
  
 
 

 

   

 

Christina Redin 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp 

Grundnivå 

VT 2014 

Handledare: Caroline Krook 

Examinator: Åsa Kneck 

 

 

 

 

Att rädda liv och lindra nöd;  

En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenhet er av humanitärt  

fältarbete. 

 

 

To save lives and relieve suffering; 

A literature review of nurses´ experiences of human itarian fieldwork. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskans roll vid humanitära insatser i kris- och katastrofområden 

har rötter långt bak i tiden. Intresset för internationellt arbete är stort och 

sjuksköterskan har en viktig och ansvarsfull uppgift. Många olika motiv 

finns för att delta i ett humanitärt arbete, bland annat viljan att bidra och 

utföra ett meningsfullt arbete, en professionell utmaning och önskan om 

personlig utveckling genom att verka i en annan kultur och uppleva något 

annat. Arbete ställer dock höga krav på kompetens och en rad olika 

förmågor som t.ex. ledar- och organisationsförmåga, samarbete och 

flexibilitet. Befintlig litteratur består till stor del av skönlitterära 

berättelser. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av humanitärt 

fältarbete. 

Metod: Metoden för detta arbete var en litteraturöversikt. Nio vetenskapliga  

artiklar med kvalitativ ansats har valts ut, granskats och sammanställts  

utifrån likheter och skillnader enligt Fribergs (2006b) modell. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra teman; arbetets karaktär, miljö, olika 

men ändå lika och kompetens. Dessa inkluderar ett antal subteman; 

bristande resurser, att mötas och samarbeta, professionella utmaningar, 

levnadsförhållanden i fält, isolering och beroende, kulturella skillnader 

och likheter mellan människor. 

Diskussion: Valda delar ur resultatet diskuteras med Madeleine Leiningers teori om 

transkulturell omvårdnad som teoretisk utgångspunkt. Områden som 

behandlas är att sjuksköterskorna trots bristande resurser upplevde en 

tillfredsställelse i att ge omsorg (caring), etiska svårigheter/ dilemman, 

miljöns olika delar som påverkansfaktorer, viljan att tjäna, medvetenhet 

om kulturella olikheter och det universella människor emellan och hur 

man skapar möjlighet till en kulturanpassad vård. Avslutningsvis 

diskuteras vikten av kompetens med särskilt fokus på pediatrisk 

omvårdnad med den etiska principen ”att inte skada” belyst. 

Nyckelord: Humanitärt arbete, katastrofarbete, sjuksköterska, upplevelse, erfarenhet 



  
 

Abstract 

Background: There is a long tradition of nurses involved in humanitarian work in disaster 

areas. The commitment for international work is wide- spread among nurses 

and they have an important role to play. There are many different motives for 

engaging in humanitarian work. A few central ones are the will to contribute 

to and do meaningful work, the professional as well as personal challenge 

attained by working and living in another culture and under different 

conditions. The work requires high demands on competencies and abilities 

such as leader- and organizational skills, collaboration and flexibility. The 

literature presents mostly anecdotal stories. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses´ experiences of humanitarian 

fieldwork. 

Methods: The method for this thesis was a literature review. Nine scientific articles with 

qualitative design have been chosen, analyzed and compiled on the bases of 

similarities and differences by the Friberg (2006b) model. 

Results: The result is presented from four themes; the character of the work, 

environment, different but still similar and competence. These includes a 

number of subthemes; lack of resources, to meet and collaborate, 

professional challenges, living conditions in the field, isolation and 

dependence, cultural differences and similarities between people. 

Discussions: Based on Madeleine Leininger´s theory about transcultural nursing, chosen 

parts from the findings are discussed. Areas addressed are the nurses´ 

experience of satisfaction, despite lack of resources, when being able to give 

caring, ethical difficulties/ dilemmas, affecting environmental effects, the will 

to serve, awareness of cultural differences and the universality among human 

beings and how to create a transcultural care. The importance of competence 

with special focus on pediatrics related is finally discussed with the ethical 

princip of  “do no harm” highlighted. 

Keywords:  Humanitarian work, relief work, nurses, experiences 
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1.1.1 Inledning 

Tanken om att någon gång åka ut i världen för att uträtta ett humanitärt arbete har funnits med 

mig länge. Ända sedan jag i den tidiga skolåldern läste om olika människor som åkte 

utomlands och arbetade humanitärt, med bistånd, som missionär eller liknande har det 

intresserat mig. Under min sjuksköterskeutbildning för 20 år sedan styrktes fascinationen och 

intresset för detta. Nu fanns också möjligheten på ett tydligt sätt, sjuksköterskor är 

efterfrågade för internationellt arbete.  

 Jag har funderat över motiven som finns bakom ett sådant beslut, reflekterat kring de 

positiva upplevelser ett uppdrag innebär och också över de uppoffringar som görs av de 

enskilda personerna. Det är ett stort steg att lämna en trygg tillvaro för att ge sig ut på en 

många gånger okänd resa. Bilden av humanitärt fältarbete är ibland romantiserad och det 

finns risk för besvikelse och misslyckade hjälpinsatser då bilden inte stämmer överens med 

verkligheten. 

 Efter ett antal år åkte jag själv iväg på utlandsuppdrag i fält. Jag har varit på uppdrag i tre 

afrikanska länder; Zambia, Sydsudan och Etiopien. Alla uppdragen var av varierande längd 

och karaktär. Mitt intresse för ovanstående frågor aktualiserades på nytt och jag tycker det 

vore intressant att ta del av vetenskapliga studier gjorda om sjuksköterskors upplevelser. Att 

undersöka dessa upplevelser torde ge en bild av gemensamma drag i upplevelser och 

erfarenheter. Kunskapen kan användas till att bättre förstå vad som väntar i fält och 

nödvändiga förberedelser och kunskaper inför detsamma. En ökad grad av förberedelse, 

kunskap och förståelse skulle gagna de människor som sjuksköterskorna är där för att bistå 

och vårda. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden omfattar historik, definitioner och begrepp ofta använda inom det humanitära 

området, organisation och sjuksköterskans uppgift, ansvar och motiv till humanitärt arbete i 

fält. 

 

2.1 Historik 

Vårdvetenskapen och kopplingen till det humanitära arbetet har rötter långt bakåt i tiden. 

Sjuksköterskor har varit en del av kris- och katastrofinsatser så länge sjuksköterskor har 

funnits (Gebbie & Qureshi, 2006). Ett tydligt exempel är Florence Nightingale som under 

Krimkriget bistod med omvårdnad och kunskap, där hygienen hade en framträdande roll. Hon 

bidrog till att sänka graden av sjuklighet och dödlighet hos de sjuka och skadade. Hennes 
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tillämpning av basala statistiska analyser, smittskyddsåtgärder och kvalitetsförbättrande 

procedurer bidrog till detta. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete [SIDA], (u.å.), 

skriver att de första svenska biståndsarbetarna var missionärer för Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen som i mitten av 1800- talet var utsända till Abessinien (nuvarande 

Etiopien) för att sprida Guds ord. I deras arbete ingick även att starta skolor och bygga 

sjukstugor. 

  

2.2 Definitioner och begrepp 

Bistånd kan på ett övergripande sätt delas in i två olika delar; det humanitära biståndet och det 

långsiktiga utvecklingssamarbetet. Humanitärt bistånd handlar om akut hjälp i nödsituationer 

(SIDA, u.å.). Då detta arbete avser akut hjälp fokuseras i fortsättningen på humanitärt bistånd. 

Humanitärt bistånd och humanitära uppdrag benämns ibland i litteraturen som fältuppdrag/ 

arbete i fält vilket avser arbetet på plats där biståndet bedrivs. Eftersom författaren avser att 

studera denna kontext kommer begreppet ibland att användas men kan betraktas synonymt 

med humanitärt arbete/ humanitära uppdrag. 

När det gäller begreppet katastrof finns ingen internationellt accepterad enhetlig definition 

vilket kan förklaras av de starkt varierande förhållandena i olika delar av världen när det t.ex. 

gäller befolkningstäthet, politik, ekonomi och sjukdoms- och olyckspanorama: det som i en 

del av världen betraktas som en katastrof är en daglig verklighet i en annan (Lennquist, 2009).  

Den mest använda är definitionen som utformats av World Health Organization (WHO). 

WHO definierar en katastrof som ”en allvarlig påverkan av ett samhälles funktion vilket 

orsakar omfattande mänsklig, materiell, ekonomisk eller miljömässig förlust vilket 

överskrider det drabbade samhällets förmåga att hantera situationen genom att använda dess 

egna resurser” (World Health Organization [WHO], u.å.).  

 En katastrof kan ha olika ursprung och orsak. Den kan vara orsakad av människan själv, 

t.ex. krig, konflikter eller kapningar eller vara orsakad av naturen, t.ex. jordbävning, 

översvämning eller epidemiutbrott (WHO, u.å.). Ibland, när man talar om globala katastrofer, 

görs också en indelning i snabbt insättande eller långsamt insättande (von Schreeb, 2006). 

Exempel på långsamt insättande katastrofer är torka, svält och epidemier (Riddez &Von 

Schreeb, 2009). De flesta naturkatastrofer kan förutses genom olika former av teknisk 

utrustning. Långsamt insättande katastrofer kan också förutses via olika typer av tidiga 

varningssystem. Svält/ matbrist är exempel på detta. 

Litteraturen säger att katastrofer som inträffar världen över ökar (Yin, He, Arbon & Zhu, 

2011), likaså dess påverkan på människan. Fung, Loke och Lai (2008) menar att katastrofer 



  3 (42) 
 

inträffar någonstans i världen med ett genomsnitt på en per vecka. Vi kommer mer sannolikt 

än någonsin tidigare att konfronteras med behovet av att bistå med omvårdnad till människor 

drabbade av katastrofer (Arbon et al., 2006).  

Händelser som WHO:s definition beskriver är en viktig del av katastrofmedicinen 

(Lennquist, 2009). I stora delar av världen är behovet av hjälpinsatser inom det området 

närmast oändligt. Insatserna i de områdena handlar om hälsobevarande och 

sjukdomsförebyggande arbete. Arbetet bedrivs i områden med mycket små egna resurser, 

stora brister i infrastruktur och ett sjukvårdsarbete under mycket primitiva och svåra 

förhållanden. Lennquist (2009), menar att det krävs en bred medicinsk kunskap, att vara insatt 

i det lokala sjukdomspanoramat och kunskap om den miljö och kultur man ska arbeta i. 

 Humanitära uppdrag i katastrofdrabbade områden är ofta av typen complex emergencies. 

Begreppet beskriver riktigt stora katastrofer enligt WHO:s definition som genererats av eller 

inkluderar en politisk konflikt med användande av väpnat våld (Lennquist, 2009).  

 Humanitära insatser är ett begrepp som innebär biståndsinsatser vilka syftar till att 

tillhandahålla och tillgodose människors grundläggande behov av vatten, sanitet, näring och 

mat, husrum och hälsovård (Sphere Project, 2000). Humanitära medicinska insatser i ett 

konfliktområde är definierade och skyddade under Genèvekonventionerna (von Schreeb, 

2011). Insatserna skall vara neutrala, oberoende och oavhängiga för att betraktas som 

humanitära.  Den drabbade befolkningens behov är mandatet för en humanitär insats. Således 

är en behovsbedömning central för att hjälpen skall vara ändamålsenlig. 

 

2.3 Aktörer 

De som arbetar i den humanitära sektorn och bistår med hjälp vid katastrofer kallas aktörer. 

De flesta av dessa är associerade med frivilligorganisationer (NGOs). Sverige är den tredje 

största givaren av bistånd i världen (SIDA, u.å.). Intresset för att arbeta utomlands är stort, 

från Sverige åker många ut i världen för olika typer av volontärt/ humanitärt arbete och det 

finns många olika organisationer att arbeta för. De största aktörerna i internationella insatser 

är Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Räddningsverket (Riddez &Von Schreeb, 2009). 

Enbart Läkare Utan Gränser skickar ut ca 70 volontärer per år för arbete i fält (Läkare Utan 

Gränser [MSF], u.å.). 

 Utformandet av ”The code of conduct for the international red cross and red crescent 

movement and non- governmental organizations in disaster relief” startade 1991 och 

publicerades 1994 (Hillhorst, 2005).  Det är ett dokument som definierar gemensamma 

principer där första artikeln befäster det humanitära imperativet som innebär att rädda liv och 
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lindra nöd. Det tydliggör vidare att allt bistånd är baserat på behov utan åtskillnad beroende 

av ras, religion etc. Olika kulturer och traditioner skall bemötas med respekt. De personer som 

faller offer i en katastrof skall betraktas som värdiga människor och inte som hopplösa objekt 

(Hämtat 12 februari, 2014, från http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-

conduct/) 

 

2.4 Sjuksköterskan i humanitärt arbete. 

2.4.1  Sjuksköterskans uppgift och ansvar. 

När det gäller sjuksköterskans roll i katastrof/ humanitärt arbete finns i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ett avsnitt gällande katastrofsjukvård. 

Sjuksköterskan ska kunna ”handla enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid brand och 

katastrofsituationer” och ”vid allvarlig händelse, såväl inom som utom vårdinrättning, 

tillämpa katastrofmedicinska principer” (Socialstyrelsen, 2005, s. 12). Vidare tydliggörs 

sjuksköterskans arbetsledande funktion, en sjuksköterska förväntas ha förmåga att: ”utifrån 

patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i 

teamet utifrån medarbetarnas olika och bästa tillgängliga kompetens”, ”utvärdera teamets 

insatser; utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla gruppen och stärka förmågan till 

konflikthantering och problemlösning samt motivera arbetslaget och ge återkoppling i en 

positiv anda” (s.14). 

 Kompetensbeskrivningen hänvisar också till International Council of Nurses (ICN:s) etiska 

kod som belyser sjuksköterskans fyra huvudsakliga arbetsområden. Sjuksköterskans uppgift 

är att bevara mänskliga rättigheter och att ge vård oberoende av kön, ålder, ras, religion etc. 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014.). Lennquist (2009) betonar vikten av att ha 

kunskaper i katastrofmedicin, kännedom om principerna för arbetet vid internationella 

insatser och de förberedelser och kunskaper som krävs för att arbeta i sådana situationer. 

 Sjuksköterskor har en viktig funktion i teamet vid ett katastrofarbete. (Yin et al., 2011). 

Fung et al. (2008) belyser vikten av att sjuksköterskor är utrustade med färdigheter och 

kunskaper för att både förbygga och kunna agera i katastrofsituationer. De menar att 

sjuksköterskor som den största gruppen av hälso- och sjukvårdspersonal är en av de viktigare 

resurserna för snabb respons, effektivt ledarskap, vårdande, hälsa och välfärd för ett samhälle. 

Vidare menar författarna att det är viktigt med en medvetenhet om vikten av förberedelse 

vilket kan erhållas genom att lära från olika katastrofer som inträffar; dess hälsokonsekvenser 

och påverkan på människan. Det är viktigt att sjuksköterskor är bättre förberedda inför 

oväntade händelser nationellt och internationellt vilket även belyses i en artikel av Wilson 
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(2011). Författaren menar att detta kan ske genom att lyssna på de sjuksköterskor som arbetat 

i katastrofområden, deras erfarenheter och insikter. Det bekräftas av Stangeland (2010) som 

hävdar att få studier fokuserat på sjuksköterskans perspektiv och menar att mer forskning är 

nödvändig då sjuksköterskan är ovärderlig i katastrofinsatser. 

 Som sjuksköterska i en kontext drabbad av katastrof av ett eller annat slag, förväntas du 

arbeta i svåra, disorganiserade situationer med små resurser där hälsofaciliteter är mycket 

basalt utrustade (Arbon et al., 2006). Det är en komplex uppgift som kräver stor bredd i 

kunskap och färdigheter samt förmåga att omsätta dessa praktiskt (Yin et al., 2011). 

Författarna belyser också behovet av att förbereda sjuksköterskor för den fysiska miljö de ska 

komma att verka i. Coyle, Sapnas och Ward- Presson (2007) menar att viktiga egenskaper och 

kompetenser hos sjuksköterskan i humanitärt arbete är klinisk kompetens, emotionell 

mognad, adekvat fysisk uthållighet, flexibilitet och förmåga att anpassa sig. 

Att åka ut på fältuppdrag i humanitärt arbete medför alltid vissa risker för den enskilda 

personen. Redan för ett antal år sedan uttalade sig Perrin (1999) om den risken. Författaren 

menade att humanitära arbetare var mer respekterade för 20-30 år sedan. 

Säkerhetsincidenterna är fler nu, likaså konflikter att hantera. Vidare nämns de kontexter med 

beväpnade grupper vilka är utom kontroll som en bidragande orsak till att det humanitära 

arbetet är förenat med risker och enligt Perrin (1999) definitivt farligare än tidigare. Särskilt 

utsatta är personer som arbetar i internationella humanitära insatser (Stevermer, 2012). I 

artikeln framgår att det senaste årtiondet har varit ett av de värsta någonsin då det gäller 

angrepp på humanitära arbetare. Det senaste årtiondet har olyckor som drabbar hjälparbetare 

tredubblats och uppgår till mer än ett hundratal per år. Den uppåtgående trenden av civila 

offer i beväpnade konflikter och direkta angrepp av humanitär hjälp har bidragit till denna 

olyckliga utveckling. Sjuksköterskor som väljer att delta i internationella katastrofinsatser 

måste vara förberedda på den ökade risken med att arbeta i sådana miljöer.  

 Von Schreeb (2006) menar att den humanitära hjälpens goda intentioner måste vägledas av 

kunskap. Han uttrycker vidare att ”det behövs både ett varmt hjärta och en kylig hjärna för att 

hjälpa katastrofdrabbade” (s.7). Liknande beskrivning av vad som krävs på det personliga 

planet gav Stoner Halpern (1999) då hon uttryckte att det krävs ”någon som är stark men 

känslig” och ”tuff som spikar med ett hjärta av guld” (s.84). 

 

2.4.2  Motiv och drivkrafter 

Att som sjukvårdspersonal åka ut som volontär har blivit vanligare (Chung, 2010).  I 

humanitära uppdrag utgör sjuksköterskor den största gruppen av fältarbetare (Robbins, 1999). 
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Chung (2010) belyser de belönande aspekterna av att arbeta i ett annat land. Författaren menar 

att uppdragen är värdefulla på ett personligt plan för att de förstärker valet av 

sjuksköterskornas profession och det fundamentala behovet av att hjälpa andra. Vidare 

belyses vikten av att ha ett öppet sinne och realistiska förväntningar då han menar att det 

nästan är omöjligt att göra stor skillnad och tillfredsställa överväldigande behov i ett land 

(Chung, 2010).  

 Motiven till att vilja åka till en kontext drabbad av katastrof varierar. Att se rapporter om 

internationella katastrofer på nyheterna eller internet är ofta känslomässigt laddat vilket kan 

motivera människor att agera och inspirera sjuksköterskor till humanitärt arbete (Stevermer, 

2012).  

Bjerneld, Lindmark, Diskett och Garett (2006) fann i sin studie ett antal dominerade motiv 

och drivkrafter. Medkänsla, omsorg om andra och en vilja att bidra var en stor motiverande 

faktor. Respondenterna uttryckte en känsla av skuld och ett behov av att göra något för att 

rättfärdiga sina liv och att betala tillbaka åtminstone en del av det de hade bara för att de var 

från ett specifikt land med hög levnadsstandard. Vidare beskrevs en önskan efter personlig 

utveckling och självkännedom, en önskan om ny kunskap, nya professionella utmaningar och 

att testa sina gränser för vad man klarar av. Prestation och fullbordan var motiv som 

sjuksköterskorna nämnde. En strävan efter att uppleva en ny kultur, nya upplevelser, 

nyfikenhet, äventyrslust och ett sökande efter en gnista och förändring i det dagliga livet 

framkom också. Sjuksköterskorna uttryckte en längtan efter ett mer tillfredsställande och 

meningsfullt arbete och de såg utlandsarbetet som ett sätt att ta ett större ansvar och att få 

tänka mer självständigt (Bjerneld et al., 2006; Stevermer, 2012; Tjoflåt & Haugen Bunch, 

1999). 

  

3 Problemformulering  

Katastrofer inträffar världen över. Ofta inträffar de i låginkomstländer där behoven snabbt 

överstiger resurser tillgängliga varför humanitära insatser blir nödvändiga. Internationellt och 

nationellt humanitärt arbete är ett område där sjuksköterskor är aktiva. Att arbeta i humanitära 

insatser i katastrofdrabbade områden innebär att befinna sig i annorlunda miljöer med 

avsevärda skillnader gällande förutsättningar. Det ställer stora krav på kunskap och 

kompetens. Kontrasten mot arbetet hemma kan komma att bli stor, i vissa fall övermäktig och 

svår att hantera. Litteraturen kring sjuksköterskan i humanitärt arbete domineras av 

skönlitterära berättelser och forskningen kring sjuksköterskans arbete i katastrofområden är 

sparsam. Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av det humanitära 
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arbetet i fält är viktigt för ökad förståelse av hur det är att arbeta i en sådan kontext. Det torde 

kunna lära något om arbetet i fält och tillföra ökad grad av förberedelse, kunskap och 

förståelse. Därigenom ökar förutsättningarna för sjuksköterskor att bistå med ett 

omvårdnadsarbete av hög kvalitet. 

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av humanitärt fältarbete. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Madeleine Leininger har valts som teoretisk utgångspunkt för detta arbete. Enligt henne finns 

ett allt större behov av att inom omvårdnad förstå människor utifrån skilda kulturer (Rooke, 

1995).  Humanitärt fältarbete bedrivs i kontexter där kulturella aspekter blir tydliga och bör 

tas i beaktande vilket motiverar författarens val av teoretisk utgångspunkt. Leininger menar 

att det i takt med att samhällen blir alltmer mångkulturella förväntas att sjuksköterskor skall 

kunna interagera och möta människor från olika kulturer och bistå dem med deras 

hälsoproblem. Dessutom åker många sjuksköterskor utomlands för att arbeta i andra kulturer 

(Johnson Lutjens, Reynolds,  Leininger & Reed, 1995). Kunskaper inom transkulturell 

omvårdnad är därför en nödvändighet. Leininger definierar transkulturell omvårdnad som 

jämförande omsorgsutövning där sjuksköterskorna har kunskaper som berör olika kulturers 

sätt att uppfatta omvårdnadens innehåll, värderingar och normer relaterade till hälsa och 

ohälsa. Vidare betonas vikten av att kartlägga olikheter och likheter beträffande hur 

människor uppfattar omvårdnad så att de kan erbjudas en omvårdnad som främjar hälsa 

alternativt en värdig död. Leiningers syn på människan är att hon ingår i en grupp och 

interaktionen mellan individer är central (Rooke, 1995).  

 

If human beings are to survive and live in a healthy, peaceful and meaningful world, then nurses and 

other healthcare providers need to understand the culture care beliefs, values and lifeways of people in 

order to provide culturally congruent and beneficial care (Leininger & McFarland, 2002, s. 3). 

 

Nedan följer några centrala delar i Leiningers teori. Viktiga element i omvårdnaden är orden 

omsorg (care) och att ge omsorg (caring) (Johnson Lutjens et al., 1995). Hon har definierat 

omsorg som ett substantiv som innebär ”tillhandahållande av personliga och nödvändiga 

tjänster som hjälper människan att bevara sin hälsa eller tillfriskna från sin sjukdom” (s.65). 

Det motsvarande verbet att ge omsorg (caring) har av Leininger definierats som ”en känsla av 
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barmhärtighet med, intresse för och inlevelse i människor” (s.65). Hon talar också om 

förhållandet mellan omsorg och bot och hävdar att det aldrig kan föreligga bot utan omsorg, 

men att omsorg däremot kan föreligga utan bot.”Care (caring) is essential to curing and 

healing, for there can be no curing without caring” (s.66). 

Ett annat framträdande tema är skillnaden mellan kunskap av emic och etic art. Emic 

innebär språkliga uttryck, uppfattningar, övertygelser och sedvänjor relaterade till specifika 

fenomen bland individer eller grupper inom en given kultur. Etic är universella språkliga 

uttryck, övertygelser och sedvänjor relaterade till specifika fenomen som är gemensamma för 

flera kulturer eller grupper. Hon hävdar att omsorg är omvårdnadens viktigaste kärnbegrepp 

och ställer sig kritisk till de fastslagna konsensusbegreppen hälsa, omvårdnad, människa och 

miljö och menar att dessa är otillräckliga som huvuddimensioner inom omvårdnad. Vidare 

menar hon att begreppen omvårdnad och människa inte bidrar till att förklara omvårdnaden. 

Begreppet människa anses snävt då det inte inkluderar grupper, familjer, samhällsinstitutioner 

och kulturer. Inom många icke-västerländska kulturer tror man inte heller på eller fokuserar 

på begreppet människa (Johnson Lutjens et al., 1995).  

Leininger har utformat en soluppgångsmodell (Leininger & McFarland, 2002). Teorin 

syftar till att förbättra kvaliteten på omvårdnaden av människor med olika kulturell bakgrund. 

Modellen beskriver områden inom teorin som måste tas i beaktande för att identifiera faktorer 

som inverkar på omsorgen som leder till utvecklingen av en kulturspecifik omvårdnad. Den 

beskriver hur begreppen verklighetsuppfattning, religion, släktband, kulturellt betingade 

värderingar, ekonomi, teknologi, språk, etno-historia och miljö antas förklara och påverka den 

transkulturella omvårdnaden. Leininger menar att den möjliggör för sjuksköterskan att 

bedöma samtliga aspekter och peka på lämpliga teoretiska strategier för utveckling av 

kulturspecifik omvårdnad. Kulturologiska intervjuer, bedömningar och terapeutiska mål kan 

utformas. Modellen framställs symboliskt som en uppåtgående sol. Leininger beskriver olika 

sätt för sjuksköterskor att kliniskt utöva kulturkongruent omsorg. De främsta strategierna för 

omvårdnadsbeslut och omvårdnadshandlingar är kulturrelaterat bevarande eller 

upprätthållande, kulturrelaterad anpassning eller förhandling och kulturrelaterad omformning 

eller omstrukturering.  

“The goal of transcultural nursing is to discover and creatively use culturally based 

research knowledge in order to provide culturally congruent care to people of diverse 

cultures”(Leininger & McFarland, 2006, s.1). 
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6 Metod 

Metoden som ligger till grund för detta arbete är en litteraturöversikt. Att göra en 

litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över valt område. 

Översikten baseras på ett val av texter vilka kvalitetsgranskas och analyseras. Detta resulterar 

i en beskrivande översikt av området (Friberg, 2006b).  

 

6.1 Datainsamling 

Den inledande litteraturgenomgången gjordes genom fritextsökningar i databaserna PubMed 

och CINAHL. Som Friberg (2006a) och Östlundh (2006) beskriver var den inledande 

litteratursökningen till stor del osystematisk, den syftade till bredd och inspiration. Valet av 

databaser föreföll relevant då PubMed är den största databasen inom vårdvetenskap och i 

CINAHL återfinns mycket material med fokus på omvårdnad. I det inledande skedet togs 

även kontakt med bibliotekarie för introduktion till databaser och sökvägar. Hjälp erhölls för 

att skapa konton i de olika databaserna och användandet av sökhistorik; en funktion som 

Östlundh (2006) beskriver som god hjälp i sökandet. På så vis kunde söksträngar sparas och 

dokumentationen av sökprocessen underlättades. 

Under den egentliga litteratursökningen användes ett systematiskt tillvägagångssätt 

(Östlundh, 2006). Olika MeSH-termer prövades i flertalet kombinationer. Söktermerna 

använda var ”relief work”, ”international humanitarian work”, ”humanitarian aid”, ”disaster” 

och dessa i kombination med ”nurses”. Boolesk sökteknik användes i databassökningarna, det 

vill säga, AND, OR eller NOT används mellan de olika sökorden (Östlundh, 2006). I 

föreliggande arbete användes AND som boolesk sökteknik för att finna artiklar som innehöll 

två eller flera sökord. Trunkering användes för nurses (nurs*) för att möjliggöra träffar med 

ordets alla böjningsformer.  

Efter att ha genomfört ett första inläsning på ämnet gjordes ytterligare sökningar i nämnda 

databaser, denna gång inkluderades även SweMed+ och Psyc INFO. Ingen begränsning 

gjordes gällande fulltext, detta för att inte utesluta några artiklar av intresse. Initialt gjordes 

heller ingen begränsning avseende artiklar peer reviewed men vid senare sökning med fokus 

på artiklar till uppsatsens resultatdel gjordes detta förval för ett urval av artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006). Vid urvalet från träfflistan lästes 

abstract där detta fanns tillgängligt. Detta var dock fallet endast vid ett begränsat antal av 

artiklarna. De artiklar som möjligen kunde vara relevanta för frågeställningen beställdes i 

fulltextformat enligt devisen ”bättre fria än fälla” (Rosén, 2012). Således fick ett stort antal 

beställas utan att relevansen för arbetet var känt i förväg. Några artiklar som återfanns i de 
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redan funna artiklarnas referenslistor verkade vara av intresse varför sekundärsökningar 

gjordes för att finna dessa. I sökandet noterades att samma material återkom i flera av 

databaserna och i olika söksträngar. När så var fallet och tillräckligt antal artiklar hittats till 

resultatdelen avslutades vidare sökning till resultatet. Se även Bilaga 1. 

 

6.2 Urval 

Allteftersom författaren fick tillgång till artiklarna lästes de igenom för att bedöma huruvida 

de kunde svara på syftet för detta arbete alternativt användas som bakgrundsinformation. 

Några visade sig inte vara relevanta för denna studie, till exempel de som behandlade 

humanitärt arbete på ett strukturellt plan, de som vid närmare genomläsning visade sig ha en 

humanitär komponent men med militär koppling i huvudsak och flertalet artiklar som visade 

sig vara berättelser av skönlitterär karaktär. Dessa exkluderades således. Artiklarna skulle 

företrädesvis vara publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och vara av kvalitativ karaktär 

för att uppfylla syftet. En av artiklarna har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Vidare 

granskades artiklarnas kvalitet avseende krav på vedertagen struktur för vetenskapliga artiklar 

och kriterier för kvalitativa och kvantitativa studier enligt Friberg (2006b). En spridning 

avseende ursprungsland av studien eftersträvades i syfte att få ett globalt perspektiv i den mån 

det var möjligt. Vid urvalet togs även hänsyn till årtal, artiklar från de senaste tio åren var 

önskvärt men några undantag gjordes då innehållet trots äldre ursprung föreföll relevant för 

arbetet. 

I två av artiklarna utgörs deltagarna av Health Care Professionals (HCP:s) respektive 

Swedish Health Professionals. I den förstnämnda utgör sjuksköterskorna ca hälften av 

personerna, resterande är läkare och enstaka administrativ personal. I den andra utgör 

sjuksköterskorna 75 procent av deltagarna och resterande är läkare. Upplevelserna torde ha 

likheter och då sjuksköterskorna utgör den övervägande delen anser författaren att dessa 

studier var relevanta att inkludera i resultatdelen. Enstaka artikel från träfflistan kunde efter 

beställning inte återfinnas och följaktligen inte genomläsas. 

Se även Bilaga 2. 

 

6.3 Analys 

Resultatartiklarna genomlästes ett flertal gånger. Meningsbärande enheter ströks under, 

markerades med färgpennor och noteringar gjordes i marginalen som en slags 

sammanfattning av vad respektive stycke handlade om. Likaså gjordes anteckningar under 

genomläsningen avseende likheter och skillnader i resultatet. Nyckelord som knöt an till 
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syftet för arbetet utifrån noteringar skrevs samtliga ned på ett stort ark. Utifrån dessa 

identifierades återkommande teman och textmaterial som behandlade dessa teman sorterades 

och grupperades (Friberg, 2006b). Subteman framkom vilka fick utgöra den ursprungliga 

stommen vid sammanställningen av resultatet. Under en initial uppdelning utifrån dessa 

subteman påbörjades skrivandet av resultatet. Innehållet i artiklarna flätades samman och 

löpande under själva skrivandet återgick författaren till artiklarna för att försäkra sig om att 

innehållet behandlade det som först identifierats. Utifrån dessa subteman gjordes försök att 

finna övergripande områden som kunde strukturera materialet ytterligare. Olika begrepp 

prövades genom att göra mindmaps med de olika subteman och markera de som tycktes höra 

till samma tema. Olika benämningar på teman prövades och subteman flyttades runt mellan 

de olika temana. Efter ett flertal av dessa mindmaps utkristalliserade sig slutligen fyra teman 

som kom att utgöra stommen i resultatdelen. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Ett kritiskt och objektivt förhållningssätt har tillämpats vid läsning och granskning av 

vetenskapliga artiklar och annat material som använts i denna litteraturöversikt.  

Som Friberg (2006b) och Wallengren och Henricson (2012) beskriver, finns det, vid 

genomförandet av litteraturöversikter, en risk för ett selektivt urval till exempel att författaren 

väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten. Därför är det av stor vikt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid läsning av valda studier och i det egna skrivandet vilket författaren har 

beaktat. Objektiviteten har beaktats med särskild hänsyn till att arbetet genomförts av en 

författare som således saknat naturlig diskussionspartner. 

Vidare har författaren haft för avsikt att behandla materialet med noggrannhet och 

försiktighet och att arbeta så sanningsenligt som möjligt. Artiklarna har lästs och analyserats 

med omsorg i syfte att så långt det är möjligt behålla den ursprungliga meningen i innehållet. 

Att inte förvanska eller förvränga innehållet i vetenskapligt framtaget material är 

grundläggande delar i god forskningssed (CODEX, 2013).  

Samtliga artiklar valda för att utgöra resultatet är skrivna på engelska vilket är det officiella 

språket för vetenskaplig litteratur. Detta är inte författarens modersmål vilket utgör en risk för 

felaktig översättning/ tolkning. För att säkerställa korrekt översättning av texter från engelska 

till svenska har författaren använt sig av ordböcker och översättningstjänst på nätet. Studier 

som genomförs bör vara godkända av etiska kommittéer för att säkerställa att forskningsetiska 

riktlinjer följts (Wallengren & Henricson, 2012). Författaren har haft för avsikt att de artiklar 

som valdes ut som underlag för resultatdelen skall ha forskningsetiska överväganden 
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redovisade. Sju av valda artiklar behandlade forskningsetiska överväganden explicit. 

Resterande två redovisade ej detta. Författarens egen granskning visade dock att delarna 

behandlats implicit och då artiklarna är granskade och publicerade har författaren utgått från 

att studierna är genomförda på ett korrekt sätt, dvs. att forskningsetiska aspekter har tagits i 

beaktande trots att den delen ej återfanns i artiklarna.  

 

8 Resultat 

Sammanfattningsvis omfattar resultatet fyra teman; arbetets karaktär, miljö, olika men ändå 

lika och kompetens. Temana har ett antal subteman. Arbetets karaktär omfattar bristande 

resurser, att mötas och samarbeta och professionella utmaningar. Miljö omfattar 

levnadsförhållanden i fält och isolering och beroende. Olika men ändå lika omfattar 

kulturella skillnader och likheter mellan människor. Temat Kompetens behandlar lärdomar 

och tankar om förberedelse. 

 

8.1 Arbetets karaktär 

Temat beskriver delar av vad arbetet för sjuksköterskor i fält består av och dess särskilda 

förutsättningar och utmaningar. 

 

8.1.1  Bristande resurser 

Att arbeta i fält innebar en begränsning av resurser. Sjuksköterskorna i studierna var tvungna 

att arbeta utan tillgång på tillräckligt med förbrukningsmaterial och annan utrustning 

(Nasrabadi, Naji, Mirzabeigi & Dadbakhs, 2007; Sloland, Ho, Klimmek, Pho, & Kub, 2012; 

Tjoflåt, 1997; Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007; Yang, Xiao, Cheng, Zhu & Arbon, 2010). Det 

kunde bero på transport- och leveransproblem. De var hänvisade till att använda det som 

fanns på plats. I brist på vatten fick mineralvatten avsett att dricka användas till att rengöra 

instrument och då steriliseringsapparaten inte var möjlig att använda fick andra lösningar 

hittas. (Yang et al., 2010). 

Den ibland extrema bristen på rent vatten försvårade en enkel åtgärd som att lösa upp 

läkemedel i en behållare för att bereda en flytande lösning avsedd att ge till barnen (Sloland et 

al., 2012). Tillgången på elektricitet nämns vidare som en försvårande faktor. Många gånger 

mötte sjuksköterskorna svårigheter kring vem som skulle få del av det som fanns. Att till 

exempel skicka med den enda inhalatorn tillgänglig kunde medföra att nästa patient inte fick 

tillgång till någon behandling alls (Sloland et al., 2012). I studierna framkom att substitut och 

”trial and error” var strategier ofta använda av sjuksköterskorna men som de inte var helt 
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bekväma med (Nasrabadi et al., 2007; Sloland et al., 2012). Vikten av protokoll och 

guidelines tydliggörs för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt (Nasrabadi et al., 2007). 

När dessa saknades ansåg sig sjuksköterskorna förvisso att arbeta hårt men i ett ”mörker” utan 

tydlig riktning.  

Att inte ha möjlighet att erbjuda hjälp i den utsträckning det vore önskvärt framkom av 

sjuksköterskorna (Almonte, 2009). Ibland berodde detta på tidsbrist eller att antalet människor 

i behov av hjälp var för många, inte sällan en kombination av båda faktorerna. Det hände 

också att sjuksköterskorna blev kallade till andra uppgifter. Dessa situationer ledde till känsla 

av otillräcklighet, överväldigande och uttryck som hjärtskärande och att ”leka Gud” användes 

av sjuksköterskorna. De upplevde stor frustration och en känsla av att inneha en makt att 

bestämma vem som ska få hjälp och inte, kanske till och med dö. Den generella maktfaktorn 

belystes också (Hunt, 2009). Sjuksköterskorna reflekterade flertalet gånger kring makten de 

hade; över prioriteringar, över program, över personalen och över mottagarna (patienterna). 

De menade att de trots bristande resurser och känsla av otillräcklighet hela tiden fick lov att 

försöka att tänka på det goda av omvårdnaden de gav (Almonte, 2009). 

Sjuksköterskorna som arbetat i katastrofen på Haiti beskrev sin situation som omtumlande, 

svårt, hjärtskärande och frustrerande (Sloland et al., 2012). Känslorna uppkom av osäkerheten 

kring huruvida de fattat rätt beslut och ansträngt sig till det yttersta trots begränsningar 

avseende resurser. Sjuksköterskorna beskrev brister avseende adekvat utrustning anpassad för 

barn, som till exempel små inhalationsmasker, små sprutor och flytande läkemedel. Detta 

tvingade dem till att hitta kreativa lösningar för att hantera olika situationer. Sjuksköterskorna 

berättade att om de bara hade haft mer resurser, som pengar, utrustning, läkemedel eller 

material, så hade många problem och dödsfall förebyggts eller helt kunnat undvikas. De 

uttryckte en frustration över tillfällen då tillgången på förhållandevis enkel utrustning hade 

kunnat göra skillnad mellan liv och död. Resursbristen och osäkerheten kring deras handlande 

skapade en känsla av hopplöshet (Almonte, 2009; Nasrabadi et al., 2007; Sloland et al., 

2012,). Förutom faktorer som brist på kunskap och utrustning, tung arbetsbörda och överlag 

en svår och stressig situation nämns oförmågan att förändra situationen som en bidragande 

orsak till känsla av hopplöshet och stress (Bjerneld et al., 2004; Nasrabadi et al., 2007). 

Vidare uttryckte sjuksköterskorna en resignerad attityd för att de inte hade kontroll (Sloland et 

al., 2012). Många gånger bekymrade de sig mycket för barnens framtid, särskilt de svårt 

skadade och/ eller föräldralösa, och upplevde separationen från dem som det svåraste de 

upplevt. Det hände att föräldrar distanserade sig från sina barn och att sjuksköterskorna fick 
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erfara hur barnen kom till sjukhus i ett mycket dåligt skick och ibland av föräldrarna blev 

ombedda att ta med barnen till deras respektive hemland. 

Att se barn med förödande skador beskrevs som särskilt svårt (Sloland et al., 2012). 

Barnen på sjukhuset hade fruktansvärda skador och befann sig i en för dem konstig miljö, 

ibland utan att veta var deras föräldrar var och ibland med vetskapen om att de inte längre 

fanns i livet. Många barn miste hälsan eller deras familjer, och vissa miste båda. I tillägg till 

detta beskrevs hur en brist på infrastruktur, en kaotisk miljö och våld äventyrade barnens 

säkerhet och välbefinnande. Tankar på vad som skulle ske med barnen efter sjukhusvistelsen 

var vanliga. Vetskapen om bristen på till exempel adekvat rehabilitering och eftervård väckte 

etiska dilemman för sjuksköterskorna som upplevde det som mycket svårt att skriva ut barnen 

till en oviss framtid. Trots vetskapen om sin oförmåga att förändra situationen, önskade 

sjuksköterskorna ge dem alla resurser som behövdes (Almonte, 2009; Sloland et al., 2012).  

Sjuksköterskorna i studierna upplevde sig ha bristande kunskaper och erfarenheter. Vissa 

situationer var de helt oförberedda på och beskrevs som för svåra att bemästra i relation till de 

färdigheter de hade (Almonte, 2009; Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007; Yang et al., 2010). Som 

exempel nämns kunskaper angående multipla frakturer, att sortera patienter utifrån 

svårighetsgrad (Nasrabadi, 2007), prioritera och att utforma nutritionsprogram (Tjoflåt & 

Haugen Bunch, 2007). 

Brister gällande kunskaper i pediatrisk omvårdnad var något som tydligt framkom i 

flertalet av artiklarna (Sloland et al., 2012; Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007). Man menade att 

nyfödda och barn är skörare generellt vilket gjorde dem mer sårbara för till exempel 

undernäring och uttorkning varför pediatrisk expertis lyftes fram som viktig. Tjoflåt och 

Haugen Bunch, (2007) nämner dock att sjuksköterskorna fann lösningar genom delad 

kunskap och erfarenhet inom teamet och senare kände de sig stolta över vad de trots allt hade 

åstadkommit. 

 

8.1.2  Att mötas och samarbeta 

Relationer beskrevs av sjuksköterskorna som centrala i humanitärt arbete (Hunt, 2009).  I 

humanitära uppdrag är interkulturella relationer mellan sjukvårdspersonal; internationell och 

nationell, invånarna och makthavare, en norm. Att lära sig om kulturella normer, värderingar 

och förstå lokala traditioner relaterade till hälsa ansåg sjuksköterskorna vara absolut 

nödvändigt för att främja samarbete. Vidare att anta ett deltagande tillvägagångssätt i arbetet 

och att bygga förtroendefulla relationer. Det visade sig också vara viktigt att lyssna och att 

visa ödmjukhet. Många sjuksköterskor belyste vikten av att visa solidaritet och humanitet. De 
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talade om att ”följas åt”, ”färdas tillsammans” och att ”mötas som människor”. På det viset 

betonades ömsesidighet och sammankopplingar mellan de som bistod och de som tog emot 

bistånd. 

Samtliga sjuksköterskor i Yang et al.´s studie (2010) beskrev hur de i katastrofarbetet vid 

en jordbävning var tvungna att anta flertalet roller som låg utanför deras erfarenhet av arbete i 

sjukhusmiljö. Det kunde till exempel gälla förhandling med andra team and resurser eller lära 

sig hur de skulle få tag på mat och vatten. En stor del av arbetet var av undervisande och 

informerande karaktär (Tjoflåt och Haugen Bunch, 2007; Yang et al., 2010). Deltagarna ansåg 

att de anpassade sig väl till rollen som utbildare och tyckte sig regelbundet engagera sig i 

hälsoutbildning (Yang et el, 2010). De internationellt arbetande sjuksköterskorna ansåg att de 

nationella sjuksköterskorna de samarbetade med hade mycket begränsad erfarenhet och 

behövde mycket handledning och uppföljning men att de visade prov på samarbetsförmåga, 

en vilja att lära och att arbeta. Att arbeta med den lokala personalen uttrycktes överlag som en 

positiv upplevelse. Det framkom också delade meningar kring upplevelsen av att undervisa 

(Tjoflåt, 1997). Sjuksköterskorna beskrev gott samarbete och undervisning av lokal personal 

som positivt medan ett fåtal såg dessa uppgifter som negativa aspekter av deras arbete. 

Ibland rådde stor brist på lokal personal (Bjerneld, Lindmark, Diskett & Garett, 2004). 

Personalen som fanns på plats uppfattades tidvis som opålitlig och ibland okvalificerad. Då 

sociala strukturer kollapsat hände det att hälsopersonal gav sig iväg och ibland kom de inte till 

arbetet. Dessa omständigheter beskrevs som svåra. Det dominerande oväntade 

ansvarsområdet var som ledare, chef och hälsoinformatör. Att leda projekt förväntades utan 

någon förberedelse. Vidare beskrevs att stor del bestod av administrativt arbete fast 

sjuksköterskorna trodde det var ett kliniskt arbete som skulle utföras. 

Organisations- och ledaregenskaper identifierades som viktiga hos sjuksköterskor som 

deltog i räddningsarbetet (Hunt, 2009; Yang et al., 2010). Likaså framhölls kunskap om 

lokala förhållanden. Lång erfarenhet av arbete på sjukhus garanterade inte nödvändigtvis ett 

produktivt arbete i en katastrofsituation (Yang et al., 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde ett bristande samarbete mellan medicinsk personal avsedda att 

leda arbetet (Nasrabadi et al., 2007). Ett dåligt fungerande samarbete och låg effektivitet var 

ett genomgående tema i sjuksköterskornas beskrivningar. Särskilt tydligt var detta då 

medicinska akutteam kom från andra länder för att hjälpa de drabbade. Vikten av att arbeta 

som en grupp och ha en tydlig ledare betonades. Likaså belystes vikten av koordination på 

högre nivå för att arbeta effektivt och undvika dubblering av insatser. Sjuksköterskorna 

menade vidare att roller ska vara tydligt definierade, likaså vem som fattar avgörande beslut 
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(Hunt, 2009). När så inte var fallet, positioner inte var fyllda eller ledare saknade nödvändiga 

kunskaper, så förstärktes erfarenheter av etiska svårigheter. 

 

8.1.3  Professionella utmaningar 

Att inte kunna ge den hjälp som behövs och i enlighet med riktlinjer och erfarenheter från sitt 

hemland belystes av sjuksköterskorna . De beskrev en känsla av hjälplöshet (Hunt, 2009; 

Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007,). Sjuksköterskorna blev varse komplexiteten i att bedriva 

sjukvård i humanitära kontexter och stora behov på många olika nivåer. De tvingades också 

inse begränsningar av vad som var möjligt att genomföra. Vidare nämns svårigheter med att 

anpassa sig till denna verklighet och en stor frustration över att vara tvungna att kraftigt sänka 

sina förväntningar.  

Sjuksköterskorna beskrev hur de många gånger gjorde upp behandlingsplaner som de i 

förväg visste var svåra att genomföra (Sloland et al., 2012). Det bekymrade dem mycket 

eftersom det gick emot etiska principer kring utövandet av sjuksköterskeyrket. En situation 

beskrevs då ett barn skulle få med sig läkemedel i flytande form utportionerat i små koppar att 

ta ett visst antal gånger per dygn. Sjuksköterskan visste att familjen skulle komma till ett hem 

bestående av träpåkar nedstuckna i den leriga jorden med någon form av skydd som tak. I 

deras hem fanns varken stolar, hyllor, kylskåp eller någonstans att förvara medicin. Vid 

upprepade tillfällen beskrev sjuksköterskor en frustration över att de bästa lösningar som 

fanns på plats var inadekvata. Sjuksköterskorna beskrev arbetet på ett fältsjukhus i ett 

flyktingläger där människor lever tätt ihop under mycket primitiva förhållanden (Tjoflåt & 

Haugen Bunch, 2007). De berättade om en speciell atmosfär, ljudet av flygplan som hela 

tiden fanns ovanför och en situation som uppfattades som overklig. Att lyssna till 

flyktingarnas berättelser gjorde starka intryck på många av dem. Likaså att bevittna de 

förstörda hus och byar dit flyktingarna återvände beskrevs som skrämmande intryck. 

En exceptionellt hög dödlighet påverkade sjuksköterskorna på ett mentalt plan (Yang et al., 

2010). Att bevittna dramatiska dödsfall av barn upplevdes som mycket smärtsamt och kunde 

leda till sömnsvårigheter även vid hemkomst efter avslutat uppdrag (Almonte, 2009; Yang et 

al., 2010).  

Ibland var prioriteringarna i fält är de motsatta jämfört med vanligt förekommande praxis 

(Tjoflåt, 1997). Det skapade annorlunda situationer för sjuksköterskorna att hantera till 

exempel i skadesituationer. Patienter som inte förväntades överleva erhöll den lägsta nivån av 

vård och resurser. Detta för att möjliggöra för personalen att behandla fler skadade med 

skador av mindre allvarlig karaktär. 
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En stor utmaning och barriär i arbetet var språket och att behöva arbeta med hjälp av tolk 

(Bjerneld et al., 2004; Hunt, 2009; Sloland et al., 2012; Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007; Yang 

et al., 2010). Att inte tala samma språk som de lokala sjuksköterskorna och därigenom kunna 

bygga en arbetsgrupp med ett gott samarbete, upplevdes svårt och frustrerande (Bjerneld et 

al., 2004) och som en barriär för ett produktivt arbete (Yang et al., 2010). På grund av 

svårigheten att finna utbildade översättare användes den lokala personalen (Tjoflåt & Haugen 

Bunch, 2007). Ibland kände de patienten och dennes närstående och glömde då bort att 

översätta. I motsats till detta uttryckte många av sjuksköterskorna att översättningen 

fungerade väl.  

Sjuksköterskor uttryckte en känsla av kompromissande mellan upplevelser av 

tillfredsställelse och otillfredsställelse i sina uppgifter på grund av sina kunskaper och 

färdigheter (Nasrabadi et al., 2007). Sjuksköterskorna beskrev en känsla av att tjäna 

människor i behov av hjälp och att den inställningen hjälpte dem att glädjas åt sitt arbete, göra 

allt de förmådde och kämpa allt hårdare. En glädjefull känsla dominerar den övergripande 

upplevelsen av att ha vårdat och hjälpt människor ur ett humanistiskt perspektiv. Möjligheten 

att se direkta resultat av arbetet bidrog till en positiv och tillfredsställande känsla (Tjoflåt, 

1997). Trots närvaro av utmaningar, frustrationer och stress, gav uppdragen dem möjlighet att 

växa både på ett professionellt och på ett personligt plan (Bjerneld et al., 2004; Yang et al., 

2010). Att bevittna lidande och förluster hjälpte sjuksköterskorna att värdera livet. Känslan av 

meningsfullhet framhålls vilket även bekräftas av Tjoflåt och Haugen Bunch (2007). Trots de 

professionella utmaningarna att till exempel bygga ett sjukhus eller ett apotek, att ansvara för 

en stor budget och brister i resurser enligt ovan så fanns en tillfredsställelse hos 

sjuksköterskorna över att ha fått sjukhuset att fungera och för att ha kunnat göra något 

meningsfullt för flyktingarna i detta fall. Andra beskrivningar som framkom var intressant, 

lärorikt, spännande och utmanande (Bjerneld et al., 2004; Tjoflåt, 1997).  

Trots begränsade resurser fick de med basal omvårdnad se positiva resultat.  En 

sjuksköterska i studien av Zinsli & Smythe (2009) berättade om en sådan situation med en 

pojke som fallit ner från ett mangoträd, blivit medvetslös och utgången var osäker. Pojken 

tillfrisknade och sjuksköterskan beskrev tankar om hur det skulle sett ut i ett annat land; 

datortomografi, trolig kirurgi och flertalet läkemedel men hur hen trots minimalistisk 

behandling fick bevittna kroppens läkande kraft.  
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8.2 Miljö 

Temat beskriver fysiska, psykiska och sociala aspekter av miljön och hur dessa påverkar 

arbetet och sjuksköterskorna. 

 

8.2.1  Levnadsförhållanden i fält 

Den fysiska miljön beskrevs som tuff med avsaknad av komfort (Bjerneld et al., 2004; Zinsli 

& Smythe, 2009). Extrema väderförhållanden med antingen hård kyla eller extrem värme 

kunde förekomma (Zinsli & Smythe, 2009). Under ett uppdrag i Afghanistan i bitande 

vinterkyla berättades om hur de, för att hålla värmen, valde att värma upp ett rum där de alla 

sov tillsammans. Gällande maten beskrevs en uttalad begränsning med minimal tillgång på 

t.ex. frukt och grönsaker (Bjerneld et al., 2004; Zinsli & Smythe, 2009). Många var sjuka, 

utmattade och stor viktnedgång på kort tid beskrevs (Bjerneld et al., 2004). I motsats beskrev 

sjuksköterskorna i studien gjord av Tjoflåt och Haugen Bunch (2007) att de ofta åt på olika 

små restauranger i byn där flyktinglägret var beläget. Stora kontraster lyftes fram och 

beskrevs som ”tunga” och svåra att hantera. 

Sjuksköterskor som kom för att arbeta i en hjälpinsats beskrev att det var som att resa till 

vad som till en början verkade som en totalt annorlunda värld (Zinsli & Smythe, 2009). Det 

inkluderade upplevelser av rädsla och innebar att hela tiden leva i en konstant spänning av 

potentiell fara, att vara vaksam på faror, arbeta under osäkra förhållanden och ha genomtänkta 

överlevnadsstrategier (Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007; Zinsli & Smythe, 2009). 

Sjuksköterskorna beskrev hur de agerat vid olika typer av faror eller hot, ibland intuitivt trots 

att deras kunskap sa att andra alternativ hade varit att föredra (Zinsli & Smythe, 2009). Vidare 

belystes fenomenet att de mest skrämmande upplevelser kan bli bekanta och en del av 

vardagen om de erfars om och om igen.  

Sjuksköterskorna uttryckte också en avsaknad av information om situationen runt omkring 

dem trots att de befann sig mitt i konflikten och att beslut ideligen ändrades (Tjoflåt & 

Haugen Bunch, 2007). Olika typer av säkerhetshot som till exempel bombning och minor 

förhindrade möjligheterna att utföra ett arbete och att förflytta sig, resulterade i evakueringar 

av personal och ibland till och med avbrutna uppdrag och tillhandahållande av vård för en hel 

population (Bjerneld et al., 2004; Hunt, 2009). Sjuksköterskorna beskrev en svårighet att 

planera och utföra det de ville på grund av den rådande säkerhetssituationen. (Bjerneld et al., 

2004). De menade att det värsta var den alltid närvarande osäkerheten kring hur de militära 

styrkorna skulle komma att agera. Säkerhetsföreskrifterna skapade även barriärer mellan 

internationell och nationell personal och hindrar rörelsefriheten (Hunt, 2009). I vissa fall  
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komplicerade eller förhindrade detta möjligheten att erbjuda vård till patienter, till exempel 

kunde inte patienter med behov av evakuering förflyttas efter mörkrets inbrott. Trots 

förståelse för vikten av att följa säkerhetsföreskrifterna uttryckte sjuksköterskorna en oro 

kring hur detta kan hindra utvecklingen av relationer med nationell personal eller 

lokalbefolkningen och i vissa fall även göra det svårare att erbjuda patienter vård. 

Medvetenhet om en säkerhetsincidents konsekvenser fanns hela tiden närvarande. En 

sjuksköterska berättade om en situation då de hållits som gisslan och slutligen blir frisläppta 

(Zinsli & Smythe, 2009). De sitter på planet, på helspänn, tittar ut genom fönstret utan att 

säga ett ord till varandra.  

 

8.2.2  Isolering och beroende  

Uppdraget att hjälpa och vårda relaterade också till att vårda och stötta varandra i teamet som 

arbetade tillsammans (Yang et al., 2010). Ibland fanns inte möjlighet att ha kontakt med 

familj och vänner under långa perioder. Känslor av isolering, från den yttre världen och från 

det lokala samhället, bidrog till stress (Yang et al., 2010) och isoleringen beskrevs som tuff 

och nedbrytande (Bjerneld et al., 2004). Sjuksköterskorna beskrev också att det fanns 

tillfällen då de inte visste om de skulle överleva på grund av hot och hur de då kom att lita på 

och bli beroende av varandra. Närhet och en omsorg om varandra växte fram. Teamet 

användes som ett sätt att debriefa, att lätta på ångest och att överleva i en situation då brist på 

basala förnödenheter rådde. Omsorgen och hjälpsamheten bidrog till teambuilding och 

effektivt samarbete i fält (Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007; Yang et al., 2010).  

Levnadsvillkoren, maten, i viss mån utflykter och de sociala samlingarna på kvällarna 

ansågs viktiga för samarbetet och stödet inom gruppen (Tjoflåt och Haugen Bunch, 2007). 

Sjuksköterskorna beskrev en form av systerskap där tankar kunde utbytas, skratt och gråt 

delas och samtal ta plats vilket sammantaget hade en positiv inverkan och hjälpte dem att 

klara av arbetet på sjukhuset. Uttrycket om systerskap och broderskap återkom för att 

beskriva relationen till teammedlemmarna (Hunt, 2009). Det fanns ett starkt band dem 

emellan, de litade på och var beroende av varandra till fullo och skulle offra en hel del för 

varandra. I kontrast till detta beskrev några av sjuksköterskorna en frustration gällande 

samarbete inom teamet. Frustrationerna uppkom av förväntningar gällande arbetet som inte 

infriades, olika uppfattningar gällande medicinsk behandling eller levnadsvillkoren i fält 

(Tjoflåt & Haugen Bunch, 2007). Likaså nämndes det faktum att tillbringa dygnets alla 

timmar med samma personer och inte ha möjlighet att komma ifrån varandra som svårt och 

stressfyllt (Bjerneld et al., 2004). 
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8.3 Olika men ändå lika 

Temat beskriver kulturella olikheter och likheter. 

 

8.3.1  Kulturella skillnader 

Situationer då kulturella olikheter blev tydliga beskrevs av sjuksköterskorna (Zinsli och 

Smythe, 2009). Det kunde till exempel gälla undervisningssituationer som tog en annan 

riktning än den ursprungliga. Istället för att häpna, komma av sig och känna misslyckande och 

besvikelse visade sjuksköterskorna på en förmåga att genom öppenhet och anpassning till 

kulturen kunna dela och uppskatta upplevelsen. Sjuksköterskorna uttryckte vidare en 

beundran över styrkan hos människorna de mött. Det kunde handla om att uthärda smärta och 

svåra infektioner på grund av avsaknad av transport till sjukvårdsinrättning. 

Att möta andra kulturer i humanitära uppdrag innebär också att möta kulturellt styrda 

traditioner kopplade till hälsa (Zinsli och Smythe, 2009). En sådan tradition beskrevs, vilken 

innebär att applicera kospillning på nyfödda spädbarns navel. Till följd av detta drabbas 

många spädbarn av tetanus (stelkramp), en sjukdom som i västvärlden är så gott som okänd 

bortsett vaccination mot densamma. Det blev tydligt för sjuksköterskan hur svårt det var för 

ett samhälle utan tillgång på relevant kunskap att göra kopplingen mellan en traditionell 

sedvänja och sjukdomen som följde. Svårigheten med att bygga förtroende, komma med 

kunskap och expertis i syfte att försöka stoppa skadliga traditioner, belystes av 

sjuksköterskan.  

Andra svårigheter var ett byråkratiskt system, en rörig politisk situation och en hierarki där 

det var svårt att vara kvinna i ett manssamhälle/ i en muslimsk kultur (Bjerneld et al., 2004). 

Vissa företeelser orsakade oro hos sjuksköterskorna (Hunt, 2009). Våld i hemmet, kvinnors 

situation i samhället och diskriminering av minoritetsgrupper nämns. Att ta tag i dessa 

olikheter skapade etiska dilemman. Sjuksköterskorna försökte tala med kollegor, 

samhällsledare eller lyfta frågan i samband med hälsoundervisning men betonade vikten av att 

vara mycket tålmodig, försiktig och respektfull i alla sådana situationer. De kulturella 

skillnaderna kunde även bli tydliga inom den internationella gruppen som arbetade ihop 

(Bjerneld et al., 2004; Zinsli & Smythe, 2009). Människor från olika länder och kulturer kom 

samman och olika personligheter och kompetenser framkom. Ibland skiljde motiv och 

anledningar sig åt markant. Att ha olika mål för arbetet upplevdes skapa disharmoni. 
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8.3.2  Likheter mellan människor 

I flera av studierna talade sjuksköterskorna om universaliteten människor emellan och om 

kärleken som kommunikation då den verbala kommunikationen var försvårad på grund av 

olika modersmål (Sloland et al., 2012; Zinsli & Smythe, 2009).  Kärleken beskrevs som ett 

språk som överträffade vilket annat språk som helst och möjliggjorde kommunikation. 

Speciellt tydligt blev detta i kontakten med barn. Det fanns karakteristiska drag och beteenden 

som ansågs universella, oavsett vilken situation de befann sig i; barn skrattade, lekte, 

kramades, gav kärlek, sökte trygghet och uttryckte viljan att leva och uppleva (Sloland et al., 

2012). De var nyfikna, vänliga och ropade efter att bli älskade (Zinsli & Smythe, 2009). 

Sjuksköterskorna förvånades över att detta fanns närvarande trots att många förlorat föräldrar, 

syskon och trygghet eller kämpade mot livshotande tillstånd (Sloland et al., 2012). Om och 

om igen erfor sjuksköterskorna hur barnen hade ett leende eller en kram redo oavsett 

omständigheterna. I avsaknad av ord för att kunna förklara på ett barns nivå och kunna trösta, 

så spelade den fysiska kontakten en stor roll; att hålla dem i hand, att vara nära. Leken 

beskrevs som ett annat viktigt medel i arbetet med att överkomma språkbarriärer. 

Ett annat exempel på likheter som sjuksköterskorna beskrev var sorg (Zinsli & Smythe, 

2009). En sjuksköterska beskrev en situation då hon blev kallad till sjukhuset då en mor och 

son blivit skadade. Hen gick till den lilla intensivvårdsavdelningen där sonen var svårt skadad 

och medvetslös. Bredvid sängen fanns hans far, gråtandes. Sjuksköterskan hade ingen 

erfarenhet av den skada de drabbats av (detonerad mina) men kunde relatera till den svåra 

smärtan av förlust som fadern uttryckte. Situationen krävde inget delat språk eller gemensamt 

arv för att förstå. De menade att som människa var kärlek och sorg känslor som inte var 

bundna till kultur, rikedom eller plats. 

 

8.4 Kompetens 

Temat beskriver sjuksköterskornas erfarenheter genom lärdomar och kompetens ur ett 

förberedande perspektiv. 

 

Områden där sjuksköterskorna ansåg sig ha erhållit professionell kunskap var till exempel 

multitrauman och akut medicin (Tjoflåt, 1997). De tyckte sig också vara mer flexibla och 

bättre på att improvisera. Vidare lärde de sig att ta hand om saker själv och en ökad 

självständighet utvecklades (Bjerneld et al., 2004). På ett personligt plan kände de sig mer 

självsäkra, livserfarna och menade att problemen hemma var få jämfört med problemen i fält 
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(Tjoflåt, 1997). Sjuksköterskorna framhöll vidare att erfarenheten från fält kom till 

användning i arbetet hemma. 

Trots att sjuksköterskor anses ha kunskaper i katastrofrelaterat arbete, menade de att det 

finns ett avsevärt behov att erhålla upprepad träning (Nasrabadi, 2007). Förslag framkom på 

att etablera ett samarbetsprogram för att upprätthålla och utveckla kompetensen. Att 

uppdatera sjuksköterskors kunskaper skulle bidra till att arbeta mer effektivt i reella 

situationer, med större förtroende och färre misstag . Att ha kunskap om de specifika 

hälsoproblem man kommer att arbeta med ansågs av sjuksköterskorna öka förutsättningarna 

för att lyckas med sitt uppdrag att bistå patienter med högkvalitativ vård (Bjerneld et al., 

2004). Som exempel på aktuella områden nämndes folkhälsovetenskap, nutrition, 

tropikmedicin och krigskirurgi. Att ha några års erfarenhet från kliniskt arbete som 

sjuksköterska framkom som viktigt. Vidare ansågs kunskap om ledarskap och undervisning 

vara av stor betydelse. Likaså internationella spörsmål som utveckling, lagar, konflikter, 

politik, kultur och kunskaper om arbete i låginkomstländer framhölls som värdefullt. 

Förmågan att vårda personer i alla ålderskategorier lyftes fram och att hålla sig uppdaterad 

inom olika områden (Almonte, 2009). 

På ett personligt plan fanns stora fördelar med att ha rest/ levt i låginkomstländer, att kunna 

språk, en väl utvecklad förmåga att söka information online och att hantera olika typer av 

utrustning (Bjerneld et al., 2004). När det gäller personliga förmågor ansågs de också av 

sjuksköterskorna ha betydelse för hur väl man klarar sitt uppdrag i fält. Personlighet, stark 

motivation för humanitärt arbete, känslomässig stabilitet och förmågan att arbeta i grupp 

ansågs vara viktiga. Vidare menade sjuksköterskorna att det krävs förmåga att applicera 

teoretisk kunskap, sunt förnuft, improvisation och ”trial and error”. I tillägg till ovanstående 

nämndes vikten av ett anpassningsbart sinne, lugn, flexibilitet, kulturell känslighet, diplomati, 

konflikthantering och förmågan att hålla sig i fysisk god form (Almonte, 2009). Närvaro av 

copingstrategier betonades också för att klara utmaningar och undvika stress, konflikter och 

känsla av frånvaro av sammanhang. 

 

9 Diskussion 

Diskussionen omfattar två delar; en metoddiskussion där författaren diskuterar använd metod 

och tillvägagångssätt och en resultatdiskussion där valda delar ur resultatet diskuteras mot 

vald teoretisk utgångspunkt. 
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9.1 Metoddiskussion 

Under arbetet med föreliggande litteraturöversikt har forskningsprocessens samtliga steg 

bidragit till nya kunskaper såsom Henricson (2012) beskriver. Under datainsamlingens gång 

noterades så småningom att samma material återkom på flertalet sökord, kombinationer av 

sökord och söksträngar vilket bekräftar känslan av att sökningarna efter ett tag var ”mättade”. 

Mycket tid lades ned på sökningar, genomläsningar av abstract och genomgång av beställt 

material som i många fall visade sig inte uppfylla kvalitetskraven, inte svara an på syftet eller 

vara av skönlitterär karaktär snarare än vetenskaplig. Möjligen kunde detta moment ha 

effektiviserats genom snävare avgränsningar. Å andra sidan minskades risken för att missa 

något av relevans för arbetet och bidrog samtidigt till en gedigen genomgång av befintligt 

material och inläsning i ämnet. 

I urvalet gjordes granskningen av artiklarnas kvalitet med noggrannhet. Tillgången på 

vetenskapligt material av kvalitativ karaktär i valt ämne är relativt begränsat vilket får 

betraktas som en svaghet för arbetet. Författaren valde att inkludera artiklar som studerat 

humanitärt arbete både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Övervägande del avser 

internationellt arbete (sju av nio artiklar) och resterande två avser nationella insatser. Detta 

kan möjligen ses som en brist avseende en tydlig avgränsning. Resultatet visar dock på till 

stor del liknande upplevelser hos sjuksköterskorna varför detta val inte anses äventyra 

trovärdigheten. Studierna som artiklarna redovisar är publicerade i olika delar av världen; 

USA, Canada, de skandinaviska länderna, Iran, Kina och Nya Zeeland. Således uppfylls 

avsikten att erhålla ett globalt perspektiv med spridning avseende ursprungsland. Författaren 

var noga med att de inkluderade artiklarna skulle avse humanitärt arbete utan direkt koppling 

till militärt arbete. Ibland fanns en kombination av de båda och en otydlighet kring 

omfattningen av de olika delarna. Dessa sorterades således bort trots hög kvalitet varför det 

finns en viss risk att delar som svarade an på arbetets syfte på så sätt missades. 

Respondenterna i studierna var av mycket varierande ålder och båda könen fanns 

representerade. Spridningen får betraktas som en styrka. Övervägande del av artiklarna (fem 

stycken) är publicerade de sista fem åren och samtliga utom en de senaste tio åren. Trots att 

alla upplevelser kan vara av vikt och den äldsta artikeln således betraktades som relevant får 

det generellt nya materialet anses som en styrka på grund av dess aktualitet. Sjuksköterskorna 

hade under sina humanitära uppdrag arbetat i många olika länder, i mycket varierande 

kontexter och under en tidsperiod med stor variation. Olika afrikanska länder dominerade när 

det gäller land de arbetat i och tidsperioden varierade mellan ca två veckor och två år. På 

grund av dessa faktorer innehåller sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter en stor 
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variation. Att säga att resultatet har en generell överförbarhet är således svårt, snarare får det 

betraktas som en beskrivande översikt över hur det kan vara. 

Analysen utfördes med omsorg och meningsbärande enheter och teman kontrollerades 

flertalet gånger mot originalkällan (artiklarna) för att säkerställa att ingen missuppfattning 

eller förvrängning skett. Samtliga artiklar svarade an mot syftet för detta arbete. Dock fanns 

stora variationer i deras inriktning vilket försvårade jämförbarheten under analysen. Vanligen 

sker under analysen och arbetet i stort fortlöpande diskussion mellan författarna kring hur 

man uppfattar textmaterialet (Henricson, 2012). Som ensamförfattare är detta inte möjligt 

vilket får ses som en svaghet. En svårighet under skrivandet av resultatet var att de olika 

sjuksköterskornas berättelser tenderade att beröra flera olika områden. Det var därför svårt att 

sortera deras utsagor i olika subteman. Att finna lämpliga benämningar på abstraktioner 

upplevdes också som svårt. Slutligen växte ett antal teman fram även om vissa delar 

fortfarande tangerar varandra. I resultatartiklarna var exempel mycket frekvent 

förekommande. Författaren har valt att på ett liknande sätt använda exempel i föreliggande 

arbete i de fall då dessa ansetts bidra till att tydligöra olika fenomen. Syftet för 

litteraturöversikten att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter anses ha uppnåtts. Ny 

litteratursökning i slutskedet av arbetet med samma sökord som tidigare gav några nya träffar 

men ingen som direkt svarade an till mitt syfte utifrån titel. En artikel om katastrofplanering 

med särskilt fokus på barn återfanns. 

Som författare till arbetet har min förförståelse varit både till gagn och till hinder. Att vara 

bekant med begrepp, uttryck och det humanitära biståndet i kris- och katastrofområden har 

hjälpt till att förstå materialet och dess innebörd. Mina egna erfarenheter som sjuksköterska i 

fält gör att jag tror mig förstå det som uttrycks. I detta ligger också en risk att med alltför stor 

kvickhet relatera till mina egna upplevelser och erfarenheter. I syfte att uppnå objektivitet har 

jag därför valt att läsa texter om och om igen, ”ta ett steg tillbaka” och med öppna sinnen 

försöka förstå vad som uttrycks (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras utifrån de teman som framkom i resultatet. Delar valda att 

belysas diskuteras i relation till vald teoretisk utgångspunkt Madeleine Leininger. 

 

9.2.1  Arbetets karaktär  

Leininger (1995) framhåller att närvaro och stöd är två begrepp som sjuksköterskor kan 

använda sig av. Hon menar att dessa i kombination med respekt, förstärkning och många 
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andra omsorgskonstruktioner kan användas för att hjälpa människor att bevara sin hälsa eller 

sitt välbefinnande. I sjuksköterskornas berättelser om arbetet i fält var bristande resurser ett 

genomgående ämne. Det gällde allt från tillgång på material, sjukvårdspersonal och 

oförmågan att påverka vissa situationer beroende på den kontext de befann sig i. En arbetssam 

situation, frustrerande känsla och ibland en känsla av hopplöshet var något som framkom men 

sjuksköterskorna beskrev även i motsats till det tillfredsställelse och utifrån min tolkning 

hopp, en glädjerik och upplyftande tid. Det kan kopplas till Leininger då hon talar om 

närvaro, stödet och caring, att ge omsorg. Jag tolkar det som att sjuksköterskorna trots 

svårigheter gav denna omsorg vilket bidrog till känslan av tillfredsställelse. 

Något som framkom i resultatet var de etiska svårigheter/ dilemman som sjuksköterskorna 

upplevde. Det kunde till exempel vara förknippat med viljan att hjälpa men inte kunna eller 

att bevittna saker som sjuksköterskan ansåg vara fel men visste sig samtidig vara oförmögen 

att ändra på. Stor frustration och känslomässig involvering beskrevs. Det är något jag själv 

känner igen från uppdrag i fält. I många situationer fanns inga riktlinjer eller handböcker att 

följa. Ibland framstår inget riktigt bra alternativ och man tvingas välja det minst dåliga 

alternativet. Många tankar om rätt och fel infinner sig. Att göra val som man sen får leva med 

är inte alltid lätt. Uttrycket ”att göra så gott man kan” fick en mycket tydlig praktisk 

förankring under mina fältuppdrag. De etiska svårigheter/ dilemman som kan uppkomma 

beskrivs även av Nilsson, Sjöberg, Kallenberg och Larsson, (2011). Otillräcklighet, 

maktlöshet, känsla av meningslöshet och frustration uppkom när respondenterna i deras studie 

upplevde att de av olika anledningar var oförmögna att hjälpa, vilket skapade moralisk stress. 

Olika saker som hindrade dem att hantera situationer som de önskade orsakade frustration. 

Likaså byråkratiska strukturer som komplicerade och försenade procedurer bidrog till 

negativa känslor. Nilsson et al. (2011) beskriver att likgiltighet ibland avvänds som en 

copingstrategi av fältarbetare vilket kan innebära en risk för att dessa individer utvecklar en 

cynism. Genom att inte vara uppmärksam på konsekvenser av moralisk stress riskerar 

individer att förlora moralisk känslighet och medvetenhet. Artikelförfattarna framhåller vidare 

vikten av att hantera ovan nämnda känslor av otillräcklighet, maktlöshet, meningslöshet och 

frustration för att undvika dehumanisering av individer som arbetar humanitärt (Nilsson et al., 

2011). 

 

9.2.2  Miljö 

Vad sjuksköterskorna berättar om den miljö de arbetat i och de säkerhetssvårigheter som 

föreligger, knyter an och bekräftar några av de aspekter som Lennquist (2009) lyfter fram med 
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det humanitära arbetet i fält vilket omnämnts i arbetets bakgrund. Jag tolkar, utifrån vad som 

framkom i resultatet, att viljan att ”göra gott” i vissa fall kan komma i konflikt med de 

säkerhetsrisker som är förenade med arbetet. Jag anser att detta är något som sjuksköterskan 

behöver reflektera kring, ställningstagandet ter sig inte självklart med tanke på säkerhetsläget 

runtom i världen och de incidenter som inträffat och fortsätter att inträffa. Jag kan fundera på 

till vilket pris humanitärt arbete kan och skall bedrivas? Finns det en gräns och var går i så fall 

gränsen för att skicka sjuksköterskor till områden som är uttalat riskfyllda och vems är 

ansvaret att bestämma detta? Säkerhetsaspekten tas också upp av Nilsson et al. (2011). 

Resultatet i deras studie visar på svårigheter att beräkna säkerhetsrisker på grund av 

omständigheter som snabbt ändras. Artikelförfattarna jämför situationen med hur det var för 

några decennier sedan och menar att arbetet nu i högre grad bedrivs i konfliktområden varför 

säkerhetsaspekten har blivit alltmer viktig. 

Miljön är ett av konsensusbegreppen i omvårdnadens metaparadigm. Leininger (1995) 

menar att miljön kan vara av betydelse för omvårdnaden eftersom många sjuksköterskor 

verkar i många olika typer av miljöer genom till exempel utlandsarbete. Hon använder ofta 

begreppet miljömässig kontext som inbegriper människans totala existens i olika slag av 

sociokulturella och psykofysiska miljöer. Det knyter an till sjuksköterskornas beskrivningar 

av miljön i studiens resultat. De beskriver att miljön de arbetar i är komplex; påverkad av 

fysiska betingelser och sociala och kulturella strukturer. 

 

9.2.3  Olika men ändå lika 

Vad sjuksköterskorna beskriver visar på att arbetet i fält omfattar ett brett spektra av känslor 

och upplevelser som berör. Många av upplevelserna och erfarenheterna av både positiv och 

negativ karaktär liknar de som sjuksköterskorna uttryckte att de önskade få uppleva under ett 

fältuppdrag (Bjerneld et al., 2006). Det omfattar både positiva känslor som mening, att hjälpa 

och att uträtta något gott. Att utmana sig själv, ta ett stort ansvar och uppleva en annan kultur 

beskrevs också som förväntningar i bakgrunden vilket sjuksköterskorna i inkluderade studier 

berättade att de under sitt uppdrag fick erfara. I resultatet framkom att sjuksköterskorna ibland 

distanserade sig för att undvika att konfronteras med svåra situationer. Det strider mot 

Leininger (1995) som betonar vikten att sätta sig in andra människors kulturer på djupet och 

utveckla sin empati. Viljan ”att tjäna” människor fanns med som en bland många motiverande 

faktorer inför fältuppdrag i bakgrunden. Det beskrivs även av sjuksköterskorna i resultatet 

som en anledning att fortsätta kämpa trots de ibland mödosamma situationer de befann sig i. 

Det anser jag stämmer väl överens med vad Leininger säger om omvårdnad. Hon menar att 
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det är ”en transkulturell humanistisk och naturvetenskaplig omsorgsdisciplin samt profession 

med det centrala syftet att tjäna människor världen över” (Leininger, 1995, s.75). 

Sjuksköterskorna i resultatet beskriver svårigheter då synen på hälsa, sjukdom och 

behandling skilde sig åt. Det lyfts även fram av Leininger (2006) då hon talar om vikten av att 

ta reda på olika uppfattningar om vad sjukdom innebär och synen på hälsa. Hon betonar 

vikten av ett genuint intresse och förmåga till inlevelse. Att vården skall ges på ett 

kulturanpassat sätt återfinns även i sjuksköterskors etiska kod (SSF, 2014). För att hantera den 

situation som en av sjuksköterskorna beskriver gällande kospillning på nyföddas navel som en 

traditionell sedvänja anser jag att Leiningers strategi kulturrelaterad förhandling och 

omformning kan användas. Att i detta fall anpassa sig till kulturen är ur omvårdnads- och 

medicinsk aspekt ett mycket dåligt alternativ då traditionen ibland har ödesdigra 

konsekvenser. Likaså att endast förkasta traditionen är förmodligen inte heller särskilt 

fruktbart för insikt och förändring. Däremot att med respekt, förståelse, empati, tydlighet, 

kunskap och mod förhandla såsom Leininger beskriver kan förhoppningsvis leda till en 

kulturell omformning utifrån ett hälsoperspektiv. 

I resultatet beskrivs kulturella skillnader, skillnader som ibland fascinerar och uppskattas 

och ibland skapar oförståelse och frustration. Leininger (2006) menar att det är nödvändigt att 

upptäcka dessa skillnader för att vara en kulturellt kompetent professionell utövare av 

sjuksköterskeyrket och kunna erbjuda högkvalitativ vård till skilda kulturer. Leiningers 

soluppgångsmodell framstår som en god hjälp för att utforska en människas uppfattning, syn 

på hälsa och påverkansfaktorer. Att använda den förstår jag som ett tidskrävande arbete varför 

dess användning känns något svår att applicera i praktiken i humanitära fältuppdrag. Kanske 

kan modellen användas för att lära känna och förstå en grupp individer/ en kultur i en specifik 

kontext. 

Med det sjuksköterskorna beskriver under subtemat likheter mellan människor gör jag en 

tolkning till det som Leininger (2006) benämner universalitet; att uppleva gemensamma 

uttryck och erfarenheter som människa oavsett i vilken kontext man möts. Det universella 

mötet är något jag själv känner igen från mina uppdrag i fält. Möten med varandra, omsorgen 

om det lilla barnet, viljan att överleva och att leva, skrattet, gråten är saker som skapar möten 

och väcker djupt rotade mänskliga uttryck och behov som förenar. 

 

9.2.4  Kompetens 

Att många sjuksköterskor upplever bristande kunskap framkom tydligt i artiklarna som ligger 

till grund för resultatet. Särskilt tydligt blev behovet av pediatrisk kompetens. Det bekräftas i 
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en studie av marinsjuksköterskor i humanitära uppdrag (Agazio, 2010). Sjuksköterskorna 

beskrev att de pediatriska patienterna var en speciell utmaning, de kände sig generellt osäkra 

och saknade ofta utrustning specifikt för barnen eller kunskap kring hanteringen av utrustning 

anpassad för barn. Barn är extra sårbara varför det framstår som mycket viktigt att personer 

som ska komma att arbeta med barn har rätt kompetens. Det väcker tankar om 

specialistsjuksköterskans betydelse och att ställa höga krav inkluderande barnkompetens hos 

de sjuksköterskor som åker ut i fält. Studierna visade dock att det fanns de som upplevde sig 

vara väl förberedda och ha tillräckligt kunskap för arbetet i fält. Kraven på erfarenhet och 

utbildning som erbjuds från de olika organisationerna som sänder ut sjuksköterskor i fält 

varierar, likaså finns en variation beroende på vilket land som sjuksköterskan utgår ifrån. Jag 

funderar på vad det beror på att känslan av förberedelse var så varierande. Sjuksköterskorna 

arbetade i uttalat skilda kontexter vilket säkert påverkade upplevelsen. De kom också från 

olika organisationer där utbildningskraven och förberedelserna varierar. Till viss del har 

organisationen man arbetar för ett ansvar till exempel att ”matcha” rätt kompetens till rätt 

uppdrag eller säkerställa korrekt information så att möjlighet till förberedelse med adekvat 

teoretisk inläsning finns. Jag törs påstå att den enskilda sjuksköterskans förväntningar 

påverkar upplevelsen i hög grad. Jag undrar också i vilken utsträckning det är möjligt att 

förbereda sig för arbete i fält. Vikten av att vara påläst gällande land, kulturell kontext, 

sjukdomspanorama etcetera är värd att understrykas. Det bekräftas av Leininger (1995) som 

menar på att det är av stor vikt att personer som skall komma att arbeta i en annan kultur 

sätter sig in i denna på ett djupt plan. Däremot anser jag det svårt att förbereda sig på 

specifika situationer och hur dessa ska komma att påverka en som sjuksköterska. Eftersom 

sjuksköterskor spelar en viktig roll i responsen vid katastrofala händelser, behöver de vara väl 

förberedda med medvetenhet, utbildning och träning (Fung, Lai & Loke, 2009).   

I resultatet i föreliggande litteraturöversikt framkom att sjuksköterskorna ibland inte ansåg 

sig vara kompetenta för de uppgifter de fått i uppdrag att utföra. I de situationerna gjorde de 

så gott de kunde efter bästa förmåga. Det faktum väcker tankar om huruvida det är rätt eller 

inte att sända ut sjuksköterskor som kanske inte har den reella kompetensen. Är det bättre att 

bidra med något eller ska man avstå helt i dessa fall? Det inom humanitärt arbete välkända 

begreppet ”do no harm” aktualiseras. Begreppet innebär att allt bistånd skall bygga på att 

bidra till positiv förändring och inte förvärra en situation (SIDA, u.å.). Inom vårdetiken finns 

en modell utvecklad av Beauchamp och Childress bestående av fyra etiska principer 

(Sandman & Kjellström, 2013). Dessa är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-

principen och rättviseprincipen. Icke-skada-principen är den historiskt äldsta principen och 
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handlar om att livet ska värnas, den moraliska skyldigheten att inte skada andra vilken har en 

central betydelse för sjuksköterskans vårdande. Utan rätt kompetens finns risk att skada. Det 

strider mot ”do no harm” eller inte-skada-principen som i praktiken innebär att vi genom vårt 

handlande inte ska försätta personen i ett sämre läge än hen hade innan vi agerade. Göra-gott-

principen säger att vi genom vårt handlande ska försätta personen i ett bättre läge efter att vi 

agerat än om vi inte hade gjort något. Göra-gott-principen bör vara målet och icke-skada-

principen ett minimum i sjuksköterskans vårdande insatser i humanitärt fältarbete. 

 

10  Kliniska implikationer 

Som många artikelförfattare nämner och som blev tydligt under genomförd 

litteraturgenomgång består materialet om humanitärt arbete till största delen av berättelser av 

skönlitterär karaktär. Forskningen kring sjuksköterskors upplevelser av humanitärt fältarbete 

är sparsam. Arbetet i fält är komplext med stora variationer varför författaren inte gör anspråk 

på att visa någon slags allmängiltig bild. Resultatet i denna litteraturöversikt visar dock på hur 

det kan vara att arbeta som sjuksköterska i fält. Materialet kan användas av dem som funderar 

på att engagera sig i ett sådant arbete eller i att förbereda dem som står i färd med att åka ut på 

uppdrag. Det kan bidra till ökad förståelse av vad som väntar och vilka förberedelser som kan 

vara av värde att beakta. Delar av materialet kan användas för ökad förståelse av kulturella 

olikheter kopplade till hälsa som man som sjuksköterska möter i ett alltmer mångkulturellt 

land som Sverige. Madeleine Leininger (2006) vars omvårdnadsteori använts i relation till 

resultatet kan bidra till detta.  

 

11  Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet framkom ett flertal områden av intresse att utforska ytterligare. Upplevelserna hos 

sjuksköterskorna genererade mycket tankar och känslomässigt engagemang, ibland även vid 

hemkomst efter avslutat uppdrag. Vikten av att ventilera dessa tankar och känslor i fält 

belystes också. Att debriefing är av värde i bearbetningen av svåra händelser är de flesta eniga 

om. Det kunde vara av intresse att undersöka sjuksköterskors psykiska välbefinnande efter 

hemkomst, förekomst av posttraumatiskt stressyndrom och värdet av debriefing. Uppdragens 

karaktär och längd varierade kraftigt, således även erfarenheterna. Att studera sjuksköterskors 

upplevelser med specifikt fokus på längre missioner förefaller intressant. Likaså att studera 

hur flertalet uppdrag påverkar den enskilda sjuksköterskan; bidrar till erfarenhet eller riskerar 

cynism och minskad empati? Vidare skulle det vara av intresse att studera erfarenheter ur den 
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lokala sjukvårdspersonalens perspektiv i syfte att främja samarbete och förståelse och i 

förlängningen höja kvaliteten på omvårdnaden. För detta ändamål framstår också 

patientperspektivet som viktigt att studera. Ytterligare område intressant att utforska är hur 

sjuksköterskornas erfarenheter kan komma till användning i det kliniska arbetet hemma. 

 

12  Slutsats 

Behovet av humanitära insatser globalt är stort. Sjuksköterskor spelar en avgörande roll i detta 

viktiga arbete. Att åka ut i fältarbete är en stor utmaning och många gånger en omtumlande 

upplevelse. Varje uppdrag är unikt. Resultatet omfattar fyra teman; arbetets karaktär, miljö, 

olika men ändå lika och kompetens. För att kunna bistå med insatser av hög kvalitet är det 

viktigt att sjuksköterskor förbereder sig i den mån det är möjligt. Förutom stark motivation 

krävs gedigen kunskap, erfarenhet, samarbets- och ledarförmåga, mod, öppenhet, flexibilitet 

och trygghet som sjuksköterska. Arbetet i fält är utmanande och lärorikt på ett professionellt 

plan. Med realistiska förväntningar blir det också en personlig utmaning med upplevelser, 

möten och minnen för livet. Trots de många svårigheter och mödosamma situationer man som 

sjuksköterska ställs inför finns en tillfredsställelse och glädje över att få varit med och bidra, 

att ha tjänat medmänniskor i behov av stöd och omvårdnad. 
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särskild kontext, erkännande kring hur 
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2003, and lessons 
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sjuksköterskors erfarenheter i 
katastrofarbetet i 
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Design: Kvalitativ. 
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räddningsarbetet under 
katastrofen.  
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serie intervjuer med kvalitativ 
ansats.  
Analys: Analys av intervjuer 
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innehållsmetod. 

Fas 1 i analysen visade följande punkter: en 
svår och stressfull situation, 
otillfredsställande lagarbete, vikten av 
ledaregenskaper, känslor av inkompetens och 
oförmåga samt vikten av omsorgsfullt 
beslutsfattande. I den slutgiltiga analysen 
identifierades tre centrala teman; behovet av 
på förhand förberedda protokoll, behovet av 
kvalificerat och äkta lagarbete i situationerna 
och behovet av att etablera återkommande 
omfattande program i katastrofarbete för 
sjuksköterskor. 
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G., Klimmek, R.,  
Pho, A.  & Kub, J. 

Nursing children 
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nurse volunteers and 
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2012, USA, Journal for 
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Nursing. 

Att utforska erfarenheterna 
hos de frivilliga 
sjuksköterskor som vårdade 
barnen efter jordbävningen 
på Haiti 2010. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: Sjuksköterskor som 
uppfyllde ett antal olika 
kriterier inbjöds att delta i 
studien.  
Datainsamling: 

Fyra olika teman framkom: hopp mitt i 
förödelsen, yrkesmässiga kompromisser, 
universalitet bland barn och emotionell 
påverkan på sjuksköterskorna. 
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 Semistrukturerade 
djupintervjuer med 10 
sjuksköterskor genomfördes. 
En intervjuguide användes. 
Analys: En deskriptiv 
studiedesign. Från öppen 
kodning gemensamma teman 
fram. 

 Tjoflåt, I. Nursing practice in 
war zones and 
wisdom acquired. 
 

1997, Sverige, Vård I 
Norden 

Att beskriva 
sjuksköterskearbetet i 
krigszoner och färdigheter 
sjuksköterskorna förvärvade 
genom deras arbete. 

Design: Kombinerad kvalitativ 
och kvantitativ ansats. 
Urval: Två olika 
organisationer kontaktades för 
att erhålla listor på 
sjuksköterskor som varit ute 
och arbetat.  
Datainsamling: Frågeformulär 
användes vilket avsåg både 
kvalitativ och kvantitativ data. 
Analys: Den kvantitativa datan 
analyserades mha deskriptiv 
statistik. Den kvalitativa datan 
kategoriserades avseende 
innehåll utifrån frågornas 
teman. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien 
kände sig väl förberedda för sitt uppdrag. 
Sjuksköterskearbetet bestod av vård av 
skadade till följd av krig och att handleda/ 
undervisa lokala sjuksköterskor. Positiva 
aspekter som teamarbete och att se direkta 
resultat av sitt arbete nämns. Utmaningarna 
bestod bl.a. i brist på utrustning, utbildning 
och svårigheter att prioritera resurser. 
Sjuksköterskorna ansåg att erfarenheterna 
var användbara i deras arbete hemma. 

Tjoflåt, I. & 
Haugen Bunch, E. 

Challenges working 
in a refugee camp in 
Macedonia. 
 

2007, Norge, Norsk 
tidsskrift för 
Sykepleieforskning. 

Att beskriva erfarenheterna 
av de sjuksköterskor som 
arbetade på ett fältsjukhus i 
Makedonien och hur de 
hanterade sin situation. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: Sjuksköterskor som 
deltog i det för studien aktuella 
uppdraget. 
Datainsamling: 13 
sjuksköterskor intervjuades 
inför uppdraget och efter 
hemkomst.  
Analys: En deskriptiv design 
enligt Kvale användes. 

Resultatet visar på tre huvudteman; 
professionella utmaningar, bilder och 
upplevelser av krig och samarbete. Studien 
visar att sjuksköterskorna var väl förberedda 
och motiverade för deras uppdrag. Vidare att 
trots utmaningarna så hanterade 
sjuksköterskorna situationen på ett bra sätt. 
 

Yang, Y.-N., 
Xiao, L.D., 
Cheng, H.-Y., 
Zhu, J.-C. & 
Arbon, P. 

Chinese nurses´ 
experience in the 
Wenchuan 
earthquake relief.) 
 

2010, Kina, 
International Nursing 
Review 

Att förmedla en förståelse för 
hur kinesiska sjuksköterskor 
agerade i arbetet vid 
jordbävningen i Wenchuan, 
2008. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: Sjuksköterskor som 
deltog i räddningsarbetet på 
plats. Samtliga var personal på 
undervisningssjukhuset. 

Tre huvudsakliga teman identifierades i 
intervjuerna; känna sig oförberedd, upplevda 
utmaningar och coping strategier och 
återupptäckten av den hjälpande och 
vårdande rollen. 
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Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer 
genomfördes med 10 
sjuksköterskor.  
Analys: Tematisk analys med 
Gadamer´s filosofiska 
hermeneutik som ramverk. 

Zinsli, G. & 
Smythe, E. 

International 
Humanitarian 
Nursing Work: 
Facing Difference 
and Embracing 
Sameness. 
 

2009, Nya Zeeland, 
Journal of Transcultural 
Nursing 

Att lyssna till sjuksköterskors 
upplevelser/erfarenheter om 
hur det var att vara i en 
katastrof/ räddningskontext. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: Sjuksköterskor som 
varit på uppdrag för en 
katastrof- och räddningsbyrå, 
vanligtvis 6- 12 månader, var 
inbjudna. Sju sjuksköterskor 
valdes ut.  
Datainsamling: Intervjuer 
genomfördes, skrevs ut och 
berättelserna grupperades. 
Analys: Heideggerians 
fenomenologi låg till grund för 
studien. 

Berättelserna visar dimensioner av att 
anlända, vara där för andra, vara där i fara, 
vara där med andra, vara där själv??…. Och 
att tänka tillbaka. I alla dessa grupper visade 
sig skillnader; skillnader i mål och vad som 
är av vikt t.ex. men också likheter människor 
emellan, universalitet. 

 


