick i grundutbildningen på 
sjuksköterskeprogrammet (Suserud & Haljmäe, 1997). Det upplevdes finnas en 
motsägelse mellan hur sjukvårdspersonalen tränat och hur verkligheten såg ut vid 
katastrofområdet. Personalen var i detta fall tränad för räddningsarbete i storstaden men 
saknade erfarenhet av räddningsarbete på landsbygd och en del av räddningspersonalen 
verkade överväldigade och chockade över att behöva hjälpa alla vid platsen, även dem 
utan fysiska skador.  De önskade att de hade varit mer förberedda på andlig vård inför 
insatsen i räddningsarbetet (Shih et al., 2002a; Suserud, 2001). I början tyckte 
personalen sig ha tillräcklig träning i omhändertagandet av överlevande, men upptäckte 
att de inte var tillräckligt förberedda och att ta hand om och kontrollera ilska från 
anhöriga ansågs vara de svåraste uppgifterna att ta itu med. Det beskrevs hur 
oförberedd man kan känna sig på att möta våldsamma människor och att det 
följaktligen kan vara verkligt otrevligt när det faktiskt händer (Collins & Long, 2003; 
Suserud et al., 2002). Att vara redo för att vidta åtgärder och ha en känsla av att vara 
förberedd inför arbete på en katastrofplats, erfors oftare av sjuksköterskor med mer 
erfarenhet av katastrofer än de med mindre erfarenhet (Dickerson et al., 2002).  
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En sjuksköterska med 30 års erfarenhet inom ambulansen beskriver sin första 
upplevelse av en trafikolycka som fortfarande finns kvar på hennes näthinna:   

"You weren’t prepared enough for what you would see and 
how it   would be and it is still impossible to prepare 
themselves for those events and I can see it’s still the same for 
the newcomers." (Johnsson & Segesten, 2003, s. 146).  

YRKESTILLFREDSTÄLLELSE  

Upplevelsen av yrkestillfredsställelse omfattar bland annat uppskattning, känslan av att 
kunna göra något, meningsfullhet, professionell tillfredställelse och att vara en 
återställande del av samhället.  

Under räddningsarbetet riktade ofta sjuksköterskor all sin energi till att hjälpa 
människor i nöd och för detta kunde de belönas med tackord och tårar i ögonen. De 
visste att de fick detta på grund av privilegiet att vara sjuksköterska och de kände sig 
uppskattade, hedrade och glada och upplevde att de i rollen som sjuksköterska kunde 
göra något. Sjuksköterskorna kände sig lyckligare än många andra över att ha ett yrke 
som ger reell hjälp till behövande. När andra tänkte ut saker de kunde hjälpa till med, 
var sjuksköterskorna redan i en naturlig sits att assistera. Det upplevdes fantastiskt att de 
kunde göra något, att de kunde hjälpa offren och kände att de hade ett ställe att åka till 
och inte bara satt overksamma hemma (Dickerson et al., 2002; Shih et al., 2002a; Shih, 
Liao, Chan & Gau, 2002b). Sjukvårdspersonalens räddningsuppdrag upplevdes som 
meningsfullt, spännande och intressant samt gav personlig och professionell 
tillfredställelse. De upplevde sig behövda, fick en chans att träffa nya människor och 
inte minst, upplevelsen av en ny kultur betraktades som en nyttig erfarenhet. En 
sjuksköterska upplevde att katastrofarbetet var meningsfullt, hon fick mycket mer 
tillbaka än vad hon någonsin kommer att kunna ge (Tjoflåt & Haugen Bunchs, 1999). 
De positiva upplevelserna av att arbeta vid en katastrofplats var bland annat att vara en 
del av återställandet av samhället och tillfredställelsen av att se patienter tillfriskna och 
"gå vidare" (Collins & Long, 2003). I Riba och Reches studie (2002) beskriver en 
sjuksköterska; att ha nått höjdpunkten av sin insats, gett allt man har, gjort allt man är 
kapabel till och gjort det i sammanhanget, i nära förenat lagarbete med de andra 
kollegorna och med en känsla av empati för de drabbade, ger den djupaste känslan av 
tillfredsställelse. Att vara på akuten som en del i ett team upplevdes vara det ultimata. 
Om man inte varit där, om man missat att vara där, då hade man missat chansen att ge, 
av att vara en sjuksköterska vid den speciella tidpunkten.  

LIVETS OCH MÄNNISKORS BETYDELSE  

Denna kategori berör bland annat en förändrad syn på livet och döden vid en traumatisk 
händelse, att värdesätta andra människor och upplevelsen av hur skört livet kan vara.    
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Riba och Reches (2002) beskriver hur en terroristattack ändrade en sjuksköterskas syn 
på livet och döden. Hon insåg att det var som rysk roulette, alla kunde träffas. 
Människor lämnade sina hem utan att veta om de skulle komma tillbaka. Vid en 
traumatisk händelse då en ambulanssjuksköterska tog hand om föräldrarna till en två 
månaders baby vid plötslig spädbarnsdöd, började han gråta och förstod på ett helt nytt 
sätt föräldrarnas känslor för barnet (Jonsson & Segesten, 2003). Sjuksköterskorna i 
räddningsarbetet vid en jordbävningskatastrof berördes av den altruistiska naturen hos 
människan, de var villiga att ge sin tid, energi och sina pengar för att hjälpa offer för 
jordbävningen. De ömsesidiga känslorna av solidaritet imponerade på dem. En annan 
sjuksköterska beskrev hur tragedin i katastrofområdet påminde henne om att värdesätta 
alla människor och alla saker runtomkring sig och en annan sjuksköterska upplevde att 
världen vändes upp och ner på några minuter, hon hade aldrig trott att livet var så skört 
(Shih et al., 2002a).   

DISKUSSION  

Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonals upplevelser av traumatisk händelse 
i arbetet. Fem huvudkategorier kunde urskiljas i artikelgranskningen. Kategorin 
Samhörighet bestod av samhörighet mellan arbetskamrater som beskrev betydelsen av 
att arbeta tillsammans samt samhörighet till de drabbade. Upplevelsen av organisationen 
omfattades av god och bristande organisation. Otillräcklighet upplevdes i form av 
maktlöshet, bristande erfarenhet och dålig förberedelse. Yrkestillfredsställelse utgjordes 
av den uppskattning och känslan av att kunna göra något, som sjukvårdspersonal kan 
uppleva i samband med en traumatisk händelse. Livets och människors betydelse 
handlade om hur sjukvårdspersonal vid en traumatisk händelse upplever en ny syn på 
livet och människor och hur skört livet kan vara.  

RESULTATDISKUSSION  

Många fynd visade att den samhörighet man upplevde mellan kollegor var positiv och 
att den var nödvändig för att kunna arbeta i samband med en traumatisk händelse. De 
upplevde en enande respons och förenade dem som människor i behov av varandra. 
Dyregrov (2002) skriver att kontakt med andra och stöd från arbetslaget är något som 
hjälparna själva framhåller som en mycket viktig resurs i arbete vid en traumatisk 
händelse. Det beskrivs vara den bemästringsstrategi som användes mest för att klara 
arbete av den karaktären. De finner stöd i varandra och många hjälpare har berättat att 
det är betydelsefullt med uppmuntran och samhörighet till andra.   

Sjukvårdspersonalen uttryckte upplevelser av brist i organisationen kring distribution av 
personal och förnödenheter. Dålig planering, arbetsfördelning och brist på tid och 
förnödenheter låg ofta till grund för missnöjet. Författarna anser att bristande 
organisation i samband med en traumatisk händelse är förståeligt då varje händelse är 
unik och ofta oförutsägbar. Detta gör att en exakt planering av organisation förmodligen 
är näst intill omöjlig.  Enligt Dyregrov (2002) kan det vid katastrofer uppstå problem 
kring med samarbete, ordergivning, samordning och ledning och detta uppges vara en 
stressfaktor vid katastrofarbete.  



     

15

 
Sjukvårdspersonal som var del av en organisation uttryckte oftare positiva upplevelser. 
Lennquist (2002) skriver att upplevelser av brister i samordningen mellan 
organisationer är ett problem vid varje katastrof som engagerar ett stort antal 
hjälporganisationer. Brist på relevant information leder ofta till att individer och 
frivilligorganisationer överreagerar och att insatserna blir förhastade, vilket bidrar till 
ökat kaos och ineffektivitet på katastrofplatsen.  Andrén-Sandberg, Törnebrandt och 
Åberg (1993) menar att det bör understrykas att det endast är det mottagande landet som 
kan definiera vilket behov av hjälp som behövs, samt när och hur biståndet bör ges. 
Alltför ofta har katastrofhjälp misslyckats genom att givarlandet inte rätt förstått vad 
människorna i det drabbade landet saknat och på vilka premisser de varit villiga att ta 
emot hjälp.   

Att upplevelsen av otillräcklighet uppkom som en kategori, känns som ett väntat 
resultat, eftersom det kan vara svårt att förbereda sig på vad som kommer att upplevas. 
Varje situation är unik. Trots detta tror författarna att det är viktigt att skaffa sig så 
mycket kunskap som möjligt om vad som kan upplevas vid en traumatisk händelse och 
vad arbetet kan innebära för att reducera känslan av otillräcklighet, maktlöshet, brist på 
erfarenhet och dålig förberedelse. Detta stämmer väl överens med Suserud och 
Haljamäe (1997) som menar att negativa upplevelser, såsom känslor av otillräcklighet, 
overklighet, svag mental styrka och att inte förstå organisationen, oftare upplevdes av 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet.   

Många av de uttryckta upplevelserna av yrkestillfredsställelse i samband med arbetet 
vid de traumatiska händelserna bestod av den enorma positiva respons och uppskattning 
som sjukvårdspersonal fått erfara. Detta anser författarna vara ett mycket viktigt fynd i 
sin studie, då många arbetade under svåra förhållanden, med påfrestande arbetsuppgifter 
och eventuellt till och med frivilligt. Lönen och belöningen blev kanske istället i form 
av yrkestillfredsställelse, som en ”ego-kick”. Enligt Dyregrov (2002) är det viktigt för 
sjukvårdspersonalen att de i samband med en traumatisk händelse upplever att arbetet 
har en mening, inte minst med tanke på den upplevelse av hjälplöshet som kan 
förekomma. De kan finna en mening i att erfarenheterna kan vara till hjälp i deras 
framtida yrkesverksamhet. Dickerson et al., (2002) beskriver hur sjuksköterskor genom 
att arbeta vid 11 september-attentatet, upplevde en förstärkt stolthet i att vara 
sjuksköterska och att erfarenheten gav fokus åt omvårdnadens värderingar som 
samhället ofta tar för givet, som t ex att ta hand om andra.   

Upplevelser av omvärderingar av livets och människors betydelse framkommer i 
studien. Författarna anser det vara en central del av resultatet då man genom detta kan 
se hur djupt ens upplevelser vid traumatisk händelse kan beröra, utan att vara av negativ 
karaktär. Enligt Dyregrov (2002) är det vanligt med förändrade värderingar vid 
katastrofer, som kan skapa en existentiell otrygghet och utmana grundläggande 
värderingar i livet. Shih et al., (2002a) beskriver hur man i deras studie kunde fastställa 
att räddningserfarenheterna hjälpte till att förbättra sjuksköterskornas professionella 
kompetens, stärkte deras yrkesroll och inspirerade dem till mer positiva mål i livet.  
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I studiens resultat framkommer såväl positiva som negativa upplevelser av traumatiska 
händelser. När det gäller traumatiska händelser fokuseras det i litteraturen ofta på de 
negativa aspekterna och lite finns beskrivet om det positiva som kan upplevas (Shih et 
al., 2002b). Därför var de många positiva upplevelserna i studien för författarna 
överraskande. Att uppleva en traumatisk händelse som något positivt kan tyckas 
motsägelsefullt. Beror detta resultat på att personalkategorin som ingått i de olika 
studierna främst varit ambulanspersonal, volontärarbetare och räddningssjuksköterskor 
som frivilligt valt denna inriktning? Tjoflåt och Haugen-Bunch (1999) beskriver hur 
sjukvårdspersonalen frivilligt anmält sig till räddningsarbete, att de själva tagit första 
kontakten med en humanitär organisation och/eller att de haft detta som mål ända sedan 
grundutbildningen och att de därför ser arbetet som positivt.  Shih et al., (2002a) skriver 
att sjuksköterskorna som deltagit i studien kan ha tvekat över att beskriva sina negativa 
upplevelser pga. förväntningarna på dem som osjälviska och hjälpsamma i sin yrkesroll. 
De kan även ha överdrivit de positiva upplevelserna för att leva upp till förväntningarna 
på dem, såväl deras egna som forskarnas och samhällets (Shih et al., 2002a). Författarna 
tror att detta kan ha viss betydelse men att det inte är hela sanningen. Kan det bero på 
kulturen, samhällssynen och värderingar, att negativa upplevelser eventuellt inte 
uttrycks i samband med sin yrkesroll? Genus kan vara en annan aspekt av frågan, 
kvinnor kanske i högre grad än män upplever förväntningar av altruism hos dem och då 
sjuksköterskeyrket till stor del är kvinnodominerat kan det leda till outtalade åsikter.   

I många av artiklarna beskrivs även hur personalen upplevt den närmsta tiden efter den 
traumatiska händelsen. Vi valde att inte belysa det i vår studie då det inte rörde den 
direkta upplevelsen av händelsen. Detta kan vara en av anledningarna till alla positiva 
resultat, eftersom vi berört det som upplevts i nuet. Många kan i det omedelbara arbetet 
vid en traumatisk händelse kanske vara så fokuserade på sina arbetsuppgifter att 
upplevelserna och reflektionerna kommer till dem i efterhand. Som en sjuksköterska 
uttryckte sig i studien av Jonsson och Segesten (2003), när hon arbetade vid en 
traumatisk händelse var hon så fokuserad på sin roll som sjuksköterska att det först 
några timmar senare dök upp minnen och bilder. Efteråt hade hon svårt att koncentrera 
sig, blev lätt irriterad och hade svårt att fungera hemma i det dagliga livet. Författarna är 
även medvetna om att resultatet i artiklarna kanske inte är sanningsenligt då 
efterreaktioner kan ha påverkat hur de kommer ihåg upplevelsen kring den traumatiska 
händelsen.   

Att jämställa traumatiska händelser av så olika karaktär, som de som ingår i studien, kan 
ses som en brist. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om endast en typ av 
traumatisk händelse skulle ha belysts. Till exempel beskriver några av artiklarna 
ambulanspersonals upplevelser av traumatiska händelser och dessa kan antas vara 
mindre till storleken än exempelvis 11 september-attentatet som belyses i en annan 
studie. Är upplevelsen annorlunda om personen ifråga är van vid krig och terror i sitt 
land (artikeln om de israeliska sjuksköterskorna) eller om de, som i artikeln om norska 
hjälparbetare, åker till ett annat land med annan kultur? Kanske är det så, men 
författarna anser sig ändå ha funnit strukturer som varit gemensamma i de olika 
traumatiska händelserna och tycker sig kunna finna fler likheter än olikheter i de 
uttryckta upplevelserna, trots skillnader i karaktär, storlek och geografiskt ursprung.   
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Uppsatsen ökar förhoppningsvis medvetenheten och kunskapen om hur 
sjukvårdspersonal upplever en traumatisk händelse i arbetet. Genom detta kan man 
kanske i sitt arbetsliv som sjukvårdspersonal känna större självförtroende och uppleva 
sig tryggare vid en eventuell traumatisk händelse och kanske se att reaktioner och 
känslor kan yttra sig på olika sätt och påverka sättet att agera.   

METODDISKUSSION  

En sammanställning har gjorts av redan existerande kunskap, en så kallad 
litteraturstudie. Metoden gav en bra inblick i det aktuella kunskapsområdet och den 
sammanfattade en stor mängd kunskap till mer hanterbar fakta. Artiklarna har främst 
varit kvalitativa vilket kan bero på att beskrivningar av upplevelser framkommer ofta 
genom egna uttryckta ord. Vetenskapligheten i artiklarna bedömdes utifrån 
granskningsmallen i studiehandledningen. Artiklar som inte höll tillräcklig vetenskaplig 
standard utifrån granskningsmallen exkluderades för att höja studiens reliabilitet och 
validitet. Artiklarna som ingick i studien ansågs relevanta utifrån författarnas syfte och 
definition av traumatisk händelse.      

Sökorden som användes var ord som för oss representerar upplevelsen av en traumatisk 
händelse. Trauma uteslöts som sökord då det på engelska främst betyder (NE, 2005) 
påverkan av människokroppen orsakad av yttre faktorer, än trauma i betydelsen svår 
psykisk påfrestning av chock eller sorg.  Då det i engelskan kan vara svårt att finna det 
svenska ordets motsvarighet kan en del av sökorden vid direkt anblick kännas 
irrelevanta för syftet. Personnel har använts som sökord då sökning på endast nurs inte 
gav sökresultatet sjuksköterskan i rollen som yrkesutövare utan i betydelsen omvårdnad.   

Den dubbla betydelsen av det engelska ordet experience, nämligen både erfarenhet och 
upplevelse gjorde att det enbart genom att läsa abstracts kunde det avgöras om artikeln 
var relevant eller ej, många av artiklarna beskrev erfarenheten av den traumatiska 
händelsen och svarade därför inte på syftet. Begreppet omvårdnad saknas som sökord 
och som del av studien. Detta kan bero på att syftet ej berör omvårdnaden men 
förhoppningsvis kan resultatet indirekt knytas an till begreppet, då sjuksköterskans 
upplevelse av en traumatisk händelse kan reflekteras i omvårdnaden hon ger. 
Författarna valde att inkludera all sjukvårdspersonal i studien då det vid traumatiska 
händelser är många yrkeskategorier som arbetar tillsammans och undersökningar ofta 
riktar sig till hela gruppen. Ingen tidsbegränsning angavs vid sökningen men resultat 
grundar sig på artiklar från 1997 och framåt då äldre artiklar inte hållit vetenskapligt 
mått eller svarat på syftet.   
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FRAMTIDA FORSKNING  

Området upplevelser av traumatiska händelser uttryckt av sjukvårdspersonal är som 
tidigare nämnt dåligt utforskat. Många studier är inriktade på de drabbades upplevelser 
av händelsen men få fokuserar på sjukvårdspersonalen. Utifrån studiens resultat skulle 
författarna i framtiden vilja se mer forskning specifikt riktad till de huvudkategorier 
som framkommit, hur sjukvårdspersonalen upplevelser t.ex. organisationen, 
yrkestillfredsställelsen och omvärderingar av livets och människors betydelse vid arbete 
i samband med en traumatisk händelse. En helt annan studie om hur patienter upplever 
sjuksköterskans omvårdnad i samband med en traumatisk händelse skulle även vara av 
intresse.   

KONKLUSION  

Fler positiva upplevelser än väntat framkom i studien och visar att trots den tragedi en 
traumatisk händelse kan innebära kunde sjukvårdspersonal uppleva positiva aspekter av 
sitt arbete. Livets och människors betydelse omvärderades och man upplevde en 
förnyad yrkesstolthet.      
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Artikelmatris     Bilaga 1  

Författare Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
Collins, S, & Long, A. 2003 Studiens syfte var att undersöka: 

 
Effekten över tid hos vårdgivare, som 
jobbat med traumatiserade människor 
efter Omagh bombningen. 

 
 Copingstrategier som vårdgivare 
funnit fördelaktiga för att reducera 
fatigue och utbrändhet.  

 

Faktorer som ökar 
yrkestillfredsställelsen. 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 22 
deltagare. Frågeformulär som mäter 
nivån av trötthet och 
yrkestillfredsställelse samt tre öppna 
frågor. 

Kvantitativ data visade att fatigue och 
utbrändhet ökade under det första året, 
yrkestillfredsställelsen minskade. Resultaten 
visade också att yrkestillfredsställelse möjligen 
kan skydda mot fatigue och utbrändhet. 
Kvalitativa data visade att laganda och 
kamratskap tillsammans med 
yrkestillfredsställelsen av att se patienter 
tillfriskna var de mest positiva aspekterna av att 
arbeta i team.    

Dickerson, SS., Jezewski, 
MA., Nelson- Tuttle, C., 
Shipkey, N., Wilk, N, & 
Crandall, B.  

2002 Att upptäcka delade uppfattningar, känslor och 
vanliga upplevelser hos sjuksköterskor efter 11 
september, World Trade Center- attacken. 

Hermeneutisk metod med intervjuer 
av 17 sjuksköterskor med öppna 
frågor om upplevelserna under och 
efter attacken.  

Sex teman beskrev upplevelserna. Förlusten av 
en symbol och återupptäckten av en ny mening, 
katastrof utan patienter, samarbete med eller 
utan organisationer, återupptäckandet av 
stoltheten av att vara sjuksköterska, traumatisk 
stress, förberedelse för framtiden.    

Jonsson, A. & Segesten, K. 2003 Att redogöra det väsentliga i traumatiska 
händelser erfaret av svensk ambulanspersonal. 

Fenomenologisk studie med skrivna 
berättelser från 52  ambulanspersonal. 

I berättelserna om deltagarnas erfarenheter  syns 
sex huvudelement; möte med det oväntade och 
meningslösa, fokusering, stark medkänsla, 
identifiering med offret, identifiering med 
kollegor, anhöriga och vänner, identifiering med 
att vara ung, svårigheter att lämna bakom sig 
samt att erhålla förståelse.   

Riba, S. & Reches, H. 2002 Att a) presentera fynden ur en undersökning som 
studerat uppfattningar, reaktioner och känslor hos 
sjuksköterskor som vårdat offer för stora 
katastrofer på akuten och b) beskriva en policy 
för uppgraderingen av traumaövningar för 
sjuksköterskor som vårdar offer för stora 
katastrofer efter terroristattacker.  

Kvalitativ metod med förvalda 
fokusgrupper med halvstrukturerade 
intervjuer. 

Teman identifierades efter varje fokusgruppträff, 
huvudtemana var: inringning, väntan på att 
offren skulle anlända, vårdande av offren samt 
hantering av tiden efter händelsen.      



Artikelmatris     Bilaga 1    

Författare Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
Shih, F-J., Liao, Y-C., Chan, 
S-M., Duh, B-R. & Gau, M-
L.                    

2002a Att belysa sjuksköterskors mest oförglömliga 
upplevelser vid räddningsarbetet under den tidiga 
återhämtningsfasen vid jordbävningen i Taiwan 
21/9-99. 

Between – method triangulering som 
involverar både kvantitativ och 
kvalitativ metod. Deskriptiv och 
inferensstatistik samt kvalitativ 
temaanalys. 46 sjuksköterskor 
intervjuades om sina upplevelser.  

Den kvalitativa analysen gav två 
huvudkategorier: 1, Negativa aspekter som tex. 
Förekomst av psykoneurotiskt syndrom och 2, 
Positiva aspekter som tex. Belöning för att hjälpt 
andra. Den kvantitativa  analysen gav 
procentantalet av hur många av de tillfrågade 
som representerats i varje kategori.  

Shih, F-J., Liao, Y-C., Chan, 
S-M. & Gau, M-L.               

2002b Att undersöka effekten av upplevelsen hos 
taiwanesiska manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor vid räddningsarbetet vid 
jordbävningen 21/9-99. 

Deskriptiv kvalitativ 
forskningsdesign. 46 deltagande 
sjuksköterskor i studien.   

Positiva upplevelser, negativa upplevelser eller 
upplevelser utan påverkan, med underkategorier.  

Suserud, B-O. 2001 Att undersöka hur ambulanspersonal uppfattade 
sina egna handlingar och funktionen av hela 
organisationen runt omkring diskoteksbranden i 
Göteborg, 1998. 

Kvalitativ studie, med 28 
sjukvårdspersonal som deltog. 
Frågeformulär med 57 frågor som 
fokuserade på data om deras 
upplevelse och tillfredsställelse med 
deras egna handlingar vid 
katastrofplatsen. 

Trots den extrema situationen var den största 
andelen ambulanspersonal nöjd med deras egen 
förberedelse såväl som den medicinska och 
omvårdnadsmässiga vården. Den största orsaken 
till missnöje var brist på tid att lugna och trösta 
de med mindre eller inga skador alls.   

Suserud, B-O,. Blomquist, 
M., & Johansson, I.  

2002 Att beskriva hur ambulanspersonal upplever, i 
vilken mån de utsätts för och hur de påverkas av 
hot och våld i yrkeslivet. 

Deskriptiv, empirisk studie. 77 
kontaktades, 66 deltog i studien. 

Enligt frågeformuläret upplevde 53 hot och våld 
på arbetet. Studien visade att ambulanspersonal 
hade vid olika tillfällen blivit utsatta för ett eller 
flera hot och/eller situationer som involverade 
våld. 

Suserud, B-O. & Haljamäe, 
H. 

1997 Att jämföra och mer detaljerat fastställa den 
praktiska rollfunktionen och erfarenheter från 
olika grupper av sjuksköterskor i en verklig 
katastrofsituation. 

Kvantitativ och kvalitativ studie med 
intervjuer samt standardiserade 
frågeformulär. 16 sjuksköterskor 
deltog, både erfarna och icke erfarna 
av akutsjukvård. 

Studien visar att erfarna sjuksköterskor hade ett 
systematiskt sätt att överblicka och förstå 
situationen, vad som hade hänt och hur många 
skadade det fanns på platsen. Medan oerfarna 
sjuksköterskor var mer involverade i den direkta 
omvårdnaden enligt order givna av mer erfarna 
medlemmar i räddningsteamet.   

Tjoflåt, I. & Haugen Bunch, 
E.   

1999 Att upptäcka och beskriva hur sjuksköterskor 
upplever stress vid arbete i krigszoner och vilka 
copingstrategier de använder för att hantera 
stressen. 

Enkel deskriptiv statistik som 
summering och presentation, 
frågeformulär. 60 sjuksköterskor 
deltog i studien.    

Sjusköterskorna upplevde ingen hög grad av 
personlig stress, eventuellt pga. sin höga 
utbildning och starka motivation.    

 


