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___________________________________________________________________________ 
Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt 
NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete 
genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. 
Sjuksköterskorna får utbildning i stridssjukvård som är grundad i analyser av dödsfall och 
skador från strid. En stor del av de som kommer hem efter att ha varit på insats drabbas av 
psykiska problem, exempelvis PTSD. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 
arbeta i stridsrelaterade situationer inom försvarsmakten. Metod: En litteraturöversikt med 
kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Resultat: Ur analysen identifierades tre 
huvudkategorier: Förberedelsen inför strid, Mitt i stridens hetta samt Återhämtning efter 
strid och sju underkategorier. Konklusion: Resultatet visar att sjuksköterskor innan insats, 
under insats och efter insats upplever psykisk och fysisk påverkan. Sjuksköterskorna 
upplever att de har tillräcklig utbildning inom sjukvård för att åka på insats, men när det 
kommer till den militära utbildningen och den militära kulturen brister den förberedande 
utbildningen. Detta är en del i att när sjuksköterskorna väl är på sin insatstjänstgöring erfar 
att de inte är förberedda på de deras roll i striden, stridssituationer, skador och sjukdomar de 
behöver hantera.
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___________________________________________________________________________ 
Background: There are at least 32 armed conflicts in the world right now and through the 
UN and NATO there are military deployments ongoing. Nurses have been part of the armed 
forces' work throughout history and are today always a part of the Armed Forces. Nurses 
receive training in combat medical care based on analyses of deaths and injuries from 
combat. A large proportion of those who come home after being on deployments suffer from 
mental health problems, such as PTSD. Aim: Describe nurses' experiences of working in 
combat-related situations within the armed forces. Method: A literature review with 
qualitative and quantitative articles. Result: The analysis identified three main categories: 
Preparing for combat, In the heat of the combat, Recover after combat and seven 
subcategories. Conclusion: The result shows that nurses before mission, during mission and 
after mission experience mental and physical impact. Nurses feel that they have adequate 
training in health care to go on the mission, but when it comes to military training and 
culture, preparatory training lacks. It’s a fact that once the nurses are on their duty to work, 
they experience not being prepared for their role in the battle, combat situations, injuries and 
illnesses they need to deal with. 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Försvarsmakten .................................................................................................................. 1 
Försvarsmaktens arbete ............................................................................................................................. 1 
Krig och Konflikt i nutid ........................................................................................................................... 2 

Utföra vård inom försvarsmakten ...................................................................................... 2 
Etiska skyldigheter för sjuksköterskan ...................................................................................................... 2 
Traumavård ............................................................................................................................................... 3 
Utbildning och organisation ...................................................................................................................... 4 
Interaktion i stridsmiljö ............................................................................................................................. 4 
Psykisk hälsa ............................................................................................................................................. 5 
Coping ....................................................................................................................................................... 5 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 7 
SYFTE ................................................................................................................................... 7 
METOD ................................................................................................................................ 8 

Urval .................................................................................................................................. 8 
Datainsamling .................................................................................................................... 8 
Analys ................................................................................................................................ 9 
Etiska överväganden ........................................................................................................ 10 

RESULTAT ........................................................................................................................ 11 
Förberedelsen inför strid .................................................................................................. 11 

Otillräckligt förberedd för insatsen ......................................................................................................... 11 
Soldat eller sjuksköterska? ...................................................................................................................... 12 

Mitt i stridens hetta .......................................................................................................... 12 
Vård med full stridsutrustning ................................................................................................................ 12 
Vara det lugna ansiktet i en extrem situation .......................................................................................... 13 
Personlig utveckling genom utmaning .................................................................................................... 13 

Återhämtning efter strid ................................................................................................... 14 
Stridens effekter ger psykiska och fysiska sår ........................................................................................ 14 
Orka vidare genom förståelse från militära familjen .............................................................................. 15 

Resultatsammanfattning ................................................................................................... 15 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 17 
Resultatdiskussion ........................................................................................................... 19 
Konklusion ....................................................................................................................... 22 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 22 

REFERENSER ................................................................................................................... 24 
 

BILAGOR 

1. Översikt av sökord och urval.  
2. Översikt över analyserade artiklar.  

 



1 

 

INLEDNING 

Väpnade konflikter finns globalt och uppkommer på grund av exempelvis religiösa eller 
ekonomiska skäl (Säkerhetspolitik, 2018). Ett sätt att stödja de drabbade länderna och 
staterna är att skicka militärt stöd, där sjuksköterskor är en del av teamet som åker. Gellerford 
och Linde (2014) beskriver att sjuksköterskan har en viktig roll i den stridande enheten, i 
sjuktransporter samt på fältsjukhusen. Att ta hand om skadade inom försvarsmakten, i 
stridsrelaterade situationer, vid insats i ett annat land, skiljer sig på många sätt från det akuta 
omhändertagandet av skadade personer i sjuksköterskans hemland. Arbeta under insats i ett 
annat land där krig eller konflikt pågår, att behöva vårda under strid eller genomgå ett 
trauma, kan påverka sjuksköterskan på flera sätt. Sjuksköterskan kan drabbas både psykiskt 
genom exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Allgulander, 2015) och fysiskt på 
grund av skador. Denna studie behandlar sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 
arbeta under stridsrelaterade situationer. För att utveckla insatsutbildningen för 
sjuksköterskor som skall åka utomlands inom försvarsmakten och för att finna nya arbetssätt 
inom svensk akut- och traumavård, är det viktigt att ta tillvara på erfarenheter sjuksköterskor 
tar med sig från arbete på insats. Det är betydelsefullt att öka förståelsen av vad 
sjuksköterskor går igenom under arbete på insats, hur de tar sig igenom arbetet i en 
livshotande miljö och hur de hanterar traumatiska händelser. 

BAKGRUND 

Försvarsmakten  

Försvarsmaktens arbete  
I Sverige är försvarsmaktens yttersta uppgift att bevara landets frihet och skydda rätten att 
varje människa får leva hur denne själv väljer. Försvarsmakten hjälper även andra nationer 
där det finns konflikter, bland annat för att öka Sveriges egen säkerhet. Ett trovärdigt försvar 
är en förutsättning för att kunna driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik. Försvarsmakten 
består av regementen, flottiljer: flyg och marin, centrum, skolor och andra enheter, 
tillsammans sysselsätter dessa cirka 50 000 anställda och frivilliga i Sverige 
(Försvarsmakten, 2019a). I USA består försvarsmakten av armén, flygvapnet, marinen, 
kustbevakningen, flottan och hemvärnet. Försvarsmaktens uppgift är att distribuera, slåss 
och vinna nationens krig (United States Army, 2019). Försvarsmakten ska tjäna det 
amerikanska folket, försvara nationen samt skydda vitala nationella intressen och uppfylla 
det nationella militära ansvaret. Del av försvarsmaktens uppdrag är att tillhandahålla 
nödvändiga styrkor och kapaciteter till de stridande befälhavarna (United States 
Government, 2019). Inom flera länder, ingår ett antal samarbeten i försvarsmaktens arbete, 
bland annat med Förenta Nationerna (FN) som grundades år 1945 och består för närvarande 
av 193 medlemsländer (FN-förbundet, 2019). Verksamheten omfattar alla områden av 
internationell politik och delas in i ämnesblocken fred, säkerhet och nedrustning, mänskliga 
rättigheter och demokrati samt hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. FN:s 
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fredsinsatser består av militär personal, polis och civil personal. Insatsers storlek och 
uppgifter regleras också av mandat från säkerhetsrådet, men det är medlemsländer som bistår 
med personal. En insats kan vara fredsbevarande, övervakande, skyddande eller 
fredsframtvingande (FN-förbundet, 2019). Det finns idag 13 FN-ledda insatser på fyra 
kontinenter bestående av cirka 110 000 militärer, poliser och civila från över 120 länder 
(United Nations Peacekeeping, 2019). Ytterligare en organisation försvarsmakten 
samarbetar med är North Atlantic Treaty Organization (NATO) som har 29 medlemsländer, 
vars syfte är att garantera frihet och säkerhet för sina medlemmar. Detta görs genom att 
politiskt få medlemsländerna att samarbeta och skapa förtroende för att i det långa loppet 
förhindra konflikter. Dessa samarbeten går ut på att planera och genomföra fredliga 
lösningar på konflikter, men även tillsammans kunna gå in militärt och svara på en attack 
(NATO, 2019b). NATO har idag cirka 20 000 militärpersonal i insatser för att verka mot 
krig och konflikt i världen, bland annat i Afghanistan och Kosovo, länderna runt medelhavet 
för att säkra området och i Afrika för att stödja Afrikanska Unionen samt övningsinsatser i 
Irak (NATO, 2019a).  

Krig och Konflikt i nutid  
Krig definieras som användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Krig 
förs oftast mellan stater men även mellan folkgrupper inom stat eller territorium. Konflikt är 
en motsättning vilket kräver lösning och kan förekomma på fler nivåer. En konflikt kan pågå 
inom ett samhälle eller mellan olika samhällen och stater (Nationalencyklopedin (NE), 
2019a; NE, 2019b). En extrem miljö, exempelvis krig eller konflikt, är en miljö där 
sjuksköterskan blir utsatt för en hotfull miljö med risk för våld och kan leda till död 
(Säkerhetspolitik, 2019). Hotbild är en föreställning om risker om en situation där värden 
viktiga för en individ sätts på spel och våld definieras som obefogad användning av fysisk 
styrka mot en annan individ (NE, 2019c; NE, 2019d).  
 
Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu enligt ett urval gjort av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Säkerhetspolitik, 2018). Webbplatsen 
säkerhetspolitik.se tar upp information om militära insatser i kris- och krigshärdar och 
konflikter i världen (MSB, 2019). Idag har Sverige cirka 400 personer på plats i länder 
drabbade av krig och konflikter och sjuksköterskor är en del av den personalstyrkan. Svenska 
försvarsmakten bidrar till att skapa fred och säkerhet utomlands efter beslut från Sveriges 
riksdag och regering. Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser och hjälpa till att 
dämpa oro och konflikter. Sverige samarbetar med andra medlemsländer inom Europeiska 
Unionen (EU) och FN och deltar på insatser legitimerade av FN (Försvarsmakten, 2019b).  

Utföra vård inom försvarsmakten 

Etiska skyldigheter för sjuksköterskan  
Arbeta som sjuksköterska inom försvarsmakten innebär att sjuksköterskan ska följa krigets 
lagar. Krigets lagar är en förteckning över Sveriges gällande humanitärrättsliga konventioner 
och deras genomförande (SOU, 2015a). I Krigets lagar anges bland annat 
Genèvekonventionen angående civilpersoner under krigstid. Ingen individ ska utsättas för 
sämre vård på grund av ras, hudfärg, religion, tro eller kön (SOU, 2015b). Detta oberoende 
av om de lagt ner vapen de använt mot den vårdande personalen, är sjuka eller sitter i 
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fångenskap. Sårade och skadade ska omhändertas och vårdas. Det ska finnas sjukvårds- och 
säkerhetszoner på båda stridande parters områden och civila sjukhus får ej anfallas (SOU, 
2015b). I SFS 2014:812 anges de föreskrifter som finns i förhållande till internationella 
humanitära rätten. Tecken skyddade enligt denna lag är bland annat röda korset eller 
Genévekorset, röda kristallen, röda halvmånen, röda lejonet och solen. Dessa symboler är 
alla tecken för sjukvård och används både av militär sjukvård och civil sjukvård (SFS, 
2014:812). Även om Sverige har lagar om den humanitära rätten och Genevékonventionen 
att utgå från har inte alla mål i Genèvekonventionen fullbordats runt om i världen, trots att 
de har slutgiltigt fastställts (O´Connor, 2017). Enligt FN har alla människor rätt att leva och 
alla har rätt till sjukvård (FN, 2019). 
 
Att arbeta i en extrem miljö, exempelvis att åka på internationell insats med försvarsmakten, 
kan leda till att sjuksköterskan ofta hamnar i etiskt utmanade situationer och Stryhn (2007) 
beskriver att handla etiskt och moraliskt innebär att genomföra handlingar i 
överensstämmelse med moralregler och riktlinjer. Moralregler och riktlinjer har ursprung i 
seder och bruk från kultur och samhälle som den enskilda personen kommer från. Följa 
moralregler är inte alltid lika med att handla etiskt eller moraliskt ansvarigt. Etiska 
handlandet ligger på personens förmåga att inse om en situation innehåller en moralisk fråga 
och då kan handla på ett etiskt ansvarigt sätt (Stryhn, 2007). Genom kunskap om 
vårdkulturens grunder, evidensbaserad vård och ansvar inom vården kan etiskt hållbara samt 
vårdande kulturer skapas (Salmela et al., 2017). Howe (2015) menar att när det handlar om 
etik finns det ofta ett dilemma om vad som är etiskt rätt eller inte. Enligt Ulrich et al. (2010) 
har sjuksköterskor dagligen etiska frågor i sitt arbete att handskas med. Det finns fyra 
huvudområden vilka sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande i International Council 
of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, bland annat; sjuksköterskan och allmänheten 
samt sjuksköterskans primära ansvar att ge människor vård. Sjuksköterskan ska arbeta för 
en jämställd miljö och bygga sitt arbete på mänskliga rättigheter. Det etiska 
förhållningssättet innebär att omvårdnaden ska erbjudas med respekt för mänskliga 
rättigheter, autonomi, integritet och värdighet, samt hänsyn till patientens värderingar, vanor 
och tro oavsett vilken situation vårdandet sker i (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Traumavård  

Lennquist (2017) beskriver att generellt är var tionde dödsfall i världen orsakad av någon 
form av skadehändelse och av varje dödsfall orsakad av trauma åtföljs tre personer med 
bestående funktionsnedsättning. Skadeförebyggande är det bästa sättet att minska dessa 
siffror, men med ökad rörlighet, teknisk utvecklig, ökat våld och terrorhot så kommer 
sjukvården tas i anspråk i större utsträckning och i ökande takt för dessa skador (Lennquist, 
2017). Sjöberg (2017) beskriver att de viktiga faktorerna att ta hänsyn till vid trauma är den 
psykologiska upplevelsen, vävnadsskadan och blodförlusten. Omhändertagande av 
stridsskadade har en lång historia och utvecklingen av traumaomhändertagande både i 
stridszonen och på vårdinrättningar drivs hela tiden framåt (Örtenwall, 2017). 
Skademekanismerna varierar från konflikt till konflikt beroende på vilka vapensystem och 
vilken taktik som används. De vanligaste skademekanismerna är vapenrelaterade skador, 
skottskador och detonationsskador. Det finns också en ökad förekomst av skador genom 
trubbigt våld i nutida konflikter och krig, detta på grund av att det är en riskfylld miljö där 
man inte kan garantera en säker miljö. Dagens traumasystem har vuxit fram genom 
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erfarenheter från bland annat insatserna i Irak och Afghanistan, vilket innefattar hela 
vårdkedjan från skadeplats till rehabilitering. Genom militära traumaregister har det kunnat 
införas och tillämpas en evidensbaserad sjukvård med bättre överlevnad som resultat. Det 
läggs stora forskningsresurser på att ständigt utveckla nya metoder och utbildning för den 
prehospitala vården (Örtenwall, 2017).  

Utbildning och organisation 

Sjukvård och sjuksköterskor har funnits inom försvarsmaktens arbete genom historien. 
Florence Nightingale bidrog till sjukvårdens utveckling och sjuksköterskors tankesätt, detta 
genom sina egna erfarenheter från krigssjukvården och hennes tankesätt används fortfarande 
i dagens sjukvård (Arman, 2015). Sjukvårdsutbildningen som används i bland annat svenska, 
amerikanska och brittiska försvarsmakten bygger på̊ den amerikanska Advanced Trauma 
Life Support (ATLS)- utbildningen och kallas inom försvarsmakten för Battlefield ATLS 
(BATLS) (Gellerfors & Linde, 2014). BATLS skapades som en påbyggnad av ATLS genom 
att brittiska försvarsmakten såg behovet av utbildningen för sin militära sjukvårdspersonal. 
BATLS-utbildningen bygger på analyser av skador och dödsfall i strid och resultatet av 
analyserna är att prioritera ett snabbt första omhändertagande så att patienten överlever en 
transport till högre vårdinrättning (Journal of the Royal Army Medical Corps, 2000). 
Sjukvårdsinrättningar inom en insats benämns med begreppet Role för att beskriva förmågan 
inrättningen har (Örtenwall, 2017). Role 1 har medicinsk personal men kan inte utföra 
kirurgi. Personalen ska utföra första hjälpen, livräddande åtgärder samt stabilisering av 
patienten, det kan vara en kamrat, sjuksköterska eller läkare som utför dessa åtgärder. Role 
2 har förmåga att utföra mer kvalificerad första hjälpen, intensivvård och livräddande 
kirurgi, men har inga specialister. På Role 3 finns medicinsk sjukhusvård och 
specialistförmåga, exempelvis neurokirurger. Role 4 är sjukhus utanför insatsområdet, oftast 
i hemlandet och innebär rehabilitering eller sekundärkirurgi (Försvarsmakten, 2007; 
Örtenwall, 2017). Första omhändertagandet sker vid skadetillfället och utförs i regel av en 
soldat och eller en stridssjukvårdare (Högkvarteret, 2009). Nästa steg i 
omhändertagandefasen utförs av sjuksköterska som kommer till platsen i en militär 
ambulans. Sjuksköterskan vårdar den skadade under transport till nästa instans, exempelvis 
en mobil enhet som kan utföra liv- och extremitetsräddande kirurgi eller till en mindre 
kirurgisk enhet (Lundberg, Sidenö & Pazooki, 2008).  

Interaktion i stridsmiljö  

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är central i omvårdnadsprocessen och 
det är en komplicerad och ömsesidig process där sjuksköterskan förstår det patienten 
förmedlar både verbalt och icke-verbalt (Travelbee, 1971). Förhållandet mellan 
sjuksköterska och patient omfattar första mötet där sjuksköterskan observerar patienten och 
patienten blir en unik individ. Därefter tar sjuksköterskan del av patientens situation genom 
att visa empati, för att slutligen visa sympati och en vilja att lindra lidandet. Genom detta har 
en relation med tillit skapats mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 1971). 
Förutsättning för interaktion är en trygghet då människor reagerar individuellt på trauman 
(Eide & Eide, 2019). I en extrem miljö där en patient blir utsatt för trauma och det finns en 
risk att patienten dör är det viktigt att vara i situationen där och då, även om patienten inte 
kan kommunicera fullt ut. Tillfällen då samtal med en patient inte går att genomföra är 
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exempelvis om patienten är medvetslös eller den språkliga förmågan är svag eller obefintlig 
(Eide & Eide, 2019). Det måste då finnas alternativ för att göra kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient möjlig (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Om samtal mellan 
sjuksköterska och patient ska genomföras utan ord måste sjuksköterskan vara lyhörd och 
känna in kroppsuttryck och signaler såsom mimik, gester och andning. Det ordlösa samtalet 
kräver en öppenhet, skärpt uppmärksamhet och lyhördhet så att sjuksköterskan förstår 
situationen där och då (Ekebergh & Dahlberg, 2015). För sjuksköterskan finns det 
utmaningar i den kommunikativa delen med patienten. Detta beroende på händelsen och den 
fysiska konsekvensen av den, samt känslor och psykologiska reaktioner (Eide & Eide, 2019). 
Sjuksköterskan har åtgärder för att lindra smärta och lidande, exempelvis att visa omtanke 
och medlidande i en till synes hopplös situation (Purtilo & Haddad, 2007). En sjuksköterskas 
tvekan, förakt och förlägenhet när patienten visar rädsla för att dö kan förvärra situationen 
avsevärt. När sjuksköterskan är i en situation där patienten är på väg att dö ska ett sinneslugn 
och genuinitet för patienten visas. Sjuksköterskan ska förmedla ett hopp genom att behandla 
patienten med vänlighet och intyga att allt som är kliniskt möjligt görs för patientens 
överlevnad. Det utbytet mellan sjuksköterska och patient är ett behov som inte försvinner. 
Patienten behöver sjuksköterskans professionella kompetens, medkänsla och visdom i denna 
extrema livssituation (Purtilo & Haddad, 2007).  

Psykisk hälsa  
World Health Organization (WHO) (1948) definierar hälsa bland annat som ett tillstånd av 
psykiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande är en aspekt på hälsa och kommer från WHO 
och Thorsén (2010) beskriver psykisk hälsa som utgångspunkt i individens upplevelse av 
välbefinnande eller illabefinnande. Den kämpande människan möter existentiella 
utmaningar i livet, exempelvis valångest, lidande och förtvivlan, men med bibehållna värden 
i livet. De vanligaste psykiska problemen efter en insats är anpassning till livet hemma, samt 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Maupin et al., 2017: Rivers et al., 2017). PTSD är ett 
syndrom vilket alltid föregås av ett trauma och resulterar i psykiska effekter såsom 
mardrömmar, oro, humörsvängningar och sömnproblem. Dessa kommer vanligen inom en 
månad, men kan även komma senare och kan pågå i flera år (Allguander, 2015). I en studie 
av Maupin et al. (2017) visar det att av 92 919 personer inom försvarsmakten, som genomfört 
denna uppföljning efter insats, är det 5551 som har utvecklat någon form av psykisk åkomma 
efter hemkomst. Enligt Wright et al. (2011) är det många personer som genomför flera 
insatser inom försvarsmakten, om en person tidigare varit utsatt för trauma och åker på 
ytterligare en insats så är chansen större att utveckla PTSD. Försvarsmakten i Sverige har 
enligt lag ett uppföljningsansvar för hemkomna soldater upp till fem år efter avslutad insats 
och kan i enskilda fall utökas vid behov (SFS, 2010:449). Försvarsmaktens 
Arbetsmiljöavdelning ser till att den hemkomna personalen får hjälp med psykiska och 
fysiska besvär som kan ha vållats under insats för försvarsmakten och har även ett 
rehabiliteringsansvar för den drabbade (Försvarsmakten, 2009). 

Coping 

Coping innebär en individs förmåga att bemöta eller hantera stressfyllda och känslomässigt 
krävande situationer. Individen gör ständiga, växlande, kognitiva och beteendemässiga 
ansträngningar för att klara de yttre och inre krav som ställs mot individens förmågor (Rydén 
& Stenström, 2008).  En traumatisk kris orsakas av oväntade och allvarliga yttre 
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påfrestningar vilket kan hota den fysiska existensen, social identitet och individens trygghet 
genom exempelvis närståendes bortgång, skilsmässa, förlorandet av kroppsdel, överfall eller 
krigsupplevelser. Vid en traumatisk händelse upplever individen ofta ett kaos och får känslan 
av att världen slås i spillror med konsekvenser i form av maktlöshet och otrygghet, individen 
hamnar i en traumatisk kris. Hur en individ reagerar beror på individuella faktorer såsom 
personlighet, bemästringsförmåga och attityd (Brenner et al., 2011). Ett begrepp som 
beskriver hur människor hanterar påfrestningar och kriser på olika sätt är Känsla av 
sammanhang (KASAM), format av Aaron Antonovsky (2005). Antonovsky upptäckte att 
flera kvinnor, trots tidigare vistelse i koncentrationsläger och lidandet detta innebar, hade 
förmågan att kunna bevara sin hälsa och det genererade i begreppen salutogens och 
KASAM. KASAM är skillnaden i upplevelsen av hälsa och att det beror på den resistens en 
person har inför de utmaningar vardagen levererar och hur personen upplever vardagen 
sammanhängande. I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Begriplighet är i vilken utsträckning en individ uppfattar ordnad inre 
och yttre stimuli samt sammanhängande och strukturerad information. Personer med hög 
känsla av begriplighet kommer att kunna förutse de stimuli som ligger i framtiden samt 
kunna organisera och förstå dessa. Hanterbarhet är den egna upplevelsen av att de resurser 
som finns för att möta motgångar. Personer med hög känsla av hanterbarhet kommer i 
mindre grad att känna sig som offer för omständigheterna eller tycka att livet är orättvist. 
Meningsfullhet syftar till motivationen personen har att hantera svårigheter och se de 
utmaningar värda engagemang och känslomässig investering. Dessa komponenter är 
betydelsefulla vid oförutsägbara stressiga omständigheter i livet, och kan utgöra en hjälp för 
att klara av situationen på bästa sätt. Antonovskys (2005) perspektiv salutogenes innebär att 
fokusera och ta tillvara på det som skapar hälsa och på så sätt balansera upp ohälsan. Utifrån 
ett salutogent perspektiv kan en hög grad av stress tillsammans med ett gott socialt stöd bli 
hälsofrämjande, istället för att skapa ohälsa. Hur människor hanterar stressituationer beror 
mycket på deras KASAM. (Antonovsky, 2005).  

Olika människor hanterar svåra situationer på olika sätt genom coping och kan bland annat 
göra det med hjälp av olika typer av stöd. Stöd innebär mer än att få information och empati. 
Stöd kan även innebära att bli omhändertagen och att känna närvaro. Empati och lyhördhet 
förmedlar stöd och tröst, genom det stödet skapas förutsättningar att hantera det som är svårt 
(Wiklund Gustin, 2015; Mattila et al., 2014; Santamäki et al, 2014). Socialt stöd omfattar 
emotionellt, sakligt, vägledande och bekräftande stöd. En vision om att bry sig, empati, 
kärlek och förtroende är det emotionella eller känslomässiga stödet. Känslan av samhörighet 
och möjligheten till självutveckling innefattas också i det stödet.  Människor beskriver att i 
deras sociala stöd finns det en emotionell hjälp. En medmänniska som ger kärlek, respekt 
och beundran ger ett emotionellt bidrag (Langford et al., 1997). Egenskaper som återspeglar 
känslomässigt socialt stöd, är genom kommunikation. Det leder i sin tur till att människor 
upplever att de vårdas, älskas och värderas. Genom att bli sedd och förstådd, att någon 
lyssnar så skapas starkare självkänsla och bekräftelse som leder till trygghet (Eide & Eide, 
2019; Langford et al., 1997). Det sakliga och vägledande stödet involverar mer praktisk hjälp 
och handlar om att erbjuda information och rådgivning till de i behov av det, exempelvis de 
i kris- eller stressfulla situationer. Genom stöd skapas en egen förmåga att lösa problem 
personen upplever. Även för självutveckling är det bekräftande stödet användbart, vilket 
främst handlar om att se och acceptera individen (Langford et al., 1997). 
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PROBLEMFORMULERING 

Historiskt sett har det alltid funnits konflikter människor emellan och krig samt trauma har 
varit ständiga komponenter för soldater vid insats. I dagens militära insatser utomlands ingår 
alltid sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor är en del av de team som åker på insats för att rädda 
liv i extrema och hotfulla miljöer. Patienterna som vårdas under insats har ofta låg 
medelålder och är ofta utsatta för allvarliga och traumatiska skador, exempelvis skott- och 
sprängskador. Dessa skador är ofta nya för sjuksköterskan då de är ovanliga i civila 
sjukvården. Sjuksköterskorna som åker på insats utsätts för stress och fysisk påfrestning 
genom att de arbetar under stridsrelaterade situationer. De vårdar sina egna soldater, men 
kan även behöva vårda civila eller fienden. Ofta utsätts de för nya främmande situationer 
och dilemman av olika slag. Under insats, med arbete i en extrem miljö kommer 
sjuksköterskan sannolikt genomgå något traumatiskt eller ha jobbiga perioder under 
insatsen. Förståelsen för vad de genomgår på insats behövs för att rätt stöd och utbildning 
ska kunna ges vid rätt tillfällen och idag finns relativt lite svensk forskning som beskriver 
sjuksköterskors erfarenheter av sina internationella militära tjänstgöringar. De som har varit 
på insats har mycket erfarenhet av bland annat svåra trauman och människor som varit 
inblandade i dessa. Med denna erfarenhet kan nya metoder och arbetssätt tas fram inom akut- 
och traumavård. De flesta sjuksköterskor har inte kunskap om försvarsmakten och 
möjligheten att kunna åka på insats. Genom att förmedla erfarenheter efter att ha varit på 
insats och upplevelsen från arbetet där, kan skapa ett intresse för fler sjuksköterskor att arbeta 
inom försvarsmakten och åka på insats.  Det är av värde att en förståelse för vilka upplevelser 
sjuksköterskor på insats har och vilka erfarenheter de tar med sig i sin yrkeskarriär. Att kunna 
ta del av deras erhållna kunskaper kan öka förståelsen för sjuksköterskan värde vid insatser 
i världen och kan bidra till att utveckla den utbildning sjuksköterskan erhåller innan insats.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i stridsrelaterade situationer 
inom försvarsmakten.   
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METOD 

För denna studie valdes en litteraturöversikt beskriven enligt Friberg (2017a) för att bidra 
till evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativ och kvantitativ forskning. En 
litteraturöversikt är ett sätt att undersöka fenomen såsom upplevelser och erfarenheter. Då 
syftet var att beskriva fenomenet erfarenheter hos sjuksköterskor, så passade metoden 
litteraturöversikt för att genomföra studien. I en litteraturöversikt innebär det att forskaren 
kan undersöka ett specifikt område där det finns publicerad vetenskaplig litteratur och 
forskning. En sammanställning beskriver det valda området och leder till en ny översikt och 
kan därmed påvisa ny kunskap. En litteraturöversikt kan ha olika syften, exempelvis att 
skapa en översikt av forskningsläget eller ett fristående arbete för att skapa kunskap inom ett 
område. Utgångspunkten för en litteraturöversikt är att lära sig söka, välja och analysera 
artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och sedan kritiskt diskutera resultatet och 
träna ett systematiskt arbetssätt, därför valdes metoden för denna studie (Friberg, 2017a).  

Urval 

Inklusionskriterier för studien var artiklar med undersökningsgrupp militära sjuksköterskor 
som vårdat i krig eller konflikt. Ingen avgränsning gjordes geografiskt då krig och konflikt 
uppstår överallt i världen. Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats 
som beskriver sjuksköterskors upplevelser användes. Tidsintervallen var mellan 2008–2019 
då så ny forskning som möjligt ville erhållas, detta på grund av att krig och konflikter 
förändras beroende på utveckling av vapensystem samt sjukvårdsmetoder och detta kan 
påverka upplevelsen i krig. Artiklarna var peer reviewed då detta innebär att artikeln är 
publicerad i vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). Mårtensson (2017) beskriver även att 
peer reviewed betyder att artikeln granskats av forskare som är experter inom området. 
Artiklarna var skrivna på engelska då det är ett världsspråk. Genom att använda 
engelskspråkiga artiklar skapas ett stort underlag för studier (Segesten, 2017). Ingen 
avgränsning till genus gjordes då både män och kvinnor arbetade som sjuksköterskor inom 
det militära. Exklusionskriterier var artiklar skrivna från ett patientperspektiv eller 
anhörigperspektiv. Däremot valdes artiklar som kombinerade sjuksköterskors och patienters 
perspektiv, där används endast de delar som svarade på inklusionskriterierna.  

Datainsamling 

Databasen CINAHL och Military Medicine användes vid artikelsökningar. CINAHL enligt 
Östlundh (2017) är en databas med fokus på omvårdnadsvetenskap och det är erfarenheter 
av vårdandet samt vård inom militära insatser som fokuseras. Databasen Military Medicine 
har militären och internationell sjukvård i fokus. Military Medicine är den officiella 
internationella tidskriften för Association of Military Surgeons (AMSUS): The Society of 
Federal Health Professionals. Artiklarna och fallrapporterna på Military Medicine är peer-
reviewed och innehållet är relevant för statlig, militärisk och internationell sjukvård 
(AMSUS, 2019). Enligt Östlundh (2017) är boolesk sökning en sökteknik vilken används 
för att relevant forskning ska framgå. Med boolesk sökning bestäms hur de valda sökorden 
kan kombineras (Östlundh, 2017). Sök-operator som användes var AND och OR. De 
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relevanta sökorden användes med studiens syfte och urvalskriterier att förhålla sig till: nurse 
perception, nurse, military, war, soldier, nurse experience och de kombineras på olika sätt.  

De tidskrifter som artiklarna var publicerade i, kontrollerades på Ulrichweb innan de gick 
till kvalitetsgranskningen, detta för att få information om tidskriften var vetenskapligt 
förankrad (Ulrichweb, 2020). Det gjordes en systematisk sökning och ord, antal träffar, lästa 
titlar och abstrakt samt antalet valda artiklar dokumenterades i en tabell, se bilaga 1. 
Sökningarna resulterade i 14 artiklar av medelhög eller hög kvalitet. Innan 
kvalitetsgranskning sorterades 20 artiklar bort efter abstrakten hade lästs, detta på grund av 
att de inte besvarade syftet. Kvalitetsgranskningen gjordes med en granskningsmodell av 
Friberg (2017b). Detta innebär att frågor gällande artiklarnas kvalité användes. Frågorna 
berör bland annat hur data har analyserats, vad resultatet visar, om det finns en 
metoddiskussion och om förs det några etiska resonemang. Ett poängsystem har skapats 
utifrån frågorna som finns i granskningsmallen där varje fråga ger ett poäng. Enligt 
granskningsmodellen kan en kvalitativ studie få maximalt 14 poäng och en kvantitativ studie 
kan maximalt få 13 poäng. Sammanställt påträffades 131 artiklar, efter att titlar läst återstod 
34 som svarade mot syftet för studien. När abstrakten lästs föll ytterligare 13 artiklar bort. 
Artiklar som lästes i sin helhet var 21, efter det valdes fem bort då de inte svarade på studiens 
syfte. Kvalitetsgranskningen enligt mall beskriven ovan utfördes på återstående artiklar där 
ytterligare två togs bort på grund av för låg kvalité i förhållande till studien.  Artiklarna ska 
vara av medelhög eller hög kvalitét, vilket motsvarar minst sju poäng. Granskningen 
resulterade i 12 artiklar av kvalitativ metod och två artiklar av kvantitativ metod. 

Analys 

Datamaterialet har analyserats med en modell beskriven enligt Friberg (2017a). Detta 
innebär att texten bearbetas, det finns en helhet vilken bryts ner till mindre delar för att sedan 
bildas till en ny helhet. Ett analysarbete genomfördes och i det första steget lästes artiklarna 
igenom var för sig flera gånger, detta för att få ökad förståelse för helheten. Om osäkerhet 
uppstår på grund av språket i artiklarna ska lexikon användas för att text inte ska tolkas på 
fel sätt. Kjellström (2017) skriver att språkkunskaperna hos författaren är viktigt att beakta 
då det kan leda till misstolkningar och gör att referenser redovisas på ett felaktigt sätt. 
Eventuella svårigheter eller risk för missförstånd på grund av språket kontrollerades mot 
översättningstjänst för att kunna ta till sig texterna fullt ut. I det andra steget låg fokus på 
studiernas resultat och resultatet granskades mera noggrant, syftet gjordes om till en fråga 
som följde med i analysen av texterna. Avsnitt i artiklarna som ansågs svara på studiens syfte 
färgmarkerades med olika färger beroende på om avsnittet innehöll likheter eller skillnader. 
I det tredje steget samlades avsnitten med samma färg, som var likheter, i en schematisk 
översikt och lästes igenom igen för att komma fram till olika kategorier. Detta arbete 
omarbetades flertalet gånger, både enskilt och med stöd av kollegor. Efter analysen och 
arbetet med texterna framstod nya delar och tillsammans skapade en ny helhet, vilken ligger 
som grund för det resultat som presenteras i denna studie. De olika kategorierna vilka liknade 
varandra skapade tillsammans en huvudkategori med underkategorier, det resulterade i tre 
huvudkategorier och fyra underkategorier.  
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Etiska överväganden 

I denna litteraturöversikt följs riktlinjer för forskningsetiska principer. Det har varit 
betydelsefullt att de valda artiklarna till denna studie haft ett etiskt resonemang och tagit 
hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) anger som 
grundkrav för forskare. Principerna innefattas av fyra huvudkrav; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Innebörden av dessa riktlinjer är 
att forskning ska vara sann och inte plagiera från andra, samt att bedömningen ska vara 
rättvis gentemot annan forskning. Forskningsetiska principer innebär att ingen kränkning 
eller skada får ske för de individer som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). För 
denna studie sattes vikt vid att det insamlade datamaterialet innehöll material som erhållits 
genom att forskarna vidhållit de angivna etiska föreskrifterna. Noggrannhet med att inte 
plagiera, fabricera eller falsifiera något av det material som använts till resultatet var viktigt 
i denna studie. Resultatet beskrevs i sin helhet och individers deltagande i de använda 
artiklarna har inte kommit till skada eller kränkts. Artiklarna som användes har följt etiska 
riktlinjer och enligt SFS 2003:460 är information och samtycke två kriterier för forskning 
och etiska aspekter.  

Enligt Priebe och Landström (2017) innebär förförståelse vid ett examensarbete och att 
tidigare värderingar, kunskaper och/eller erfarenheter kring ämnet innan själva studien 
påbörjades finns. Egna erfarenheter och förkunskaper om ämnet i denna studie finns, detta 
genom att ha arbetat inom försvarsmakten samt varit på insats i Afghanistan och Kosovo 
med fokus på sjukvård. Medvetenhet om att det finns en förförståelse för vad sjuksköterskor 
upplever under arbete på insats har författaren hela tiden haft med sig och gjort sitt bästa för 
att vara objektiv i sitt analysarbete. Denna studie har utförts enskilt och har då inte haft någon 
medskrivare att diskutera förförståelsen med. Fyra personer som varit del av 
handledningsgruppen samt två utomstående personer, med liknande eller högre akademisk 
bakgrund, utan förförståelse för ämnet, har läst studien. De har gått igenom studien och 
påpekat delar som kan ha blivit inverkade av förförståelse, detta med syfte i att öka 
trovärdigheten i studien.  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom tre kategorier och sju underkategorier som presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier  

Kategori 

 

Underkategori 

 

Förberedelsen inför striden 

 

 

Otillräckligt förberedd för insatsen 

Soldat eller sjuksköterska 

 
Mitt i stridens hetta Vård med full stridsutrustning 

Vara det lugna ansiktet i en extrem situation 

Personlig utveckling genom utmaning 

 
Återhämtning efter striden Stridens effekter ger psykiska och fysiska 

sår 

Orka vidare genom förståelse från militära 
familjen  

 

Förberedelsen inför strid 
Denna kategori handlar om att inte vara adekvat tränad för insats och veta vad som kommer 
hända, inte heller beredd på sina två konkurrerande roller vilket kan skapa etiska problem.  
 

Otillräckligt förberedd för insatsen 
 
Huvuddelen av sjuksköterskorna som åker på insats har endast generell erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket och känner att detta inte har förberett dem tillräckligt inför 
huvuduppgiften sjuksköterska i insats (Goodman et al., 2013; Rivers & Gordon, 2017). Flera 
av sjuksköterskorna beskriver hur de kanske kände sig förberedda inför insatsen, men när de 
väl var på plats så förstod de hur oförberedda de var och kände att inget hade kunnat 
förbereda dem på vad de skulle få uppleva. Inte ens den mest erfarne 
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ambulanssjuksköterskan kunde förbereda sig på känslorna som uppstår vid identifiering med 
den skadade eller känslan av otillräcklighet (Rivers & Gordon, 2017; Hagerty et al., 2010). 
Sjuksköterskan på insats har precis som soldaterna laddade vapen vilka kan döda samt tunga 
kroppsskydd och hjälm på sig. För sjuksköterskan på insats kan detta skapa inre konflikter, 
då sjuksköterskan är där för att vårda skadade och många av sjuksköterskor anser att de inte 
är tränade för den militära tjänsten (Brewer & Ryan-Wenger, 2009; Lundberg et al., 2019).  

Soldat eller sjuksköterska 
Många av sjuksköterskorna på insats beskriver att de inte har tillräckligt med kunskap för 
den militära tjänsten och att det inte är deras huvudsakliga sysselsättning, deras uppgift är 
att vara sjuksköterska. Sjuksköterskorna känner sig inte som en i teamet, att de inte är lika 
duktiga för att det inte är soldater. Detta leder till att sjuksköterskorna hävdar sig själva 
genom att exempelvis visa sig duktiga på skjutbanan eller frivilligt tar på sig militära 
uppgifter (Ormsby, 2016). En del sjuksköterskor upplevde att det kändes naturligt att utföra 
militära uppgifter och var även kvalificerade för det. Andra fick kämpa för att bevisa sig 
värdig i sin militära roll, att de inte är rädda för de militära uppgifter och de kan ta sin del av 
bördan. Sjuksköterskorna var eniga i att deras upplevelse var att hos övrig militär personal 
fanns inställningen att du är militär i första hand och därefter kan utföra sjukvårdsrelaterade 
uppgifter. För vissa sjuksköterskor var det svårt att anpassa och förlika sig med denna 
informellt satta ram, medan andra uttryckte att de kunde ta sig an rollen att vara soldat i 
första hand (Lundberg et al., 2014; Lundberg et al., 2019). 

Mitt i stridens hetta 
Denna kategori handlar om praktiska, emotionella och olika etiska svårigheter i en extrem 
situation samt känsla av trygghet i kris och genom upplevelser utvecklas i sin yrkesroll. 

Vård med full stridsutrustning 
Nästan alla sjuksköterskor som åker på insats har befunnit sig i en stridssituation och 
sjuksköterskor är inte immuna mot fiendes vapen eller livsfarliga situationer (Lewis et al., 
2012; Ormsby et al., 2016). Cirka hälften av sjuksköterskorna har vårdat en soldat, civil eller 
fiende med livshotande skador under sin insatsperiod. Oförutsägbarheten samt negativa 
utfall av skadorna är något sjuksköterskorna får arbeta med hela tiden (Brewer & Ryan-
Wenger, 2009; Lewis et al., 2012). Det är en utmaning för sjuksköterskorna att utföra vård i 
full stridsutrustning. De är svettiga, det finns många störmoment, det är smutsigt och 
beroende på var de är kan det ta flera timmar innan en patient på ett säkert sätt kan förflyttas 
vidare (Brewer & Ryan-Wenger, 2009). Riktlinjer beskrivs nödvändigt för att sjukvården 
både bland erfarna och oerfarna sjuksköterskor ska fungera. De påtalar att riktlinjerna gör 
vården mer enhetlig och att de ger ett gemensamt språk när vårdpersonalen kommunicerar 
med varandra. Det ger också̊ en trygghet i olika situationer då de ses som ett sätt att kunna 
arbeta med avancerad sjukvård. Sjuksköterskorna beskriver att teamet kan diskutera 
innehållet i riktlinjerna på vägen fram till patienten, men tydliggör att det viktigaste är att de 
används och tillämpas under utbildning. Rutinerna skapar trygghet i sjuksköterskornas 
agerande och bidrar till minskad oro och stress vid omhändertagande av patienter 
(Andersson-Hagiwara et. al., 2013). Om sjuksköterskan inte är på plats när en stridssituation 
uppstår och soldater blir skadade, så får de åka dit och kan då mötas av precis vad helst. I 
vissa situationer finns det inte tid att tänka på att sätta på sig handskar, det finns för många 
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skadade och för få sjuksköterskor, dåliga resurser och fokus ligger på livräddande åtgärder 
exempelvis avsnörande förband för att stoppa blödning. Exempelvis kan sjuksköterskan 
komma fram till en soldat som har varit i en stridssituation eller blivit utsatt för en 
hemmagjord bomb och fått kroppsdelar är separerade från kroppen, sjuksköterskan får vårda 
utifrån situationen och göra sitt bästa för soldaten (Rahimaghaee et al., 2016; Rivers & 
Gordon, 2017).  

Vara det lugna ansiktet i en extrem situation 

Sjuksköterskor på insats inom militären anser att det är viktigt med andlig vård i extrema 
situationer som krig, viktigt med att empati, acceptans och respekt (Ormsby et al., 2016). 
Sjuksköterskan är det lugna ansiktet i en extrem situation, som visar att patienten inte är 
ensam och ger även ett andligt stöd. Sjuksköterskan blir en slags avlastningsventil. I ett 
senare skede kan sjuksköterskan bara behöva sitta hos soldater, vilka har svårt att hantera 
förlusten av kroppsdelar eller kamrater. Sjuksköterskan finns då där för att ge stöd, tröst och 
andlig stöttning (Embrey et al., 2019; Ormsby et al., 2016). Vård av fiender och civila under 
en insats kommer med flera svårigheter och etiska dilemman. Sjuksköterskorna beskrev att 
det var svårt att ställa om från det militära uppdraget till att bli vårdgivare, speciellt i 
situationer där de precis hade varit i strid med patienten (Lundberg et al., 2014; Rahimaghaee 
et al., 2016). Under insats vårdar sjuksköterskor även civila, på grund av språkförbistringar 
och kulturella skillnader upplevs det att vården har brister, på grund av att kommunikationen 
är störd mellan sjuksköterska och patient. Viljan att vårda finns men medlen att utföra 
insatser saknas. Även om tolk finns på plats upplevs denna hjälp osäker då sjuksköterskor 
beskriver en rädsla kring att inte våga lita fullt ut på den tolkning som utförs. 
Sjuksköterskorna vill heller inte använda för mycket sjukvårdsmaterial på de civila, då de 
vet att något kan hända senare vilket gör att egna soldater blir skadade, då vill de ha 
tillräckligt med material för att vårda dem. Många av sjuksköterskorna beskriver att de får 
dåligt samvete för detta och även för att de hoppas på att de skadade som kommer är fienden 
eller civila och inte egna soldater. Sjuksköterskorna brottas med sin professionella ed att 
vårda alla lika och sina tankar vilka säger att egna soldater ska få den bästa vården (Lundberg 
et al., 2014; Goodman et al., 2013). 

Personlig utveckling genom utmaning 
Att åka på insats och arbeta som sjuksköterska ger möjligheter för personlig utvecklig inom 
sjuksköterskeyrket, både psykiskt, fysiskt och praktiskt. Sjuksköterskorna upplevde att de 
utvecklades som person i sjuksköterskeyrket då de ställs inför utmaningar i skadescenarion 
de annars aldrig hade upplevt i sina civila arbeten. Utvecklas personligt kan relateras till de 
vänskapsbanden som knyts under insats samt att fatta egna beslut om omhändertagandet i 
stridssituationer (Goodman et al. 2013; Rahimaghaee et al., 2016). Sjuksköterskorna 
beskriver att trots det påfrestande som händer under en insats så har erfarenheten av att vara 
på insats varit till fördel i deras yrkesutveckling. Tack vare att de har varit en del av militären 
har det hjälpt dem i sin yrkesroll och sjuksköterskorna har blivit mer påhittiga och idérika 
när det kommer till vård av patienter (Embrey et al., 2019; Rahimaghaee et al., 2016). För 
en del av sjuksköterskorna blir tiden på insats en symbol för deras karriär och den verkliga 
kunskap de erhållit och den passion som har väckts genom utmaningar de mött, leder till en 
känsla av utveckling inom sin profession (Elliot, 2015; Rahimaghaee et al., 2016). Genom 
att få vara del av något som upplevs större än sig själv så beskrivs denna upplevelse som ett 
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bra sätt att tjäna sitt land. De förklarar hur känslan av att vara förunnad och ärad infinner sig. 
Denna känsla utvecklas i det arbete de utfört i tjänst och på så sätt förbli hängivna till sitt 
yrkesutövande. Det är en känsla av tillfredställelse att få ta hand om de skadade, samtidigt 
de tjänar sitt land och är del av något större (Embrey et al., 2019; Hagerty et al., 2010; 
Rahimaghaee et al., 2016; Rivers & Gordon, 2017).).  

Återhämtning efter strid 
Denna kategori handlar om stressfaktorer som sjuksköterskor drabbas av under insats och 
som blir synliga när de kommer hem, samt finna styrkan att orka vidare. 

Stridens effekter ger psykiska och fysiska sår 
När sjuksköterskorna åter befinner sig i vardagen beskrivs upplevelser de erhållit under sin 
tjänstgöring genom fysiska och psykiska symptom. Vård under extrema förhållandena under 
arbete på insats såsom fara för eget liv och atypiska situationer, sätter militära sjuksköterskor 
i riskzonen för moraliskt lidande (Kenny & Hull, 2008). Arbeta och leva under strama och 
ofta livshotande tillstånd, tillsammans med att ge omvårdnad till unga traumatiskt skadade 
soldater, miljön och begränsade tillgängliga resurser, kan förståeligt nog resultera i moraliskt 
lidande hos sjuksköterskor. Under dessa omständigheter förväntas militära sjuksköterskor 
ge expertvård. Sjuksköterskor vilka har arbetat i krig eller konflikt går oftast tillbaka till sina 
civila arbeten efter avslutad insats. Indirekt trauma, omhändertagande av allvarligt skadade 
och avlidna och exponeringen av för patienter som har PTSD tillsammans med tillgängliga 
stödsystem är en del i att sjuksköterskor upplever stress. Sjuksköterskorna som var mer 
utsatta för denna typ av stress hade större psykiska problem och det kunde kopplas samman 
med att sjuksköterskorna tog hand om skadade och upplevde att de många gånger inte kunde 
lösa sin uppgift på ett tillfredställande sätt (Kenny & Hull, 2008). Olika stressfaktorer vid 
insatsen kan vara själva utplaceringen för insatsen, trötthet, tung arbetsbelastning, ångesten 
som kommer vid vård av patienter med allvarliga fysiska och emotionella trauman samt 
stressen som kommer när sjuksköterskan ska vårda i en stridssituation där kulor viner över 
huvudet och vapnet hänger på ryggen. Sjuksköterskor på insats drabbades också̊ i större 
utsträckning av utbrändhet relaterat till den höga arbetsbelastningen. (Brewer & Ryan-
Wenger, 2009; Hagerty et al., 2010).  
 
Den ständiga exponeringen och det intensiva arbetet en sjuksköterska på insats gör är svårt 
att uppleva i civila sammanhang i hemlandet. När möjligheten att dra sig tillbaka från 
exponering av trauma inte finns, blir det en ständig stresspåverkan för sjuksköterskan. 
Många sjuksköterskor på insats får uppleva mycket samt se skräckinjagande trauman vilka 
inte går att föreställa sig. Efter att ha sett så mycket död och förödelsen krig kan orsaka och 
upplevelsen av att inte vara densamma som innan kopplas till de trauma, insatser och det de 
exponerats för under strid. Psykiska symtom såsom oro, ångest, mardrömmar och 
stressyndrom beskrivs ständigt närvarande och svårhanterade (Elliot, 2015; Ormsby et al., 
2016).  
 
Minnena från vad sjuksköterskorna har sett och upplevt finns alltid kvar. En del av 
sjuksköterskorna beskriver även symtom som förlust av empati och oförmåga till att uppleva 
andra känslor än ilska och trötthet. Andra beskriver att fysiska symtom såsom ärr efter 
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sårskador blir ständiga påminnelser av vad de behövt genomgå. (Hagerty et al., 2010; 
Rahimaghaee et al., 2016).  

Orka vidare genom förståelse från militära familjen 

Erkännande och acceptans av alla känslor, inklusive obekväma och obehagliga, är oerhört 
viktigt för sjuksköterskan för att kunna orka arbeta vidare under insatsen. Ilska, ångest, och 
sorg är naturliga känslor och förväntas under den levda upplevelsen av att ta hand om unga 
patienter vilka har förödande skador. Dessa känslor kan behandlas på ett konstruktivt och 
målinriktat sätt genom journalföring eller diskussion med en betrodd person i 
sjuksköterskans närhet. En organisatorisk vårdplan för bearbetning är lika viktig som 
sjuksköterskans egen bearbetning. Internt stöd inifrån en organisation är viktigt genom att 
erkänna sina kollegor värdefulla och viktiga. Strukturerade stödprogram inom 
organisationen hjälper individen att anpassa sig under motgångar (Kenny & Hull, 2008).  

Det återkommande hos sjuksköterskorna är fördelarna och den trygga känslan av att arbeta 
i team, att skydda varandra och betydelsen av att kunna dela erfarenheter med någon som 
förstår (Embrey et al., 2019; Hagerty et al., 2010). Sjuksköterskorna beskriver team och 
teamarbete som ett måste för att få gruppstöd och möjlighet till att bearbeta händelser och ta 
sig igenom det jobbiga. De blir en familj med olika roller, en familj där det finns en själslig 
tröst. De stöttar sig mot varandra och tar sig igenom svåra stunder och anpassar stödet till 
om det behövs själsligt eller psykiskt. Från militära internationella insatser i krig skapas 
dessa speciella och nära relationer mellan kollegor. Det är en stark vänskap som blir djupare 
i samband med svåra upplevelser. Denna starka vänskap bildas genom att alla vet vad de har 
gått igenom, vad de har sett och förstår varandra. För att orka arbeta vidare när allt känns 
jobbigt behövs detta band, teamet och den militära familjen (Harvey et al., 2011; Rivers & 
Gordon, 2017; Ormsby et al., 2016).  

Flera av insatssjuksköterskorna beskrev också̊ vikten av vänskapen och samhörigheten som 
uppstått med delar av eller hela gruppen. Denna vänskap förklarade några som mycket 
betydelsefull för deras mående efter hemkomst från insats. Det framkom att en del av 
sjuksköterskorna upplevt att familj och vänner haft svårt att förstå̊ vad de upplevt och vilka 
känslor det skapar. Då hjälper vänskaperna de fått på insatsen. Sjuksköterskorna i ett 
insatsområde såg även att möjligheten de haft att hjälpa skadade var en stor del i coping- 
mekanismen i den känslomässiga hanteringen av påfrestande situationer (Harvey et al., 
2011).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskor inte känner att de är tillräckligt förberedda när det åker på 
insats, antingen när det kommer till vilken nivå de ligger på i sitt yrke eller på vad de kommer 
få vara med om när de är i insatsområdet. Det visar också att sjuksköterskor som åker på 
insats inte var förberedda på att ha två roller och det etiska dilemmat det innebär att vara 
både sjuksköterska och soldat. Ibland är de mer soldat än sjuksköterska och det strider mot 
vad de är där för att göra, ta hand om skadade. Vården är den största delen av en 
sjuksköterskas arbete på insats, vilket innebär vård under strid eller vård efter strid. 
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Sjuksköterskorna arbetar med livshotande skador, bortspränga kroppsdelar, masskadeutfall 
och utför vården vid flera tillfällen när striden fortfarande pågår. Det är då viktigt att 
sjuksköterskan är det lugnande ansiktet och stödet för den skadade. Vård under insats 
innebär inte bara vård av egna soldater, det kan också innebära vård av fiende eller civila 
människor. I dessa situationer skapas etiska dilemman och svårigheter. Sjuksköterskorna 
beskriver dock att genom insats känner de att de är del av något större och får tjäna sitt land. 
Resultatet visar även att de sjuksköterskor som varit på insats känner att de har utvecklats i 
sin sjuksköterskeroll och fått en större passion för yrket. Men att åka på insats i 
sjuksköterskerollen är stressigt och psykiskt påfrestande. För att klara av detta, är ett team, 
den militära familjen ett måste för att kunna arbeta vidare och orka vidare.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes till denna studie är en litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017a), 
valet av denna metod anses vara relevant då önskan är att gå igenom den kunskap som redan 
finns inom det valda området. På så vis ges en insikt för vilka delar inom området som 
tidigare varit relevanta för forskning. Trovärdighet innebär att kunskapen är rimlig och att 
resultatet äger giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Valet av metod görs med anledning 
att urskilja och värdera den kvalitativa och kvantitativa forskningen vilket anses vara adekvat 
för syftet, som är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under stridsrelaterade 
situationer och stärker då trovärdigheten för studien. Denna metod anses också vara till 
fördel då det har gett ökad kunskap och förståelse vad gäller söka och analysera text som 
besvarar studiens syfte. Enligt Friberg (2017a) kan en brist i metoden vara att det kan finnas 
svårigheter i att hitta det väsentliga i den tillgängliga forskningen och finna det som svarar 
på syftet. Ett alternativ till den valda metoden hade varit en kvalitativ intervjustudie med 
sjuksköterskor vilka har varit på insats, det hade dock varit väldigt tidskrävande och hade 
bara gett en bild av sjuksköterskor från Sverige och svenska försvarsmakten. På grund av 
dessa aspekter och att en global översikt önskades med hänsyn till syftet, valdes denna metod 
bort. En metod där endast kvalitativa studier studerades för att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av arbete på insats hade också kunnat användas, men även denna metod valdes 
bort då det ansågs att kvantitativa studier var relevanta då olika mätinstrument och statistik 
kunde ge en bra översikt. En översikt på i hur stor utsträckning psykiska, fysiska problem 
fanns hos sjuksköterskor som varit på insats för försvarsmakten.  

Urvalet bestod av inklusions- och exklusionskriterier för att sökningen ska bli tydlig och för 
att stärka trovärdigheten. Trovärdighet är enligt Mårtensson och Fridlund (2017) 
indikationer på god vetenskaplig kvalitet och att resultatet äger giltighet. Urvalet för studien 
var från början vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2009–2019, detta för att 
forskningen skulle vara aktuell. Intervallen ändras dock till 2008–2019 då en artikel via 
manuell sökning från år 2008 påträffades och innehållet ansågs vara så pass relevant för 
syftet att den användes i studien. Då konflikter och krig är i ständig utveckling gällande 
vapen, sjukvård, skador, sjukdomar så förändras även sjuksköterskornas erfarenheter 
beroende på när och var de är på insats och med tanke på detta ansågs aktuell forskning vara 
det som är mest relevant för syftet i studien. Avgränsning med peer reviewed användes i 
denna studie vilket kan vara ett problem då det kan göra så att den nyaste forskningen inte 
kommer med. Dock påverkades inte sökningen nämnvärt då den mesta av forskningen inom 
området var ny och genom att peer reviewed användes var artiklarna som användes 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter och har enligt Östlundh (2017) granskats av experter 
på området. Goda kunskaper fanns i det engelska språket men om någon osäkerhet uppkom 
användes översättningstjänst.  Artiklarna samt översättningarna lästes även igenom flertalet 
gånger för att minska misstolkningar. Aktuell forskning skrivs i större utsträckning på 
engelska och i denna studie är majoriteten av forskningen från USA, vilket gör att 
engelskspråkiga artiklar ses som en fördel i denna studie. Ingen geografisk avgränsning 
tillämpades och av de artiklar vilka valdes till studien hade åtta sitt ursprung i USA, tre från 
Sverige, en från Storbritannien, en från Iran och en från Australien. Det fanns inte några 
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skillnader i artiklarna vilket påverkade resultatet i valet av ursprung. Det geografiska urvalet 
i studien gör att ett bredare resultat sammanställs och i studien gav det granskade materialet 
samma resultat, vilket leder till en större trovärdighet i studien. Två av artiklarna som har 
sitt ursprung i Sverige är skrivna av samma författare och dessa använder sig av samma 
ursprungsdata, som är en intervjustudie som ingår i författarens doktorsavhandling. Båda 
artiklarna kunde användas till studien då de hade olika syften samt att den insamlade datan 
användes på olika sätt, de var även publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter.  

Databaserna som användes vid insamling av artiklar var CINAHL och AMSUS, dessa 
databaser användes då de var relevanta databaser och är inriktade på hälso- och 
vårdvetenskap. Genom att söka i flera databaser ökade chansen att finna fler artiklar 
relevanta för syftet i studien. Det stärker studiens trovärdighet och validitet om sökning sker 
i flera databaser med omvårdnadsfokus (Henricson, 2017). Boolesk sökning användes i 
datainsamlingen och sök-operatorerna som användes var AND och OR. Denna metod av 
sökning användes tillsammans med peer reviewed, publiceringssår och språk för att 
kombinera sökorden och öka möjligheterna till att erhålla relevanta artiklar till studiens syfte. 
Något som kan ses som en begränsning vid denna sökteknik är att det inte fanns tillräcklig 
kunskap om alla engelska ord inom det valda området och medicinska termer.  Andra ord 
hade kunnat frambringa fler relevanta artiklar med hänsyn till syftet. Artiklarna använda i 
studien granskades genom en kvalitetsgranskningsmall av Friberg (2017b) och genom att 
använda denna granskningsmall och fastställa att artiklarna höll en god kvalitet. Genom att 
göra detta stärks trovärdigheten och pålitligheten i resultatet enligt Henricsson (2017).  

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är god vetenskaplig kvalité́ i forskningsarbeten 
genom begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet viktiga. 
Trovärdighet kan ses som ett paraplybegrepp med de övriga tre under sig, trovärdighet visar 
läsaren att resultatet har giltighet och att kunskapen är trolig. Detta förstärks genom att 
examensarbetet studeras från olika synvinklar (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Bekräftelsebarheten i denna studie stärktes genom att analysarbetet har tydligt beskrivits i 
metoden. Det kan vara en nackdel att arbeta enskilt då endast en person har genomarbetat 
och analyserat alla artiklar och på så sätt kan ha missat relevanta synvinklar i artiklarna. För 
att undvika att missat material i artiklarna analyserades artiklarna med en modell beskriven 
enligt Friberg (2017a). Artiklarna lästes igenom flertalet gånger, både på originalspråket 
engelska och efter översättning till svenska, för att undvika misstolkningar och missat 
material. Under analysarbetet upptäcktes att ordet ”experience” i artiklarna kan översättas 
till både erfarenheter och upplevelser i artiklarna, detta mynnade ut i att trots att studiens 
syfte är sjuksköterskors erfarenheter, lyfts både upplevelser och erfarenheter i resultatet. I 
analysarbetet gjordes syftet om till en fråga så att resultatet noggrant kunde granskas och det 
kunde säkerställas att delarna som valdes ur artiklarna svarade mot syftet. En fördel med 
analysarbetet enligt Fribergs (2017a) modell är att en schematisk översikt skapas och lätt 
kan läsas igenom flertalet gånger, både enskilt samt med stöd av kollegor. Det kan vara svårt 
med analysarbetet och skapandet av kategorier på grund av att flera utvalda delar ur 
artiklarna kan överlappa varandra och det blir oklart vilken kategori de tillhör. Genom att 
arbeta med färgkoder och reflektera över artiklarna var det lätt att få en överblick om vilka 
delar som hör till vilken kategori. Genom analysarbetet stärktes tillförlitligheten då de valda 
artiklarna kom fram liknande resultat och detta insågs med hjälp av Fribergs (2017a) modell. 
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Författaren av denna studie hade mer än en generell förförståelse inom området vilket kan 
spegla resultatet. På grund av detta har studien lästs av sex oberoende personer med liknande 
eller högre akademisk utbildning för att granska resultatet. Personerna vilka granskade 
studien fick kännedom om förförståelsen innan. Granskningen gjordes för att tillförsäkra 
studiens pålitlighet och bekräftelsebarhet och detta gjordes genom att personerna fick i 
uppgift att granska om resultatet var vinklat. Personerna som granskade resultatet ansåg inte 
att det var vinklat på grund av förförståelsen. Pålitlighet handlar om att författaren kan påvisa 
sin förförståelse och tidigare erfarenheter (Mårtensson & Fridlund, 2017). I metoden tas 
förförståelse samt erfarenheter av ämnet i studien fram och det gjorde att pålitlighet stärkts. 
Strävan i denna studie är att resultatet ska vara tydligt beskrivet för att kunna läsas av andra 
och därmed öka överförbarheten. Om examensarbetet har en hög överförbarhet kan resultatet 
överföras till andra kontexter eller situationer och det är endast läsaren som kan avgöra om 
överförbarheten finns (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att förberedelsen inför strid är otillräcklig. NATO har idag cirka 
20 000 militärpersonal och FN har cirka 110 000 militärer, poliser och civila från över 120 
länder på insatser i världen och dessa pågår i länder där det är krig och konflikt (NATO, 
2019a; United Nations Peacekeeping, 2019). Detta är miljöer där sjuksköterskor kan bli 
utsatta för hot, med risk för våld som kan leda till död, vilket gör att de behöver kunna skydda 
sig själv och bära vapen (Säkerhetspolitik, 2019). Oberoende om sjuksköterskan själv har 
varit i strid och patienten de har framför sig lagt ner vapen de precis använt mot dem, så ska 
deras egna vapen läggas bort för att gå in i den vårdande rollen. Sårade och skadade ska 
omhändertas och vårdas (SOU, 2015b). Även om sjuksköterskorna erfar att de inte är 
tillräckligt förberedda att åka på insats känner de ändå att de generellt har kompetens för att 
utföra adekvat vård. Sjuksköterskorna på insats upplever att de redan under utbildningen 
känner stress och frustration över brist på kunskap om den militära kulturen samt brist av 
förberedelser i vad den militära sjuksköterskans roll egentligen är. Något många 
sjuksköterskor kämpar med är känslan av att den militära rollen är viktigare än deras roll 
som sjuksköterska. Detta kan upplevas förvirrande då sjuksköterskorna känner att deras roll 
inte kan vara något annat än att ta hand om patienten. Det är mycket att tänka på, lära sig 
och många tankar att kämpa med för att sjuksköterskan ska känna sig förberedd på vad som 
kommer ske på insats. Det är betydelsefullt att de får stöd redan från början. Exempelvis 
genom att få en mentor eller kollega vilka har både militär- och sjukvårdserfarenhet, får 
sjuksköterskan vägledning i att passa in i den militära kulturen och stöttning i sjukvård 
relaterat till stridsskador (Chargualaf, 2016). Sjuksköterskor känner sig överväldigade av all 
ny information de skall lära sig och bristen på instruktioner om militära principer gör att de 
blir rädda att göra misstag. Det är träningen och utbildningen innan insatsen som hjälper dem 
att gå från ett civilt tillvägagångssätt till att bli militära sjuksköterskor och det är viktigt att 
reflektera över skillnaderna mellan civil och militär sjukvård (Ekfeldt et al., 2015; 
Chargualaf, 2016). De tidigare kliniska erfarenheterna sjuksköterskorna erfarit spelar en stor 
roll i om de känner sig mer eller mindre förberedda på deras roll som sjuksköterska på insats. 
Dock är det många sjuksköterskor vilka känner att trots att de har utbildning i intensiv- och 
akutvård så är denna vård på insats väldigt annorlunda och de är inte förberedda på det. Det 
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är viktigt att utmaningarna i både det praktiska och mentala att utföra vård under strid 
åskådliggörs och förberedelserna anpassas inför detta (Beaumont & Allan, 2012; Ekfeldt et 
al., 2015). De kunskaper som lyfts fram av resultatet är vikten av förberedelse inför en ny 
uppgift eller nytt arbete och att veta vilken roll sjuksköterskan har. Dessa kunskaper kan 
överföras till att när sjuksköterskor får ett nytt arbete och skall utbildas och genomgå en 
inlärning på den platsen. Att ta del av de befintliga kunskaper det nuvarande teamet erhåller 
samt vara ödmjuk och dra nytta av deras arbetserfarenhet (De Jong, et al., 2010). 

Resultaten visar att mitt i stridens hetta vårdar sjuksköterskan skadade och stöter på 
utmaningar och möjligheter i och med detta. Alla människor har rätt att leva och alla har rätt 
till sjukvård (FN, 2019) och en sjuksköterskas tvekan, förakt och förlägenhet när patienten 
visar rädsla för att dö kan förvärra situationen avsevärt (Purtilo & Haddad, 2007). Handla 
etiskt och moraliskt innebär att genomföra handlingar i överensstämmelse med moralregler 
och riktlinjer. Det etiska handlandet ligger på personens förmåga att inse om en situation 
innehåller en moralisk fråga och då kan handla på ett etiskt ansvarigt sätt (Stryhn, 2007). 
Sjuksköterskorna skall innan insats få utbildning i traumasjukvård för att skapa en bild och 
kunskap i vad de kan stöta på under insats. I många länder innebär detta utbildningen BATLS 
son bygger på erfarenheter från skador och dödsfall i strid (Journal of the Royal Army 
Medical Corps, 2000). Sjuksköterskor som vårdar under en stridssituation möter unga 
människor med traumarelaterade skador. Sjuksköterskors perspektiv kan ses i ljuset av 
Travelbee (1971) som menar att det är viktigt att förstå det patienten förmedlar både verbalt 
och icke-verbalt. Sjuksköterskan ska visa empati och ta del av patientens situation där och 
då. Det är betydelsefullt att visa patienter att det finns en vilja att lindra lidandet och att de 
kan känna tillit till sjuksköterskan (Travelbee, 1971). Sjuksköterskorna vet aldrig vad för 
slags patienter de ska få och vilken skada eller sjukdom de har. Med tanke på att de aldrig 
vet vilken skada eller sjukdom patienten har, kommer de till insikt att de behöver en bred 
kompetens för att kunna hantera allt de kan stöta på. Beroende på var i världen konflikten är 
så varierar skademekanismer och sjukdomar. Skadorna kan exempelvis vara 
vapenrelaterade, skottskador eller detonationsskador och sjukdomarna är vanliga i 
insatslandet men ovanliga i sjuksköterskors hemland. Sjuksköterskorna har ofta inte någon 
eller väldigt lite erfarenhet av dessa skador och sjukdomar (Goodman et al., 2010; Örtenwall, 
2017).  Vård av civila är något många sjuksköterskor får göra när det är på insats. Dessa 
civila kan vara barn vilka hamnat mitt i en strid eller råkat trampa på en hemmagjord bomb. 
Sjuksköterskor upplever det emotionellt påfrestande att vårda barn och övertron på den 
militära sjukvården hos civilbefolkningen gör det svårt att få familj och släkt att förstå att ett 
barn har dött av sina skador. Även om det är emotionellt påfrestande att vårda svårt skadade 
barn, är det många av dem som dött om det inte tagits hand av den militära sjukvården 
(Agazio, 2010; Scannell-Desch & Doherty, 2010).  

Även om en stridssituation är hanterbar och sjuksköterskan känner sig självsäker i sin 
förmåga att vårda så blir det svårt när den skadade är en nära vän eller kollega. Detta kan 
leda till en stressituation vilket gör det svårt att ge adekvat vård omedelbart och risken för 
att det blir fel ökar. Sjuksköterskorna upplever också att det är svårt då det är så många unga 
människor som dör eller får livet förstört på grund av det trauma de genomlidit. Vårda ett 
trauma, under en stridssituation, kan skapa en känsla av osäkerhet på sin förmåga och 
situationen i stort, detta kan dock vända och bli en positiv erfarenhet. Om sjuksköterskan på 
ett framgångsrikt sätt under strid hanterat vårdsituationen, infinner sig en känsla av 
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självsäkerhet och att dessa situationer är hanterbara även i framtiden (Ekfeldt et al., 2015; 
Scannell-Desch & Doherty, 2010). Oavsett arbetsplats kan sjuksköterskor i daglig 
verksamhet använda det resultat som sjuksköterskorna i strid beskrivit. Sjuksköterskor kan 
hamna i en situation där oförutsägbara livräddande insatser behövs. Det är betydelsefullt att 
identifiera under vilka omständigheter detta kan ske och formalisera policys, arbetssätt och 
tillvägagångsätt samt utbildning som sjuksköterskor kan ta del av (De Jong, et al., 2010).  

Av resultatet framkommer att återhämtning efter striden är en stor del för sjuksköterskor 
som är på eller kommit hem från insats. Psykisk hälsa är utgångspunkt i individens 
upplevelse av välbefinnande eller illabefinnande. Det är den kämpande människan som 
möter existentiella utmaningar i livet, exempelvis valångest, lidande och förtvivlan 
(Thorsén, 2010). Många sjuksköterskor drabbas av psykiska problem under sin insats eller 
när de kommer hem och de vanligaste psykiska problemen efter en insats är anpassning till 
livet hemma samt PTSD (Maupin et al., 2017: Rivers et al., 2017). I Sverige har 
försvarsmakten enligt lag ett uppföljningsansvar för hemkomna soldater i upp till fem år 
efter avslutad insats (SFS, 2010:449). Sjuksköterskor som ska eller har varit på insats 
behöver stöd och detta innebär mer än att få information och empati. Stöd innebär även att 
bli omhändertagen och genom stöd skapas förutsättningar för att hantera det svåra (Wiklund 
Gustin, 2015; Mattila et al., 2014). Det kan ta upp till sex månader för sjuksköterskorna att 
vänja sig vid att ha psykiska reaktioner eller vänja av de psykiska reaktionerna de har ådragit 
sig efter insats. Interpersonella problem såsom oförmåga att skapa eller upprätthålla vänskap, 
äktenskaplig oenighet och utanförskap från familj och vänner tillskrivs PTSD tillsammans 
med andra relaterade psykiska problem. Höga skrikiga motorljud kan få dem att reagera och 
hoppa till och ljudet av helikoptrar skapar känslan av att förbereda sig på att en skadad patient 
är på ingång. De känner en otrygghet att möta främmande människor. Detta för att de är vana 
vid att det finns människor som vill skada dem. Hela tiden analyserar de sin omgivning och 
tänker ut flyktvägar om bilen framför skulle explodera. Det är många sjuksköterskor som 
lever med den här sortens stress varje dag (Gibbons et al., 2011; Elliott 2014).  

Sjuksköterskor är de som har mest kontakt med dödsfall och skador på insats och är mer 
benägna att visa psykologisk ohälsa än andra yrkesgrupper på insats. Gruppsammanhållning, 
ledarskap och erfarenheter efter utplacering bidrog också till dålig psykisk hälsa hos 
sjuksköterskorna, då den militära kulturen påverkar resultaten av psykisk hälsa. Exponering 
för frekvent död har ansetts bidra till psykisk påfrestning, exempelvis PTSD. Militära 
sjuksköterskor är inte immuna mot stressfaktorer och i det nuvarande militära klimatet, med 
högintensiva strider och terrorister, krävs en närmare titt på exponeringen av sjuksköterskor 
när det kommer till deras personliga och yrkesmässiga risk. Sjuksköterskor som klarat sig 
undan psykiska besvär efter hemkomst beskriver att de fått stöd och en känsla av 
meningsfullhet från sin omgivning i samband med hemkomsten (Gibbons et al., 2011). Om 
denna erfarenhet sätts i relation till Antonovskys (2005) KASAM skapas en hög grad av 
meningsfullhet, den sista komponenten i KASAM. Om sjuksköterskor upplever sig ha en 
känsla av meningsfullhet även efter de händelser som de upplevt i samband med sin 
insatstjänstgöring, så hjälper detta rehabiliteringen och anpassning till vardagen. 
Komponenterna i KASAM är betydelsefulla vid oförutsägbara stressiga omständigheter i 
livet, och kan utgöra en hjälp för att klara av situationen på bästa sätt. Utifrån ett salutogent 
perspektiv kan en hög grad av stress tillsammans med ett gott socialt stöd bli hälsofrämjande 
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(Antonovsky, 2005). Oavsett arbetsplats kan sjuksköterskor i daglig verksamhet använda det 
resultat som sjuksköterskorna i strid beskrivit. De kunskaper resultaten belyst kan överföras 
till sjuksköterskor som ofta utsätts för trauma och påfrestande situationer i arbetet, 
exempelvis på akutmottagningen eller intensivvårdsavdelning. Resultatet lyfter betydelsen 
av stöd och coping för att orka vidare. Genom att tillhandahålla debriefing och stödtjänster 
på arbetsplatsen för sjuksköterskor som har påfrestande arbete eller genomgått något slags 
trauma kan hjälpa dem att orka vidare. En positiv förstärkning när det gäller 
uppdragsprestation och teameffektivitet kan även det hjälpa sjuksköterskor att hantera starka 
känslor (De Jong, et al., 2010). Trots att åka på insats inom försvarsmakten är både psykiskt 
och fysiskt påfrestande så framhåller de allra flesta sjuksköterskor att deras tjänstgöring 
utomlands har lett till att de blivit bättre människor. Omtänksamma vänner och kollegor samt 
en känsla av att andra är villiga hjälpa till ger många sjuksköterskor motståndskraften att 
avleda stressen i jobbiga situationer. Mod och altruism samt en känsla av engagemang för 
sina patienter har också hjälpt sjuksköterskorna i vad vissa nämner som den mest utmanande 
och mest tillfredställande upplevelsen i sitt liv. Sjuksköterskorna skulle inte vilja ha den 
upplevelsen och erfarenheten av att åka på insats ogjord och de skulle rekommendera andra 
sjuksköterskor till att göra samma sak (Gibbons et al., 2011; Scannell-Desch & Doherty 
2010; Elliott 2014).  

Konklusion 
Denna studie har bidragit med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under 
stridsrelaterade situationer. Resultatet visar att sjuksköterskor innan insats, under insats och 
efter insats upplever psykisk och fysisk påverkan. Sjuksköterskorna upplever att de har 
tillräcklig utbildning inom sjukvård för att åka på insats, men när det kommer till den 
förberedande militära utbildningen och kunskap om den militära kulturen brister 
utbildningen. När sjuksköterskorna väl är på sin insatstjänstgöring erfar de att de inte är 
förberedda på deras roll i striden, stridssituationer, skador och sjukdomarna de behöver 
hantera. Sjuksköterskor på insats är några av de som har mest kontakt med död och trauma. 
För att orka arbeta vidare trots allt de får uppleva är den militära familj de skapar på insats, 
teamkänslan och att stödja varandra genom det jobbiga det som gör att de orkar arbeta vidare. 
Resultatet tydliggör också att trots allt jobbigt och påfrestande sjuksköterskorna får uppleva, 
använder de sina erfarenheter till något positivt som att utveckla en större passion för yrket 
samt utvecklat sina praktiska kunskaper om skador och sjukdomar. Sjuksköterskorna känner 
en meningsfullhet i att vara del av något större när de åker på insats. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskor som har arbetat på insats inom försvarsmakten erhåller värdefulla 
erfarenheter, som både de själva och arbetsgivaren kan dra nytta av i det civila arbetet. 
Exempelvis utvecklandet av nya arbetssätt gällande trauma- och akutvård, om erfarenheterna 
tas hand om på rätt sätt. Den kunskap som tagits fram från denna studie är tillämplig i civila 
miljöer där en naturkatastrof, industriolycka, transportolycka eller terroristattack kan ge 
upphov till ett trauma- och masskadeutfall. Studien är överförbar till exempelvis 
akutsjuksköterskor vilka har utbildning i katastrofsjukvård, men trots utbildning är de inte 
förberedda när det väl händer.  
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Denna studie har bidragit med ökad förståelse och kunskap om att sjuksköterskor som åker 
på insats inom försvarsmakten anser att det bästa stödet de har är den militära familjen. För 
att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskors behov av stöd och utbildning innan, under 
och efter insats bör ytterligare kvalitativa studier med intervjumetod genomföras både med 
närstående och sjuksköterskor. Att sjuksköterskor får rätt stöd vid rätt tid bidrar till att 
behålla viktig kompetens och erfarenhet inom sjukvården. Förslagsvis att erfarna 
sjuksköterskor med insatserfarenhet får en mentorfunktion under utbildningen innan insats, 
men även på plats under insats. Kunskapen kan gå förlorad om sjuksköterskor inte får rätt 
stöd och istället blir sjukskrivna eller byter arbete för att de mår psykiskt och fysiskt dåligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



24 

 

REFERENSER 

Artiklar med * är de artiklar som använts i resultatet 
 

Agazio, J. (2010). Army nursing practice challenges in humanitarian and wartime 
missions. International Journal of Nursing Practice, 16, 2, 166–175.  

Allgulander, C. (2015). Klinisk psykiatri.  Studentlitteatur AB.   

*Andersson-Hagiwara, M., Suserud, B-J., Jonsson, A. & Henricson, M. (2013). Exclusion 
of context knowledge in the development of prehospital guidelines: results produced by 
realistic evaluation. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine, 21(1), 1–8.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2.uppl., 43–46). Natur och kultur.  

Arman, M. (2015). Teori för vårdande i utveckling. I M. Arman, K. Dahlberg & M. 
Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (1: a uppl., 279–296). Liber. 
 
Beaumont, S.P. & Allan, H.T. (2012). Supporting deployed operations: are military nurses 
gaining the relevant experience from MDHUs to be competent in deployed operations? 
Journal of Clinical Nursing, 23, 65-74. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04315.x 
 
Brenner, E., Rydell, P. & Skoog, I. (2011). Akutpsykiatri. Studentlitteratur AB.  
 
*Brewer, T.L. & Ryan-Wenger, N.A. (2009). Critical Care Air Transport Team (CCATT) 
Nurses’ Deployed experience. Military Medicine, 174, 508-514. 
https://doi.org/10.7205/milmed-d-02-2608 
 
Chargualaf, K.A. (2017). Becoming an Air Force Nurse: The Experience of Transition A 
New Perspective of a Known Phenomenon. Nursing Forum, 52(4). 
https://doi.org/10.1111/nuf.12193 
 
De Jong, M.J., Benner, R., Benner, M., Richard, M.L., Kenny, D.J., Kelley, P., Bingham, 
M. & Tyree Debisette, A. (2010). Mass Casualty Care in an Expeditionary Environment: 
Developing Local Knowledge and Expertise in Context. Journal of Trauma Nursing, 
17(1), 45-58. https://doi.org/10.1097/JTN.0b013e3181d914ed 

Eide, H. & Eide, T. (2019). Omvårdnadsorienterad kommunikation. (2:a uppl.) 
Studentlitteratur.   

Ekebergh, M. & Dahlberg, K. (2015). Vårdande. I M. Arman, K. Dahlberg & M. Ekebergh 
(Red.), Teoretiska grunder för vårdande (1: a uppl., 136–137). Liber. 



25 

 

Ekfeldt, B., Österberg, R. & Nyström, M. (2015). Preparing for Care in a Combat 
Environment. International Journal of Caring Sciences, 8(1), 1-9.  

*Elliott, B. (2015). Military nurses’ experiences returning from war. Journal of Advanced 
Nursing, 71(5), 1066-1075. https://doi.org/	10.1111/jan.12588  

Elliott, B. (2014) Postdeployment: A military nurse's journey. Nursing, 44(1), 18-22  

*Embrey, K., Gilbert, C. & Taggart H.M. (2019). Understanding Interconnectedness from 
the Military Nurse Perspective. Journal of Holistic Nursing, 37(2), 113–118. 
https://doi.org/10.1177/0898010118792137  
 
FN-förbundet. (2019). Vad gör FN?. Hämtad 2019-11-12 från https://fn.se/vi-gor/vi-
utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/   
 
Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl., 141–152). Studentlitteratur.  

Friberg, F. (2017b). Bilaga III. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl., s. 187–188). Studentlitteratur.  

Försvarsmakten. (2007). Handbok Logistik (105–107). Sörman Information & Media AB.  

Försvarsmakten (2009) Att komma hem. Försvarsmakten.  

Försvarsmakten. (2019a). Vårt uppdrag. Hämtad 2019-11-26 från 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/darfor-finns-forsvarsmakten/vart-
uppdrag/     

Försvarsmakten. (2019b). Försvarsmakten utomlands. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-utomlands/  

Gellerfors, M. & Linde, J. (2014). Svensk militärsjukvård i Afghanistan håller toppklass- 
Prehospitalt tränade narkosläkare tidigt i vårdkedjan är en grund. Läkartidningen. 111(7), 
272–274.  

Gibbons, S.W., Hickling, E.J & Watts D.D. (2011). Combats stressors and post-traumatic 
stress in deployed military healthcare professionals: an integrative review. Journal of 
Advanced Nursing, 68(1), 3-21. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011 

*Goodman, P., Edge, B., Agazio, J. & Prue-Owens, K. (2013). Military Nursing Care of 
Iraqi Patients. Military Medicine, 178, 1010-1015. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-13-
00055  



26 

 

*Hagerty, B.M., Williams, A., Bingham, M. & Richars, M. (2010). Military Nurses and 
Combat-Wounded Patients: A Qualitative Analysis of Psychosocial Care. Perspectives is 
Psychiatric Care, 47(2), 84-92. https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00275.x  

*Harvey, S., Hatch, S., Jones, M., Hull, L., Jones, N., Greenberg, N., Dandeker, C., Fear, 
N. & Wessely, S. (2011). Coming home: Social functioning and the mental health of UK 
reservists on return from deployment to Iraq or Afghanistan. Elsevier Inc, 21(9), 666–672.  

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - 
från ide till examination inom omvårdnad (s. 411–420). Studentlitteratur.  

Howe G. E. (2015). When, If Ever, Should Military Physicians Violate a Military Order to 
Give Medical Obligations Higher Priority?. Military Medicine, 180, 1118-1119. 
https://doi.org/10.7205/MILMED-D-15-00131  

Högkvarteret. (2009). SÄKINSP rekommendation avseende sjukvårdsresurser. 
Högkvarteret.  

Journal of the Royal Army Medical Corps. (2000). Battlefield Advanced Trauma Life 
Support (BATLS). Military Health, 146(2), 110–114. https://doi.org/10.1136/jramc-146-02-
12 

*Kenny, D.J. & Hull, M.S. (2008). Critical Care Nurses’ Experiences Caring 
for the Casualties of War Evacuated from the Front Line: Lessons Learned and Needs 
Identified. Critical Care Nursing Clinics of North America, 20, 41-49. 
https://doi.org/10.1016/j.ccell.2007.10.013 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 57-80). Studentlitteratur.  

Langford C.P.H., Bowsher J., Maloney J.P., & Lillis P.P. (1997). Social support: a 
conceptual analysis. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 25(1), 95–100. 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x 

Lennquist, S. (2017). Traumatologi. (2:a uppl.) Liber.  

*Lewis, P.C., Stewart, D. & Brown, W. (2012). Deployment Experiences of Army Nurse 
Practitioners. Military Medicine, 177, 889–893. https://doi.org/ 10.7205/milmed-d-12-
00047 

*Lundberg, K., Kjellström, S. & Sandman, L. (2019). Dual Loyalties: Everyday ethical 
problems of registered nurses and physicians in combat zones. Nursing Ethics, 26(2), 480–
495. https://doi.org/	10.1177/0969733017718394  
 



27 

 

*Lundberg, K., Kjellström, S., Jonsson, A. & Sandman, L. (2014). Experiences of Swedish 
Military Medical Personnel in Combat Zones: Adapting to Competing Loyalties. Military 
Medicine, 179, 821-826. https://doi.org/	10.7205/MILMED-D-14-00038  
 
Lundberg, L., Sidenö, B. & Pazooki, D. (2008). Sjukvård inom försvarets 
utlandsverksamhet: Framskjuten kirurgisk förmåga. Svensk Kirurgi, 66(4), 141–144.  

Mattila, E., Kaunonen, M., Aalto, P., & Åstedt-Kurki, P. (2014). The method of nursing 
support in hospital and patients’ and family members’ experiences of the effectiveness of 
the support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 305–314. 
http://doi.org/10.1111/scs.12060  

Maupin M., G., Tvaryanas P., A., White D., E. & Lysfjord J., H. (2017). Risk Factors for 
Incident Postdeployment Mental Health Conditions Amon U.S. Air Force Medical Service 
Personnel. Military Medicine, 182, 251–257. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-16-
00052  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2019). Säkerhetspolitik.se. Hämtad 2020-
01-28 från https://www.msb.se/sv/publikationer/sakerhetspolitik.se/ 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från ide till examination inom 
omvårdnad (s. 421–438). Studentlitteratur.  

Nationalencyklopedin (NE). (2019a) Krig. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krig 

Nationalencyklopedin (NE). (2019b) Konflikt. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konflikt  

Nationalencyklopedin (NE). (2019c) Hot. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hotbild   

Nationalencyklopedin (NE). (2019d) Våld. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/våld   

North Atlantic Treaty Organization. (2019a) NATO on the map. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.nato.int/nato-on-the-map/#lat=47.773596679246694&lon=-
0.511979561516891&zoom=0&layer-4 

North Atlantic Treaty Organization. (2019b). What is NATO?. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html  



28 

 

O´Connor, K. (2017).  Nursing Ethics and the 21 st-Century Armed Conflict: The Example 
of Ciudad Juárez. Journal of Transcultural Nursing, 28, 6–14. 
https://doi.org/10.1177/1043659615620657 
 
*Ormsby, A., Harrington, A. & Borbasi, S. (2016). ‘You never come back the same’: the 
challenge of spiritual care in a deployed military nursing context. Journal of Clinical 
Nursing, 26, 1351-1362. https://doi.org/10.1111/jocn.13685  

Priebe, G. & Landström, C. (2017) Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar- grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori 
och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (2:a uppl., s. 25-42). 
Studentlitteratur.  

Purtilo, R. & Haddad, A. (2007) Health professional and patient interaction. (7:e uppl.) 
Saunders Elsevier. 

*Rahimaghaee, F., Hatamopour, K., Seylani, K. & Delfan, V. (2016) Nurses’ perceptions 
of care during wartime: a qualitative study. International Nursing Review, 63, 218–225. 
https://doi.org/10.1111/inr.12240 

Rivers M., F., Dukes, S., Hatzfeld, J., Yoder H., L., Gordon, S., & Simmons, A. (2017). 
Understanding Post-Deployment Reintegration Concerns Among En Route Care Nurses: A 
Mixed-Methods Approach. Military Medicine, 182, 243-250. https://doi.org/	
10.7205/MILMED-D-16-00209  
 
*Rivers, F. & Gordon, S. (2017). Military nurse deployments: Similarities, differences, and 
resulting issues. Nursing Outlook, 65, 100–108. 
https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.07.006 
 
Rydén, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa och 
sjukdom. Bonnier Utbildning. 
 
Salmela, S., Koskinen, C. & Eriksson, K. (2017). Nurse leaders as managers of ethically 
sustainable caring cultures. Journal of Advanced Nursing, 73, 871–882. 
https://doi.org/10.1111/jan.13184  

Santamäki Fischer, R., & Dahlqvist, V. (2014). Tröst och trygghet. I F. Friberg., & J. 
Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., s. 569-
594). Studentlitteratur.  

Scannell-Desch, E. & Doherty, M.E. (2010). Experiences of U.S. Military Nurses in the 
Iraq and Afghanistan Wars, 2003-2009. Journal of Nursing Scholarship, 42(1), 3-12. 
https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01329.x  



29 

 

Segesten, K. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvantitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl., 119–127). Studentlitteratur.  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
Utbildningsdepartementet. Hämtad 2020-02-24 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag- 
2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460   

SFS 2010:449. Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 
Stockholm: Försvarsdepartementet. Hämtad 2020-02-24 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2010449-om-forsvarsmaktens-personal-vid_sfs-2010-449  

SFS 2014:812. Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. 
Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad 2019-11-11 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2014812-om-skydd-for-kannetecken-i-den_sfs-2014-812  

Sjöberg, F. (2017). Kroppen fysiologiska svar på trauma. I S. Lennquist (Red.), 
Traumatologi. (2:a uppl.). Liber.  

SOU 2010:22. (2015a). Krigets lagar. Hämtad 2019-11-12 från 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/05/sou-
201022/      

SOU 2010:22. (2015b) Krigets lagar Bilaga IV. Hämtad 2019-11-11 från 
https://www.regeringen.se/49bb46/contentassets/7db8b68842114a88a0b4f46de5f579df/kri
gets-lagar-sou-201022-del-2 
 
Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Studentlitteratur. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad 11 november, 2019, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker- 
vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for- 
legitimerad-sjukskoterska/  

Säkerhetspolitik. (2018). Världskartan. Hämtad 2019-11-07 från 
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/  

The Society of Federal Health Professionals (AMSUS). (2019). Hämtad 2019-11-26 från 
https://www.amsus.org 

Thorsén, H. (2010). Människosyn och etik. Remus förlag.  



30 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspects of Nursing. (2:a uppl.). Davis cop. 

Ulrich, C., M., Taylor, C., Soeken, K., O’Donnell, P., Farrar, A., Danis, M & Grady, C. 
(2010). Everyday Ethics: Ethical Issuses and Stress in Nursing Practice. Journal of 
Advanced Nursing, 66(11). https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05425.x.  

Ulrichsweb Global Serials Directory. (2020). ULRICHSWEB. Hämtad 2020-02-24 från 
http://ulrichsweb-serialssolutions-com.libraryproxy.his.se  

United Nations Peacekeeping. (2019). Where we operate. Hämtad 2019-11-07 från 
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate  

United States Army. (2019). The Army Vision. Hämtad 2019-11-20 från 
https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/vision/the_army_vision.pdf  

United States Government. (2019). Join the Military. Hämtad 2019-11-20 från   
https://www.usa.gov/join-military#item-214402   

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2020-03-26 från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2019-11-20 från 
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla- 
publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html  

Wiklund Gustin, L. (2015). Psykologi för sjuksköterskor. Studentlitteratur. 

Wright M., K., Carbrera A., O., Eckford D., R., Adler B., A. & Bliese D., P. (2011). The 
impact of predeployment functional impairment on mental health after combat. 
Psychological Trauma Theory Research and Policy. https://doi.org/10.1037/a0024373 
 
World Health Organiztion (WHO). (2019). Constitution. Hämtad 2019-11-13 från 
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution  

Örtenwall, P. (2017). Sjukvård vid väpnade konflikter. I S. Lennquist (Red.), 
Traumatologi. (2:a uppl.). Liber.  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl., s. 59–82). Studentlitteratur.  

 



 

 

Bilaga 1 
Översikt av sökord och urval.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Databas & 

Datum 

Sökord Ytterligare 
avgränsning 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
Abstrakt 

Lästa 
Artiklar 

Valda 
artiklar 

CINAHL 

2019-11-06 

Nursing AND 
war AND 

soldier 

2009-2019, 
peer 
reviewed, 
English, 
fulltext 

13 13 5 3 1 

Military 
Medicine 
2019-11-06 

Nurse 
experience 

2009-2019, 
available 

49 49 9 5 2 

Military 
Medicine 
2019-11-06 

Ethics in 
nursing 

2009-2019, 
peer 
reviewed, 
English 

37 37 7 3 2 

CINAHL 
2019-01-24 

Nurse 
perception 
AND war 

2009-2019, 
peer 
reviewed, 
English 

3 3 3 2 2 

CINAHL 
2019-01-24 

Experiences of 
military nurses 

2009-2019, 
peer 
reviewed, 
English, 
fulltext 

25 25 6 4 3 

Manuell 
sökning via 
annan artikel 
i 
referenslistan 
2019-01-24 

- - 4 4 4 4 4 



 

 

Bilaga 2 
Översikt av analyserade artiklar.  
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Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Etiska 
Överväganden 

Exclusion of context 
knowledge in the 
development of 

prehospital 
guidelines: results 

produced by 
realistic evaluation 

Andersson-Hagiwara, 
M., Suserud, B-O., 

Jonsson, A. & 
Henricson, M. 

Scandinavian 
Journal of Trauma, 
Resuscitation and 

Emergency Medicine 

2013 

Beskriva hur 
riktlinjer och 
protokoll används 
i ett prehospital 
sammanhang, 
vem som 
använder dem, 
varför de används 
eller inte används 
och under vilka 
omständigheter de 
används. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Detta var en enstaka 
fallstudie med 
realistisk utvärdering 
som metodisk ram. För 
att kunna förstå 
sammanhanget 
samlades flera 
datakällor i enlighet 
med fallstudiens 
kvalitativa design. 

Personalen i studien 
har vanligtvis sett 
en positiv syn på att 
arbeta med 
riktlinjer och 
protokoll och de 
betraktade dem som 
oumbärliga i 
prehospital vård, 
men ett förbättrat 
format begärdes av 
både företrädare för 
organisationen och 
Personalen. 

Samtycke erhölls 
från alla deltagare i 
studien. Studien 
godkändes av den 
regionala etiska 
kommittén, 
Göteborg, Sverige 

Critical Care Air 
Transport Team 

(CCATT) Nurses’ 
Deployed 

Experience 

Brewer, T.L. & 
Ryan-Wenger, N.A. 

Military Medicine 

2009 

Att använda 
beskrivande och 
fenomenologiska 
metoder med 
CCATTC 
(Critical Care Air 
Transport Team) -
sjuksköterskor för 
att identifiera 
kunskaper och 
färdigheter som 
krävs för att ge 
vård för kritiskt 
sjuka patienter i 
en stridsmiljö. 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Kvalitativa 
ostrukturerade 
intervjuer, 
fokusgrupper, skriftliga 
berättelser, 
gruppintervjuer, 
deltagarnas 
observationer och 
granskning av 
vårddokumentation 
under flygningen 
användes för att få 
information från 23 
registrerade 
sjuksköterskor 

Dimensioner som 
framgick av 
uppgifterna 
inkluderade: klinisk 
och operativ 
kompetens, 
personlig, fysisk 
och psykosocial 
beredskap, soldat- 
och 
överlevnadsfärdigh
eter, ledarskap, 
administrativa 
problem, 
gruppidentifiering 
och integration, 
flygplan och 
kännedom om 
evakuering och 
sjuksköterskas 
egenskaper. 

Studien godkändes 
av 
chefsjuksköterska, 
chefer och 
institutionella 
granskningsnämnde
r på varje plats och 
av Uniformed 
Services University 
of the Health 
Sciences.  

 



 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Etiska 
Överväganden 

Military nurses’ 
experiences 

returning from war 

Elliott, B. 

Journal of Advanced 
Nursing 

2015 

Att beskriva de 
militära 
sjuksköterskornas 
erfarenheter efter 
insats och deras 
betydelse. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Kvalitativ, berättande 
undersökning. 
Tematisk analys av 
data som samlats in 
2012 från djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer med tio 
militärsjuksköterskor. 

Beskrivningen av 
upplevelsen hade 
fem teman: "lära sig 
att hantera 
förändringar i 
miljön"; "Inför 
verkligheten av 
flera förluster"; "Att 
känna att det är så 
trivialt nu"; "Räkna 
ut var jag" passar "i 
allt kaos"; och 
"arbeta igenom 
skulden för att gå 
vidare". 
Beskrivningen av 
upplevelsens 
betydelse hade två 
teman: "tjäna ett 
större syfte" och 
"titta på livet 
genom en ny lins". 

Tillstånd att 
genomföra denna 
studie erhölls från 
University 
Institutional Review 
Board. Deltagarna 
var skyldiga att läsa 
och underteckna det 
informerade 
samtycket innan 
intervjun inleddes. 
Deltagarna fick 
instruktion om att 
deltagande var 
frivilligt och de 
hade rätt att dra sig 
när som helst. 

Understanding 
Interconnectendness 
From the Military 
Nurse Perspective 

Embrey, K., Gilbert, 
C. & Taggart, H.M. 

Journal of Holistic 
Nursing 

2018 

Att utforska 
hälsofrämjande 
och helande ur 
den militära 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Videoinspelade 
kvalitativa intervjuer 
genomfördes med 10 
militärsjuksköterskor 
som representerade 
olika grenar och 
tidstjänster. Deltagarna 
ombads att dela sina 
erfarenheter som 
militärsjuksköterskor 
och diskutera 
utmaningar och 
belöningar 

Tematisk analys av 
inspelade intervjuer 
avslöjade två 
huvudteman: 
sammankoppling 
och mänsklig 
potential. 

Godkännande från 
universitetets 
institutionella 
granskningsnämnd 
erhölls innan 
studien påbörjades. 
Deltagarna 
informerades 
muntligt om studien 
och fick ett 
informationsblad 
och ett 
godkännandeformul
är. Det klargjordes 
att deltagande var 
frivilligt och att 
intervjuerna skulle 
videofilmas. 

 



 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Etiska 
Överväganden 

Military Nursing Care 
of Iraqi Patients 

Goodman, P., Edge, B., 
Agazio, J. & Prue-

Owens, K. 

Military Medicine 

2013 

Att förstå 
militärsjukskötersko
rs upplevelser av 
vård för irakiska 
patienter. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

En fenomenologisk 
kvalitativ studie, urvalet 
bestod av licensierade 
sjuksköterskor placerade i 
Irak och som gett direkt 
vård till irakiska patienter. 
Alla deltagare tjänstgjorde 
på insats 6 till 12 
månader. 

Analysen gav tre 
teman - expanderande 
praxis, etiska dilemma 
och den kulturella 
klyftan. 

Alla betydelsefulla 
uttalanden och teman 
validerades. Inga 
namn användes under 
intervjuerna. 
Deltagarna 
informerades om att 
diskussionen var 
konfidentiell. 

Military Nurses and 
Combat-Wounded 

Patients: A 
Qualitative Analysis of 

Psycosocial care 

Hagerty, B.M., 
Williams, A., Bingham, 

M. & Richard, M. 

Perspectives in 
Psychiatric Care 

2010 

Att utforska den 
levda upplevelsen 
av stridsskadade 
patienter och de 
militära 
sjuksköterskorna 
som tar hand om 
dem. 

 

Patient- och 
sjuksköterske-
perspektiv 

Studien var en kvalitativ 
fenomenologisk design 
med fokusgrupper, 
genomfördes med 20 
sjuksköterskor och 8 
stridsskadade patienter. 

Gemensamt för 
sjuksköterskor och 
patienter var delade 
erfarenheter, hitta 
mening, psykosocial 
vård, familjer och 
byråkratisk struktur. 
Skillnader var 
patientens 
"förändrade själv" och 
sjuksköterskor 
beskrev 
"professionella 
gränser." 

Sjuksköterskor och 
patienter beskrev sina 
erfarenheter med 
psykosocial vård i 
fokusgrupper. Studien 
godkändes för skydd 
av mänskliga ämnen 
genom ett universitet 
och tre militära 
granskningsnämnder. 

Coming Home: Social 
Functioning and the 
Mental Health of UK 
Reservists on Return 
from Deployment to 
Iraq or Afghanistan 

Harvey, S.B., Hatch, 
S.L., Jones, M., Hull, 

L., Jones, N., 
Greenberg, N., 

Dandeker, C., Fear, 
N.T. & Wessely, S. 

Elsevier 

2011 

Att undersöka 
reservisternas 
sociala funktion 
efter 
reservdistribution 
och utforska 
förhållandet mellan 
negativa upplevelser 
efter utvecklingen 
och efterföljande 
mental ohälsa. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Ett urval av 4 991 
militärpersonal i 
Storbritannien som hade 
utplacerats till antingen 
Irak eller Afghanistan. En 
kvantitativ kohortstudie.  

 

Upplevd brist på stöd 
från militären var 
förknippad med ökad 
rapportering av trolig 
posttraumatisk 
stressstörning (PTSD) 
och missbruk av 
alkohol. Låga nivåer 
av socialt stöd och 
icke-militärt socialt 
stöd efter deltagande 
förknippades med 
ökad rapportering av 
vanlig psykisk 
störning, sannolikt 
PTSD och missbruk 
av alkohol. 

Kohortstudien av 
brittisk 
militärpersonal 
godkändes av 
forskningsetikkommit
tén för 
försvarsministeriet 
och King's College 
Hospital: s lokala 
forskningsetiska 
kommitté.  



 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

 

Metod	
Resultat Etiska 

Överväganden	

Critical Care 
Nurses’ Experiences 

Caring 
for the Casualties of 

War Evacuated 
from the Front 
Line: Lessons 

Learned and Needs 
Identified 

Kenny, D.J. & Hull, 
M.S. 

Critical Care Nursing 
Clinics of North 

America 

2008 

Undersöka 
stressfaktorerna 
hos 
sjuksköterskor 
före och efter 
krigen i Irak och 
Afghanistan  

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

 

 

	

Frågeformulär	med	
möjlighet	till	långa	
svar,	skickade	till	50	
sjuksköterskor.	
Kvalitativ	
enkätmetod.	

 

Sjuksköterskorna 
har upplevt 
betydande stress 
från (1) 
utplaceringen av 
kollegor och, i vissa 
fall, 
familjemedlemmar. 
(2) Byta uppdrag i 
samband med vård 
av sårade soldater 
som återvänder till 
vårdcentralen. och 
(3) det extra arbete 
som skapas genom 
utplaceringar, med 
få 
återfyllningsersättni
ngar, och 
tillströmningen av 
yngre patienter som 
har ökat behov. 

Godkännande	från	
institutionella	
översyn	styrelser	
(IRBs),	
frågeformuläret	
distribueras	till	
aktiv	tjänst,	reserv,	
och	civila	
sjuksköterskor.	
Frågeformuläret	
åtföljdes	av	ett	
personligt	brev	
där	det	angavs	att	
deltagandet	var	
frivilligt	och	
deltagarna	
ombads	att	inte	
sätta	sina	namn	på	
frågeformulären 

Deployment 
Experience of Army 
Nurse Practitioners 

Lewis, P.C, Stewart, 
D & Brown, W. 

Military Medicine 

2012 

Att utforska och 
belysa deras 
kliniska praxis i 
en stridsmiljö. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Kvantitativ metod, 
enkätstudie, statistik. 
Denna studie 
undersökte 50 
sjuksköterskor inom 
militären med 
insatserfarenhet.  

Sjuksköterskorna i 
denna studie 
rapporterar 
standardiseringsrätti
gheter med mest 
omsorg som faller 
inom detta område. 
Emellertid 
rapporterar några få 
otraditionella roller 
som 
sjukhusmottagande 
privilegier. 

 

 

 

Efter att ha fått 
godkännande av 
institutionell 
granskning 
skickades ett e-
postmeddelande 
med ett inledande 
brev och en 
inbäddad länk till 
undersökningen till 
142 sjuksköterskor 



 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Etiska 
Överväganden 

Experiences of 
Swedish Military 

Medical Personnel 
in Combat Zones: 

Adapting to 
Competing 
Loyalties 

Lundberg, K., 
Kjellström, S., 
Jonsson, A. & 
Sandman, L. 

Military Medicine 

2014 

Att utforska den 
svenska 
militärpersonalens 
upplevelse av vad 
det innebär att 
utföra en 
vårdande roll i en 
stridszon. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Beskrivande med en 
kvalitativ induktiv 
inställning. Tjugo 
militär medicinsk 
personal (läkare, 
sjuksköterskor och 
livräddare för strider) 
intervjuades 
individuellt. De hade 
varit involverade i 
internationella militära 
operationer mellan 
2009 och 2012. Denna 
studie analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Analysen 
producerade fyra 
kategorier: att vara i 
en främst icke-
vårdande 
organisation, ta 
hand om 
känslomässigt 
laddade relationer, 
sakna en öppen 
dialog om 
förväntningar på 
dödande och att 
behöva prioritera 
knappa resurser. 

Forskningen 
godkändes av 
Regional Ethics 
Review Board i 
Göteborg. Alla 
informanter 
registrerade sig 
frivilligt och alla 
krav för informerat 
samtycke och 
sekretess 
uppfylldes. 

 

Dual loyalties: 
Everyday ethical 

problems of 
registered nurses 
and physicians in 

combat zones 

Lundberg, K., 
Kjellström, S. & 

Sandman, L. 

Nursing Ethics 

2019 

Att beskriva hur 
svensk hälso- och 
sjukvårdspersonal 
resonerar kring 
etiska 
vardagsproblem 
relaterade till 
dubbla lojaliteter 
mellan vård och 
militära uppgifter 
när de utför vård i 
krigszoner. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Abductiv kvalitativ 
design. Individuella 
intervjuer med 15 
registrerade 
sjuksköterskor och 
läkare tilldelade en 
militär operation i 
Mali. 

Tre 
huvudkategorier 
framkom: skäl för 
att inte åta sig 
stridstjänster, skäl 
för att åta sig 
stridstjänster och 
begränsad lojalitet 
till militära 
uppgifter och 14 
underkategorier. 
Under vissa 
omständigheter 
skulle de kunna 
tänka sig att utföra 
militära uppgifter: 
när de är hotade, 
om de inte syns 
eller om de inte 
behövs för 
vårdtjänster. 

 

 

Deltagarna 
registrerade sig 
frivilligt och krav 
på informerat 
samtycke och 
sekretess 
uppfylldes. 
Forskningen 
godkändes av 
Regional Ethics 
Review Board i 
Göteborg 
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‘You never come 
back the same’: the 

challenge of 
spiritual care in a 
deployed military 
nursing context 

Ormsby, A., 
Harrington, A. & 

Borbasi, S. 

Journal of Clinical 
Nursing 

2016 

Att utforska 
upplevelsen av 
andlighet och 
andlig vård 
genomförd av 
militära 
sjuksköterskor vid 
insats. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Tio australiensiska 
militärsjuksköterskor 
intervjuades om sina 
upplevelser av 
andlighet och andlig 
vård under insats. 
Analyser genomfördes 
med hjälp av en 
fenomenologisk metod 
informerad av 
filosofisk hermeneutik. 

Deltagarna 
uppfattade att de 
hade en viktig roll i 
tillhandahållandet 
av andlig vård i 
frånvaro av familj 
på insats. 
Sjuksköterskan 
behövde emellertid 
också ta hand om 
sina egna andliga 
behov. Resultaten 
antydde att 
andlighet och 
andlig vård kan ge 
positiva fördelar när 
det gäller att skydda 
mot de långsiktiga 
psykologiska, 
emotionella och 
spirituella 
effekterna av 
militärtjänst på 
insats. 

Studien godkändes 
av universitetets 
forskningsetiska 
kommittéer och den 
australiensiska 
försvarsmakten. 
Forskningen 
genomfördes etiskt 
och i enlighet med 
nationella etiska 
riktlinjer. 
Informerat 
samtycke erhölls 
från alla deltagare 
och identifierande 
information togs 
bort från 
uppgifterna under 
transkriptionen. 

Nurses’ perceptions 
of care during 

wartime: a 
qualitative study 

Rahimaghaee, F., 
Hatamopour, K., 

Seylani, K. & Delfan, 
V. 

International Nursing 
Review 

2016 

Att förklara 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
åsikter om vård av 
skadade soldater 
under kriget Irak 
– Iran (1980–
1988) och 
effekten av vården 
på dessa 
sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

En beskrivande 
kvalitativ strategi 
användes tillsammans 
med konventionell 
innehållsanalys. 
Uppgifter som samlats 
in 2014 från 
semistrukturerade 
intervjuer av 14 
sjuksköterskor som 
valts ut genom 
målmedelsprov. 

Två teman (vård i 
kriget, en annan 
kultur och koncept 
och 
vårdprestationer 
under kriget) och 
sex under teman 
(ovanliga 
arbetsvillkor, olik 
arbetsanda, ett 
verkligt men 
informellt klassrum, 
professionella 
självprestationer, 
resultat för det 
professionella 
samhället, förändrat 
själv) kom fram 
från uppgifterna. 

Azad Islamiska 
universitet 
godkände studien. 
Deltagarna 
informerades om 
studiemålen, deras 
rätt att dra sig ur 
studien när som 
helst och 
konfidentialiteten 
för deras 
information under 
alla stadier. Alla 
deltagare 
undertecknade 
informerade 
skriftliga samtycke 



 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

År 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Etiska 
Överväganden 

Military nurse 
deployments: 
Similarities, 

differences, and 
resulting issues 

Rivers, F. & Gordon, 
S. 

Nursing Outlook 

2017 

Att utforska 
militära 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
likheter, 
skillnader och 
resulterande 
problem med 
militära 
anläggningar. 

 

Sjuksköterske-
perspektiv 

Sekundäranalys av 
intervjuer från 65 
amerikanska militära 
sjuksköterskor 
genomfördes. Line-by-
line-avläsningar och 
Nivo8 kvalitativa 
mjukvaror användes. 

Resultaten 
indikerade 
potentiella områden 
för förbättring av 
beteendehälsa, stöd 
och beredskap. 
Sjuksköterskor 
noterade att de hade 
förändrats; att de 
var en annorlunda 
person och hade 
svårt att anpassa sig 
till roller efter 
distribution. 
Positiva upplevelser 
inkluderade 
personlig tillväxt 
och stolthet. 

Godkännande av 
den institutionella 
granskningsnämnde
n erhölls för alla 
ursprungliga 
primära studier 
innan de 
genomfördes. 

 

 
 
 


