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Sammanfattning   
Att vara sjuksköterska och vara på internationell militär tjänstgöring innebär stora 
utmaningar. De utsätts för livshotande faror, samtidigt som de skall ta hand om svårt 
traumatiserade patienter. Denna litteraturstudie syftar till att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser under internationell militär tjänstgöring. Sjuksköterskor på internationella 
militära insatser tillhör två olika yrkeskategorier, soldater och sjukvårdspersonal. Deras 
primära uppgift i fält är att ta hand om skadade patienter, men det kan uppstå situationer 
där de kan bli tvingade till att försvara sig med sitt vapen och potentiellt skada en annan 
människa. Sjuksköterskor i internationell militär tjänstgöring tar hand om alla slags 
patientkategorier. Allt ifrån skott- eller splitterskadade, traumatiserade patienter, till 
vanliga sjukdomar och infektioner. Civilbefolkningen kan behöva vård och stöd p.g.a. 
vad de utsätts för. Den språkliga och kulturella barriär som kan uppstå mellan patient 
och sjuksköterska kan försvåra det arbetet. Efter avslutad tjänstgöring kan 
sjuksköterskan drabbas av psykiska och fysiska skador vilka kan göra det svårt för dem 
att bli återintegrerade i den civila världen. Resultatet av denna litteraturstudie är främst 
baserad på amerikanska och brittiska studier publicerade på 2000-talet. I diskussionen 
berörs framförallt sjuksköterskans hemkomst och huruvida en djupare förståelse av 
KASAM är relevant för förståelsen runt förekomsten av psykiska besvär hos militärt 
tjänstgörande sjuksköterskor.    Resultatet är möjligen relevant att ta del av för de 
sjuksköterskor som planerar att åka på militär internationell tjänstgöring så att de blir 
bättre förberedda på vad som väntar dem. 
 
 
Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelser, försvarsmakten, internationell militär insats, 
hälsa, PTSD 
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INLEDNING 
Sjukvården är och har under lång tid varit en central del av den militära verksamheten 
(McCallum 2008, s. 112). Sjuksköterskan har en vital roll i både den stridande enheten, 
sjuktransporter och fältsjukhusen (Gellerfors & Linde 2014, s. 272). Då vi båda är 
intresserade av prehospital sjukvård och har militär bakgrund med tankar på eventuell 
utlandstjänst så ville vi ta reda på vilka utmaningar en sjuksköterska kan stöta på i 
samband med militär utlandstjänst.  
 
 
BAKGRUND 

Historik 
Sjuksköterskor i internationella militära insatser så som det ser ut idag härstammar ifrån 
Florence Nightingale vilken är det moderna sjuksköterskeyrkets grundare. Nightingale 
verkade under Krimkriget under 1850-talet inom den brittiska armén där hon vårdade 
skadade soldater och förbättrade den sanitära standarden på fältsjukhuset. Hon och de 
kvinnliga kollegor hon rekryterat blev mycket omtyckta av soldaterna för att de 
utvecklade en professionalitet i omvårdnaden och insåg vikten av det sociala samspelet 
mellan sjuksköterska och patienten för att uppnå god omvårdnadsstandard 
(Nationalencyklopedin 2014; McCallum 2008, ss. 224, 230). 
 
I takt med sjukvårdens utveckling utvecklades även sjukvården i fält. Mer avancerad 
sjukvård kan bedrivas i en internationell militär kontext och kraven på sjuksköterskans 
kompetens har ökat. Avancerade kirurgiska ingrepp kan utföras redan på plats i 
krigsområdet i sjukhustält med operationssalar. Den höga tillgängligheten och nivån på 
sjukvården som kan tillhandahållas så nära skadeplatsen har gjort att dödligheten för 
sårade soldater har sjunkit från 24 procent under Vietnamkriget till endast 10 procent 
idag (McCallum 2008, s. 164). 
 
Det senaste årtiondets krig i Irak och Afghanistan skiljde sig från tidigare konflikter i 
avseendet att det inte funnits några egentliga frontlinjer. Istället uppkom nya typer av 
hot som hemmagjorda bomber och gömda krypskyttar, vilket varit en konstant 
närvarande fara. Sjuksköterskorna har då gått ifrån att vara en tämligen välskyddad 
yrkesgrupp till att vara precis lika utsatta för den här typen av attentat som vanliga 
skyttesoldater (Elliott 2014, s. 18). 

 
Utbildning 
De sjuksköterskor som åker på en internationell militär insats har varierande 
utbildningsnivå. Grundutbildade sjuksköterskor med varierande erfarenhet och 
specialistsjuksköterskor inom exempelvis anestesi eller intensivvård arbetar 
tillsammans. Innan de åker iväg på insatsen får de en militär sjukvårdsutbildning. De får 
även en grundläggande soldatutbildning för att kunna agera soldater vid en hotfull 
situation, där de förväntas kunna ta hand om sitt eget och sin patients beskydd (Lindblad 
& Sjöström 2005, s. 3). 
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Den militära sjukvårdsutbildningen som används i bl.a. Sverige, USA och 
Storbritannien bygger på den amerikanska Advanced Trauma Life Support (ATLS)-
utbildningen och kallas inom försvarsmakten för Combat ATLS (CATLS) eller 
Battlefield ATLS (BATLS) (Gellerfors & Linde 2014, s. 272). BATLS skapades av den 
brittiska försvarsmakten vilka såg behovet av sådan utbildning för sin 
sjukvårdspersonal. BATLS-utbildningen bygger på analyser av skador och dödsfall i 
strid. Resultatet av analyserna är att prioritera ett snabbt första omhändertagande så att 
patienten överlever en transport till högre vårdinrättning. Inom traumavården är målet 
att patienten generellt måste få rätt insatser inom en timme efter skadetillfället för att 
öka chansen för överlevnad. Detta benämns på engelska som the golden hour (Journal 
of the Royal Army Medical Corps 2000, ss. 110-113). 
 
I BATLS ingår den traditionella ABC-metoden. ABC står för Airways, Breathing, 
Circulation och är en vedertagen metod för första hjälpen och omhändertagande särskilt 
vid trauma. Under A säkras patientens luftvägar genom exempelvis käklyft eller att suga 
rent svalget. Under B bedöms och undersöks patientens bröstkorg och andning. Man 
lyssnar på lungorna för att upptäcka till exempel en kollapsad lunga. På C kontrolleras 
och stoppas blödningar. (Journal of the Royal Army Medical Corps 2000, s. 113). 
Försvarsmakten har anpassat metoden för sin egen verksamhet och benämner metoden 
C-ABC, där det tillagda ”C” står för catastrophic haemorrhage, på svenska extrem eller 
livshotande blödning. Anledningen till att detta lagts till är att studier på soldaters 
skador visat att ungefär tio procent av dödsfall i strid orsakats av stora blödningar från 
extremiteterna och att en stor andel av dessa hade kunnat förebyggas med snabbare 
blödningskontroll (Gellerfors & Linde 2014, s. 272). Som en åtgärd har därför soldater 
från bland annat USA, Storbritannien och Sverige utrustats med en så kallad tourniquet 
som är ett förband som sätts runt den skadade extremiteten och dras åt för att stoppa 
blödning. En tourniquet är utformad för att kunna sättas på med enhandsgrepp så att 
soldaten klarar av det själv för att förkorta tiden för omhändertagandet och minska 
risken för allvarliga blodförluster (Hodgetts, Mahoney, Russell & Byers 2006, s. 745; 
Gellerfors & Linde 2014, s. 273). 
 

Genèvekonventionen 
I krig har man enligt första Genèvekonventionen (International Committee of the Red 
Cross ((ICRC) 1995, s. 37) skyldighet att tillhandahålla skydd och vård åt civila samt 
motståndarsidans skadade. Allas mänskliga rättigheter, oavsett etnisk tillhörighet, 
civilstånd, kön och religion skall respekteras och alla skall behandlas lika. Enligt 
Genèvekonventionen så skall sjukvårdspersonal förses med en armbindel med röda 
korsets, röda halvmånen eller röda lejonet och solens symbol. De får också ett ID-kort 
utfärdat av ICRC där det tydligt framgår att de är sjukvårdspersonal. Detta innebär att 
de är icke stridande, vilket innebär att de endast har rätt att utöva våld om de själva 
attackerats först. Båda parter i krig är skyldiga att skydda dem och de skadade (ICRC 
1995, s. 49). 

 
Etik 
Sjuksköterskan ställs inför komplicerade etiska situationer där de personliga banden till 
patienten kan tvingas åt sidan. Kelly (2010, s. 637) beskriver problematiken runt hur en 
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sjuksköterska kan tvingas lämna en sårad kamrat åt sitt öde om ett befäl bedömer att 
riskerna för sjuksköterskan att på ett säkert ta sig fram till patienten är för stora. En 
annan situation som kan uppstå är då en skadad fiende har högre vårdbehov och 
prioriteras före en skadad kamrat som ligger bredvid, trots att fiendesoldaten försökt 
döda kamraten bara några minuter tidigare. 
 
Alla sjuksköterskor, oavsett verksamhet, är skyldiga att förhålla sig de etiska riktlinjer 
som International Council of Nurses (ICN) har tagit fram. Där står det att: 
”sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (ICN 2012, s. 1). Den etiska koden 
har översatts till svenska och de etiska förhållningssätten därifrån ingår i 
Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 
2005, s. 8). 
 

 
Efter avslutad insats 
Sveriges Försvarsmakt har enligt lag uppföljningsansvar för den hemkomne soldaten i 
upp till fem år efter avslutad insats, men kan i enskilda fall utökas vid behov. (SFS, 
2010:449). Försvarsmaktens Arbetsmiljöavdelning ser till att den hemkomna personalen 
skall få hjälp med psykiska och fysiska besvär som kan ha ådragits under internationell 
militär tjänstgöring (Försvarmakten 2009, s. 3). Försvarsmakten har ett 
rehabiliteringsansvar för den som har blivit psykiskt eller fysiskt skadad under sin 
insats. De kan bistå med ekonomiska medel för att undersöka huruvida det handlar om 
en arbetsrelaterad skada. Majoriteten av hemkommen personal har också ett 
hemkomstsamtal tillsammans med en samtalsledare. De får möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter och upplevelser. Samtalen underlättar för sjuksköterskorna att 
förbereda sig på svårigheter som kan upplevas efter hemkomsten. Det finns även 
möjlighet att prata om olika situationer de varit med om under insatsen som kan påverka 
deras kommande civila tjänstgöring (Försvarmakten 2009, s. 4-5).  
 

Tidigare forskning 
Tidigare studier rörande sjuksköterskor inom militär verksamhet kommer till största del 
från USA och Storbritannien. Studierna bygger oftast på erfarenheter av specifika 
internationella militära insatser vilket innebär att studiernas tidsram koncentreras till de 
år den aktuella militära insatsen pågått. Endast ett fåtal litteraturöversikter finns 
publicerade och de bygger på data som är uppemot 35 år gamla. 
 
En litteraturöversikt av Zangaro och Watts Kelley (2010, s. 19-41) sammanställer 
forskning om militärsjuksköterskors trivsel med sina jobb. Faktorer som påverkade 
sjuksköterskornas trivsel negativt i störst utsträckning var den militära 
ledningsstrukturen, personalbrist, arbetsbelastning och schemaläggning. De positivt 
påverkande faktorerna beskrevs som sjukvårdsförmåner, lön och möjlighet till vidare 
kompetensutveckling (Zangaro & Watts Kelley 2010, s. 36-37). 
 
En annan litteraturöversikt av Gibbons, Hickling och Watts (2012, ss. 3-21) undersöker 
olika stressorer militär sjukvårdspersonal utsätts för och förekomsten av posttraumatiskt 
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stressyndrom (PTSD) hos dem. Deras resultat visade att de primära stressorerna för 
sjuksköterskorna var närvaron av hot och våld, brist på erfarenhet, avsaknad av socialt 
stöd samt skuld- och skamkänslor inför beslut de tvingats fatta. Studien visade att 
mellan 30-40% av sjuksköterskor som tjänstgjorde under Vietnamkriget uppvisar 
symtom på PTSD (Gibbons, Hickling & Watts 2012, ss. 3-21). 
 

Teoretisk referensram 
Hälsa 
Hälsa är ett begrepp vilket beskrivs som en upplevelse rörande hela individen där det 
skall råda jämnvikt och balans i livet. Det är dock en subjektiv upplevelse så den 
uppfattas olika av alla individer. Hälsa är därmed inte ett konstant värde utan ett 
fenomen som måste ses i dess helhet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Hälsa är en 
naturlig del av en människas liv men individen inser oftast inte att den inte kan tas för 
given förrän när hälsan hotas. Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom (Wiklund 2003, 
ss.78-79). Eriksson (1996, s. 30) menar att individen behöver känna tro, hopp och 
kärlek för att känna hälsa. Eriksson (1996, s.36) säger också att det måste råda balans 
mellan sundhet, friskhet och välbefinnande för att hälsa skall uppnås. Sundhet och 
friskhet är de objektiva delarna i hälsobegreppet och välbefinnande utgör det subjektiva. 
Sundhet definierar det psykiska hälsotillståndet medan friskhet definierar det fysiska 
hälsotillståndet. Välbefinnande är varje enskild individs upplevelser och kan ses som att 
individen känner sig tillfredställd med sitt liv (Eriksson 1996, s. 44). 
 

KASAM  
En persons hälsa bygger enligt Aaron Antonovsky (2005, s. 33) på en rad 
hälsobringande faktorer snarare än sjukdomsbringande sådana. Antonovsky kallar dessa 
för salutogena faktorer, motsatsen till patogena som betyder sjukdomsframkallande. 
Förr eller senare kommer alla människor att utsättas för prövningar. Antingen fysiskt, 
psykiskt eller socialt. Det som intresserade Antonovsky var hur vissa personer tycktes 
tåla mer påfrestning än andra utan att utveckla någon form av kvarvarande ohälsa 
(Antonovsky 2005, ss. 25-33). Efter att ha studerat ett antal kvinnors generella hälsa och 
upplevelser efter att ha kommit i klimakteriet upptäckte han att de kvinnor som svarat ja 
på frågan om de någon gång hade befunnit sig i koncentrationsläger under förintelsen 
hade en förbryllande hög nivå av psykisk hälsa. Att ha genomgått så skräckfyllda, 
stressande och inhumana händelser och fortfarande ha en acceptabel nivå av psykisk 
hälsa förbluffade Antonovsky (2005, s. 15-16). Han ansåg att upplevd hälsa är ett 
flytande begrepp och att vissa människor tenderar att röra sig mer mot den ena eller 
andra polen hälsa respektive ohälsa. 
 
För att ha ett begrepp som beskriver detta fenomen med att människor hanterar 
påfrestningar på olika sätt myntade Antonovsky Känsla av sammanhang (KASAM). I 
begreppet ingår tre komponenter som han kallar begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet är i vilken utsträckning en individ uppfattar inre och yttre 
stimuli som ordnad, sammanhängande och strukturerad information snarare än som ett 
brusigt kaos. Personer med hög känsla av begriplighet kommer att kunna förutse de 
stimuli som ligger i framtiden samt kunna organisera och förstå dessa. Hanterbarhet 
menar han är den egna upplevelsen av att de resurser som finns individen tillgänglig för 
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att möta motgångar är tillräckliga. Personer med hög känsla av hanterbarhet kommer i 
mindre grad att känna sig som offer för omständigheterna eller tycka att livet är 
orättvist. De kommer istället känna att de har förmågan att ta sig igenom det svåra. 
Meningsfullhet syftar till motivationen personen har att hantera svårigheterna och se 
dem som utmaningar värda engagemang och känslomässig investering (Antonovsky 
2005, s. 43-46). 

 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
PTSD är en psykiatrisk diagnos som kan drabba en person som varit med om en 
traumatisk händelse. Det kan vara exempelvis våldtäkt, rån, trafikolycka, naturkatastrof 
och liknande. Symtomen för PTSD är indelade i tre grupper, återupplevande, 
undvikande och förhöjd arousalnivå. Återupplevandet innebär att patienten har 
återkommande eller ihållande minnesbilder av den traumatiska händelsen, det benämns 
även som flashbacks. Det är inte heller ovanligt med mardrömmar relaterade till 
händelsen. Patienterna har även en önskan om undvikande av sådant som associerar till 
traumat på något sätt. Det kan handla om minnesförluster av själva händelsen som inte 
är substansrelaterade. Den förhöjda arousalnivån yttrar sig på olika sätt. Ofta ger det 
besvär som sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, ökad irritabilitet och känslighet 
för plötsliga sinnesintryck som ljud och ljus. För att besvären skall klassas som PTSD 
skall symtomdebuten ha inträffat senast sex månader efter traumat. Dock har man sett i 
studier av krigsveteraner att symtomdebuten kan förskjutas något. (Lundin 2010, s. 365) 
Det finns olika teorier om risk- respektive skyddsfaktorer för att drabbas av PTSD efter 
en traumatisk upplevelse. Förutom KASAM, så talas det om att stödet i ens sociala 
nätverk kan öka skyddet. Det finns även belägg för att en nedsatt neurokognitiv förmåga 
skulle kunna öka risken för PTSD (Lundin 2010, s. 364)  
 
Studier har visat att 20-30% av all personal som under en internationell militär insats 
utsätts för stridssituationer ådrar sig någon slags psykisk åkomma. Att vara utsatt för 
stridssituationer kan bidra till vissa psykiska sjukdomar såsom depression, oro eller 
PTSD (Hagerty, Williams, Bingham & Richard 2011 s. 84). Vårdpersonal ligger bland 
de tre militära yrkesgrupper som har högst risk att utveckla PTSD (Elliott 2014 s. 18). 
Att vårdpersonalen ligger i högriskzonen för att utveckla psykiska besvär på grund av 
internationell tjänstgöring beror främst inte att de utsätts för situationer där deras liv är i 
fara. Det beror främst på att de får uppleva och ta hand om många olika traumatiska 
skador, traumatiska berättelser från deras patienter och att de har många patienter som 
avlider (Hagerty et.al 2011 s. 85; Elliott 2014, s. 18). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskor som tjänstgör i internationella militära insatser utsätts för mycket stora 
prövningar. Patienterna har en låg medelålder, men ofta mycket allvarliga och 
traumatiska skador som är ovanliga inom den civila sjukvården i hemlandet (Gellerfors 
& Linde 2014, s. 272). Många patienter är traumafall såsom skott- respektive 
sprängskador och kräver högkvalificerad vård. Vidare utsätts sjuksköterskorna för extra 
stressmoment genom den hotbild och strid som skiljer dem från de 
sjuksköterskekollegor de har på hemmaplan (Gellerfors & Linde 2014, s. 272). Att 
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behöva vårda kamrater som sårats och samtidigt kanske behöva ge vård till civila eller 
fiendens sårade kan väcka mycket känslor och särskilt om omständigheterna kräver ett 
åsidosättande av den personliga relation sjuksköterskan har till sin allierade soldat. Det 
finns relativt lite forskning som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av sina 
internationella militära tjänstgöringar och vi tror att sjuksköterskor som varit iväg på 
detta har mycket erfarenhet av bland annat svåra trauman och människor som varit 
inblandade i dessa. Den erfarenheten kan vara mycket värdefull att ha för den civila 
sjukvården. De upplevelser dessa sjuksköterskor får av exempelvis hot- och 
våldsituationer kan möjligen vara av nytta för sjuksköterskor inom akutsjukvården 
eftersom det även där kan förekomma hot och våld. Även i möten med kollegor och 
patienter som varit med om traumatiska upplevelser i krigssituationer skulle den 
kunskapen kunna bidra till bättre förståelse för krigens konsekvenser. Därför är syftet 
med den här litteraturstudien att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med 
internationella militära insatser. 
 
SYFTE 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av internationella militära insatser. 
 
METOD 
Litteraturöversikt enligt Axelsson (2008, s. 204-219) valdes som metod för denna 
studie. Litteratursökning har skett i databaserna PubMed och Cinahl. Medicinsk och 
vårdvetenskaplig facklitteratur har också använts. Studiens fokus har legat på 
sjuksköterskor som tjänstgjort i en militär insats under det senaste årtiondet. 
 
Inklusionskriterier för litteratursökningen har varit att litteraturen skall vara peer 
reviewed, vara publicerad tidigast år 2000 samt utgå ifrån sjuksköterskor som aktivt 
deltagit i en internationell militär insats.  
 
Sökord som använts är ämnesord i Cinahl headings och MeSH-termer. De primära har 
varit: Military, nursing, experience, nurses och war. En första pilotsökning är enligt 
Axelsson (2008, s. 206) lämplig för att se över tillgängligheten på publicerat material 
inom området. En fritextsökning utan begränsningar gjordes på den rekommendationen 
i Cinahl på military nursing och fick 2642 träffar. Efter studiens inklusionskriterier 
applicerats sjönk den siffran till 1092 träffar. En stor del av sökresultatet inkluderade 
material som var rena personporträtt eller skrivet av redaktionen för tidskriften så 
sökavgränsningen research article användes i detta läge. Sökresultatet avgränsades då 
till 141 träffar. Med dessa inklusionskriterier klara så utvidgades sökningen med fler 
sökord. Se förteckning över slutgiltiga sökningar i bilaga 1. De artiklar som valdes bort 
ur dessa sökningar var sådana som inte svarade till vårt syfte på ett eller annat sätt. 
Bland annat valdes de artiklar bort som behandlade militära insatser för långt bak i tiden 
eller där sjuksköterskans upplevelser inte hade fokus. I bilaga 1 har endast sökningar 
från Cinahl valts att tas med då de sökningar som gjordes i PubMed hade nästan 
identiska sökresultat och inte ledde till att någon ytterligare artikel valdes ut. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån fyra teman med underliggande subteman. De beskriver 
sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter från internationell militär tjänstgöring. 
 
Att leva under konstant stress 

- Unik miljö 
- Vardagliga hot 

Att vara både sjuksköterska och soldat 
- Våldsutövning 
- Dubbla professioner  
- Soldater som patienter 
- Civilbefolkningen 

Att återvända hem 
- Förändrad som person  
- Familj och vardag 
- Yrkesmässiga vinster 

 

Att leva under konstant stress 
I detta tema beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av att vistas i krigsområdet och att 
befinna sig under hot om våld. 

Unik miljö 
Den första utmaningen som sjuksköterskorna stötte på var att komma till ett främmande 
land. Levnadsstandarden på baserna varierade kraftigt, hygien var en ren lyx för vissa 
och tillgången på vatten varierade kraftigt (Scannell-Desch & Doherty 2010, s. 7). 
Beroende på hur långt ifrån huvudbasen de var stationerade varierade tillgången även på 
sjukvårdsmateriel. Improviserade lösningar på transport, sängar och omläggningar fick 
uppfinnas (Rushton, Scott & Callister 2008, s. 181). För de sjuksköterskor som 
tjänstgjort i Afghanistan var även klimatet en stor omställning för många då det är ett 
land med alltifrån ökenområden till snöklädda bergskedjor (Scannell-Desch & Doherty 
2010, s. 7).  
 
De nyanlända sjuksköterskorna hade ingen möjlighet att förutspå vad för slags patient 
som skulle bli nästa att vårda, eller vilken skada patient utsatts för. Sjuksköterskorna 
förstod att de behövde ha en bred kompetens för att kunna hantera alla de olika 
sjukdomar och skador som de skulle stöta på och att de skulle får jobba med 
patientgrupper som de själva inte hade stor erfarenhet av. (Goodman, Edge, Agazio & 
Prue-Owens 2013, s. 1012). 

Vardagliga hot 
Upplevelserna av hoten skiljde sig mellan sjuksköterskorna beroende på vart de var 
stationerade. De som tjänstgjorde långt ifrån själva striderna var inte lika beredda på 
hoten när de väl dök upp. De sjuksköterskor som var involverade i stridande enheter 
kände sig konstant medvetna och beredda på alla typer av hot som skulle kunna uppstå. 
(Griffiths & Jasper 2008 s.95) Flera sjuksköterskor upplevde hotfulla situationer där de 
blivit attackerade inne på baserna av förklädda män. En sjuksköterska beskrev hur hon 
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dygnet runt gick med en laddad pistol innanför kläderna, även under operationer för att 
känna sig tryggare. (Scannell-Desch & Doherty 2010, s. 9) 

 
Att vara både sjuksköterska och soldat 
Temat behandlar sjuksköterskornas upplevelser av att ha två professioner att förhålla sig 
till samt vad som varit mes utmanande med dem. 

Våldsutövning 
Sjuksköterskor har beskrivit att de känt sig trygga med sin grundläggande 
soldatutbildning. Den har dels gjort att de känt sig bekväma med utrustning och fordon 
som försvarsmakterna använder, men även att de, om nöden krävt, kunnat skydda sig 
och eventuella patienter. (Lindblad & Sjöström 2005, s. 30). Sådana situationer beskrivs 
av sjuksköterskor som tvingades göra sig redo att skjuta mot en annan människa. Efteråt 
beskrev de en overklighetskänsla över att de var på väg att göra något sådant utifrån det 
faktum att de som sjuksköterska har ett etiskt åtagande att inte skada någon annan 
människa (Griffiths & Jasper 2008, s. 96). 

 
Dubbla professioner 
Sjuksköterskor har upplevt att gränsdragningen mellan soldat och sjuksköterska har 
varit välutformad och relativt lätt att arbeta utifrån. Den osäkerhet runt rollerna som 
vissa upplevt innan tjänstgöringen har tydliggjorts och även om svåra situationer 
uppkommit har det varit lätt att falla tillbaka på rutiner och riktlinjer (Griffiths & Jasper 
2008, s. 96; Lindblad & Sjöström 2005, ss. 32-33). I de båda professionerna ligger två 
väldigt olika yrkesroller, värdegrunder och förhållningssätt. Sjuksköterska ses ofta som 
väldigt sympatiska, hjälpsamma och omtänksamma medan soldater har en bild av 
auktoritet, disciplin och krig. Att förhålla sig till dubbla roller och att kunna integrera de 
två professionerna till ett arbete har varit lättare än de flesta hade trott (Griffiths & 
Jasper 2008, s. 96). 
 

Civilbefolkningen 
I krig är det oundvikligt att civilbefolkningen kommer att falla offer för krigets 
konsekvenser. Speciellt när striderna sker i stadsmiljö där många civila är i rörelse. 
Militären är skyldig att ge medicinsk vård åt civilbefolkningen i det land som de verkar 
i och enligt Goodman et.al (2013, s. 1010) hade civilbefolkningen fler vårddygn och 
operationer per invånare än vad de allierades soldater hade. Civilbefolkningen är 
välkomnande till militär sjukvårdspersonal då de har bättre utrustning och resurser än 
vad landets egen sjukvård har (Goodman et.al 2013, s. 1013). Förutom de många svåra 
skador som sjuksköterskan möter uppstod också utmaningar i patientkontakten. De 
svåraste utmaningarna var kulturella och språkliga skillnader mellan sjuksköterskan och 
patienten. Till sin hjälp hade sjuksköterskorna i vissa situationer en tolk som även 
kunde hjälpa dem att förstå de kulturella skillnaderna. Sjuksköterskorna upplevde dock 
en problematik i att inte kunna försäkra sig om att tolken alltid förmedlade rätt 
information till patienten. En av de stora kulturella skillnaderna var synen på män och 
kvinnor. En kvinna låter sig inte bli undersökt av en man och männen sökte upp 
manliga sjuksköterskor för att få svar på sina frågor. Det ligger i deras kultur att 
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kvinnorna skall ta hand om männen, men det är kvinnan som skall vänta på mannen och 
han som besitter kunskapen (Goodman et.al 2013, s. 1013).  
 
En stor utmaning som sjuksköterskorna ställdes inför var när de tog hand om barn. 
Många sjuksköterskor hade inte den kompetensen eller tidigare erfarenhet av att vårda 
barn. Barnen hade ofta samma traumatiska skador som soldaterna drabbas av. Detta var 
svårt ur medicinsk synvinkel då de ofta saknade material som var anpassat för barn. 
Sjuksköterskorna upplevde det även emotionellt påfrestande att ta hand om så svårt 
skadade barn. Att de tog hand om barnen var viktigt för civilbefolkningen. Om barnen 
inte hade tagits hand av den militära sjukvården fanns det stor sannolikhet att de barnen 
inte hade överlevt (Agazio 2010, s. 170). Den övertro som fanns till den militära 
sjukvården hos civilbefolkningen var inte heller lätt att övervinna för sjuksköterskorna. 
De gånger som barnen inte överlevde sina skador upplevde sjuksköterskorna att det var 
väldigt svårt att få familjen att förstå varför de inte hade kunnat rädda dem (Scannell-
Desch & Doherty 2010, s. 9). 

 
Soldater som patienter 
Det primära syftet för den sjukvård som organiseras av försvarsmakterna är att 
understödja den militära verksamheten och att behandla de skador som orsakas den egna 
personalen under den internationella insatsen. Sjuksköterskor har upplevt att det känts 
svårt att möta så många unga människor med livet framför sig som får sina drömmar 
krossade på grund av sina krigsskador (Scannell-Desch & Doherty 2010, s. 8). 
 
Genom sin förberedande utbildning hade de fått lära sig vad de kunde förvänta sig för 
skador hos patienterna (Lindblad & Sjöström 2005, s. 33). Alla patienter var dock inte 
traumafall, mindre komplicerade sjukdomsfall var vanligt förekommande. Sådant som 
förekom var exempelvis lunginflammationer, mag-tarmbesvär och stukade fötter. Det 
upplevdes som oväntat av sjuksköterskorna som hade sett framför sig enbart trauma och 
skador relaterade till strid (Rushton, Scott & Callister 2008, s. 181). Den begränsade 
tillgången på personal innebar att sjuksköterskorna var tvungna att skaffa sig en bred 
kunskap som ibland låg utanför deras egen specialisering för att kunna möta alla typer 
av patienter oberoende av vilken skada eller sjukdom patienten hade (Goodman et.al. 
2013, s. 1012). De medicinskt mest sjuka patienterna stötte sjuksköterskorna på i 
fånglägren där tillfångatagna fiendesoldater hölls. Medelåldern på dessa var något högre 
och därför var det inte helt ovanligt med allvarligare tillstånd som hjärtinfarkt och 
njursvikt. Sjuksköterskorna uttryckte fånglägret som den mest påfrestande platsen att 
tjänstgöra på grund av rädslan för att fångarna skulle bli aggressiva (Scannell-Desch & 
Doherty, 2010 s. 9). 

 
Att återvända hem 
Under detta tema beskrivs sjuksköterskornas upplevelser efter att de återvänt hem efter 
avslutad insats. Upplevelserna beskriver relationerna till närstående samt vad de tar med 
sig från kriget in i det vidare livet hemma med jobb och så vidare. 
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Att bli förändrad som person 
Hemkomsten innebar prövningar för sjuksköterskorna. Under insatsen så bestod deras 
dagar och veckor av rutiner. De åt i samma matsal varje dag, träffade samma människor 
och hade sina dagliga rutiner att följa. Den vardag de hade i krigets miljö var helt olik 
den de hade på hemmaplan. Efter att de kom hem kändes det därför som att de kastats in 
i en värld av kaos. Sjuksköterskorna upplevde det jobbigt och stressande att vistas bland 
mycket folk och ljud (Elliott 2014 s. 19). Enligt Elliott (2014 s. 18-19) kan det ta upp 
till sex månader för vårdpersonal att vänja sig med eller vänja sig av vid de psykiska 
reaktioner som de hade ådragit sig. Höga vrål av motorer fick dem att reagera och hoppa 
till. Ljudet av helikoptrar fick dem att initialt reagera och förbereda sig på att en svårt 
skadad patient var på ingång. De kände en otrygghet över att möta främmande 
människor för att de var vana vid att det fanns folk runtomkring som ville skada dem. 
Hela tiden analyserade de sin omgivning och tänkte ut flyktvägar eller scenarion om 
bilen framför skulle explodera (Elliott 2014, s. 20). 
 
Många sjuksköterskor ansåg att de hade utvecklats som personer, ofta till det bättre. En 
del kände att de hade blivit lugnare personer, andra att de uppskattade livets goda sidor 
på ett annat sätt än innan. Några sjuksköterskor upplevde att deras empatiska förmåga 
förändrats en del. De ansåg sig ha sämre tålamod för folk som gnällde mycket över 
småsaker eller otåliga människor (Elliott 2014, s. 21; Scannell-Desch & Doherty 2010 s. 
10). De allra flesta tyckte att den internationella tjänstgöringen gjort dem till bättre 
människor och att de inte skulle vilja ha den tiden i livet ogjord på något sätt, även om 
det var både fysiskt och psykiskt ansträngande. De skulle rekommendera andra 
sjuksköterskor till att göra samma sak (Scannell-Desch & Doherty 2010 s. 10; Elliott 
2014, s. 20-21; Rushton, Scott & Callister 2008, s. 182). 
 
 

Familj och vardag 
En av de mer negativa sidorna av att ha tjänstgjort i en internationell militär insats 
tyckte sjuksköterskorna var att relationen till sina anhöriga drabbats. Att återvända hem 
till sin familj och sina vänner efter att ha varit iväg alltifrån några veckor till flera 
månader slet mycket på relationerna. Skilsmässor efter hemkomsten var inte ovanligt 
enligt Rushton, Scott och Callister (2008, s. 183). Sjuksköterskorna upplevde att det var 
svårt att dela sina upplevelser med sina närstående eftersom de inte varit med om 
samma saker och inte förstod det som de gått igenom. Sjuksköterskorna kände sig 
lättirriterade och orkeslösa och kände en bristande motivation till att hitta tillbaka till sin 
roll. I början kände de ett visst utanförskap. De upplevde att de inte passade in i 
samhället längre och att de behövde lång tid innan de började komma tillbaka till sina 
dagliga rutiner igen (Elliott 2014, ss. 19-20; Scannell-Desch & Doherty 2010, s. 10). 
Sjuksköterskorna upplevde en känsla av skuld och skam. Dels för att ha utsatt sina 
anhöriga för att ha varit borta så länge, men även att inte kunna prata fullt ut om sina 
upplevelser och för att inte vara gladare över att komma hem. Skammen över att vara 
nedstämd över hemkomsten och hur svårt det var för dem att göra enkla vardagssysslor 
som att handla, gå på stan eller gå på fest var svårt för sjuksköterskorna att acceptera 
fullt ut. (Elliott 2014, s. 21) 
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De anhöriga var dock i många fall också ett enormt stöd för hemkommande 
sjuksköterskor. Att ha ett stort nätverk med människor som brydde sig om dem gjorde 
att allt så småningom föll på plats i vardagen, även om det tog lång tid för vissa 
(Scannell-Desch & Doherty 2012, s. 10). I studien av Rushton, Scott och Callister 
(2008, s. 183) beskrev en sjuksköterska hur hon och hennes make efter en tid hemma 
kom varandra närmare än innan den internationella militära  
tjänstgöringen. 

 
Yrkesmässiga vinster 
Under en internationell militär insats finns det sjuksköterskor med olika erfarenheter 
och utbildningar. Grundutbildade sjuksköterskor på sin första internationella insats fick 
jobba tillsammans med vidareutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 
erfarenhet av flera internationella insatser. De upplevde att under en internationell 
militär insats, till skillnad från att jobba på en vårdavdelning på ett sjukhus, är 
sjuksköterkan mer självgående. Läkaren litade på att sjuksköterskan tog många 
självständiga beslut och åtgärdade sådant som de själva observerat hos patienten och 
sjuksköterskorna kände sig pressade att ta dessa beslut. (Agazio 2010, s. 171). 
Sjuksköterskor som kom direkt från sin sjuksköterskeutbildning kände att de inte hade 
självförtroendet för att kunna göra sådana bedömningar (Agazio 2010, s. 168).  
 
Sjuksköterskorna arbetade med många olika typer av skador och traumafall och de fick 
nya erfarenheter efter varje patient de tog hand om. Efter varje genomförd internationell 
insats utökades deras förberedelser och övningar. Detta för att de visste att 
skadepanoramat utökats med sådant de inte hade behandlat tidigare på grund av att 
krigsföringen hela tiden förändras (Beaumont & Allan 2014, s. 68). Sjuksköterskorna 
tyckte att erfarenheten av svåra traumafall var den mest lärorika och den skapade stort 
självförtroende som de sen kunde använda sig av i den civila sjukvården i hemlandet. 
(Scannell-Desch & Doherty 2010, s. 10; Lindblad & Sjöström 2005, s. 33) 
Sjuksköterskorna upplevde att all den erfarenhet som tiden i krig gett dem var så 
omfattande att de inte skulle kunna utnyttja den fullt ut när de kom hem. Patienterna de 
vårdat under den internationella militära insatsen var så komplicerade fall att när de 
återvände till sina civila jobb så var det mycket ovanligt med patienter som hade 
likvärdiga skador. Detta tycker sjuksköterskorna gav dem stort självförtroende och de 
kände sig trygga och förberedda på alla typer av patientfall (Goodman et.al 2013 s. 
1012; Elliott, 2014 s. 20). En annan nyttig erfarenhet som de tog med sig tillbaka var 
den av organisation och ledarskap. Att leda en skadeplats och organisera en verksamhet 
med ibland bristfälliga och begränsade resurser var mycket lärorikt (Rushton, Scott & 
Callister 2008, s. 182; Lindblad & Sjöström 2005, s. 33). 
 
Sjuksköterskorna lärde sig mycket av varandra under insatsen. De som hade längre 
erfarenhet kände att det var väldigt givande för dem att kunna agera lärare och föra sina 
kunskaper och erfarenheter vidare (Goodman et.al 2013 s. 1013; Scannell-Desch & 
Doherty 2010, s. 10). Sjuksköterskorna uttryckte glädje och mening med att ha varit på 
internationell insats. De upplevde att de verkligen fick sätta alla sina kunskaper på prov 
och verkligen arbeta som sjuksköterska inom alla områden och efter avslutad insats dra 



 12 

nytta av sina erfarenheter (Goodman et.al 2013 s. 1012; Scannell-Desch & Doherty, 
2010 s. 10). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Det finns få studier gjorda på området som passar in på vårt syfte och de 
inklusionskriterier vi satt upp för litteraturstudien. Det hade varit möjligt att bredda 
dessa genom att gå längre tillbaka i tiden för att hitta fler källor. Denna möjlighet 
uteslöts utifrån att det ansågs alltför irrelevant att behandla data som var äldre än fjorton 
år i denna litteraturstudie. 
 
Exklusion gjordes av litteratur som publicerats efter år 2000, men som berörde 
internationella militära insatser som låg utanför denna period, t.ex. Vietnamkriget. Detta 
perspektiv ligger så långt tillbaka i tiden att det inte ansågs vara relevant för 
litteraturstudien. Exklusion gjordes också av litteratur som enbart berörde 
sjuksköterskor med någon form av specialistutbildning då denna litteraturstudie ligger 
inom ramen för en kandidatexamen och därför skall behandla områden väsentliga för en 
grundutbildad sjuksköterska. 
 
Att den här litteraturstudien gjordes i form av litteraturstudie berodde dels på att vi 
ansåg att den metoden var lämplig, dels på att vår egen kunskap inom området 
upplevdes som för begränsad för att genomföra en empirisk studie. En litteraturstudie är 
enligt Axelsson (2008, s. 203) ett lämpligt val för att få en överblick över 
forskningsläget för att eventuellt hitta kunskapsluckor att fylla genom empirisk 
forskning. Forskningsläget visade sig vara mycket sämre än förhoppningen var innan 
arbetet sattes igång. Den pilotsökning av litteratur som först genomfördes tycktes påvisa 
en större mängd studier än vad som faktiskt var relevanta efter att inklusionskriterierna 
hade formulerats. En empirisk studie hade varit lämpligare som metod med tanke på 
den begränsade mängd tidigare forskning. Det hade möjliggjort ett snävare fokus och 
troligen haft mer relevans då svenska sjuksköterskor skulle utgjort urvalet för 
datainsamling. 
 
Litteraturen till denna uppsats består primärt av studier gjorda på amerikanska militärt 
tjänstgörande sjuksköterskor. Det finns mycket få svenska studier gjorda på området 
som passar in på våra inklusionskriterier. Att dra slutsatser utifrån ett svenskt perspektiv 
är med andra ord inte helt lämpligt då det kan finnas kulturella skillnader mellan 
länderna som gör det svårt att utifrån denna litteraturstudie avgöra relevansen för de 
fynd som gjorts.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det är en stor omställning för sjuksköterskor att tjänstgöra i 
internationella militära insatser. Att arbeta i ett annat land innebär att lära sig en ny 
kultur och möjligen ett annat klimat. Patienterna har ofta svåra skador från skjutvapen, 
sprängladdningar och fordonsolyckor. Några sjuksköterskor hade tidigare erfarenhet av 
traumapatienter, men aldrig stött på så allvarliga skador vilket de inte var beredda på. 
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Många sjuksköterskor blev förvånade över hur mycket andra sjukdomsfall de mötte hos 
patienterna. Det var en utmaning för dem att möta civilbefolkningen som ofta drabbades 
hårt av kriget. Efter de avslutat sin tjänstgöring tyckte sjuksköterskorna att det var svårt 
att komma hem och en del av sjuksköterskorna fick besvär i form av PTSD. De allra 
flesta skulle dock rekommendera andra sjuksköterskor till att tjänstgöra under en 
internationell militär insats med tanke på den livs- och yrkeserfarenhet det innebär. 
 
En något oväntad del i resultatet var att just hemkomsten var det som upplevdes som 
något av det jobbigaste. Sjuksköterskorna tyckte att det var påfrestande under tiden för 
själva insatsen, men hann inte reflektera över det de upplevde under tiden för insatsen. 
Först när de kom hem fick de chans att börja bearbeta allt de varit med om. Resultatet 
visar att sjuksköterskorna tyckte att återgåendet till vardagsrutinerna var mycket svårt. 
Samma upplevelser har sjuksköterskor i en studie av Rivers, Gordon, Speraw, och 
Reese (2013, s. 170). Att bara exempelvis handla mat gav ångest över de många olika 
valmöjligheterna. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att hantera situationer som 
krävde att de kunde hantera flera saker samtidigt. Dahlberg och Segesten (2010, s.56-
57) skriver att en viktig del i upplevelsen av hälsa ligger i hur individen hittar sin plats i 
omvärlden och att vara bekväm i den person vi möter omvärlden med. De menar att den 
tillvaro vi lever i ofta ställer höga krav på oss och att den riskerar att kollapsa om något 
oplanerat händer. Den existentiella krisen som de hemkommande sjuksköterskorna 
redan står inför gör att deras omvärld är betydligt mycket bräckligare än andras. De 
upplevelser de har beskrivit att den hektiska och att den ibland kaotiska tillvaro vi 
människor lever i blir dem övermäktig och knappast hjälper dem att kunna återgå till sitt 
gamla liv.  I samma studie upplever sjuksköterskorna att de inte fick tillräckligt med 
stöd från försvarsmakten efter hemkomsten (Rivers et.al. 2013, s. 170). I Sverige har 
Försvarsmakten ansvar för uppföljning i upp till fem år efter avslutad insats och skall 
utreda sjuksköterskans behov av hjälp för sina fysiska eller psykiska skador 
(Försvarsmakten 2009, s. 4-5). De amerikanska sjuksköterskor som fått någon form av 
uppföljningsutbildning eller samtal var kluvna i sina åsikter om effekten av det. Vissa 
tyckte att de hade fått den hjälp de behövde medan andra tyckte att den varit mycket 
bristfällig och ostrukturerad samt att den ansvarige officeren upplevdes som besvärad 
över att behöva ha hand om detta. De sjuksköterskorna upplevde sig bortglömda och ett 
nödvändigt ont att ta hand om för att kunna visa för sina överordnade att stödet erbjudits 
(Rivers et.al. 2013, s. 170-171). Även sjuksköterskans anhöriga är en del av problemet 
med hemkomsten. Sjuksköterskor har upplevt att deras anhöriga inte har förståelse för 
vad de upplevt under den internationella militära insatsen och därför har 
sjuksköterskorna känt att de inte kan prata om det med dem (Rivers et.al. 2013, s. 171). 
Om familjerna och kanske även vänner till sjuksköterskor som varit iväg på en 
internationell militär insats skulle erbjudas någon form av stöttning i form av utbildning 
eller gruppsamtal skulle kanske sjuksköterskornas hemkomst kunna göras lättare för 
alla inblandade parter. Klart är i alla fall att deras roll i sjuksköterskans rehabilitering 
borde tydliggöras.  
 
Orsaken till varför just sjukvårdspersonalen tycks ha extra svårt med hemkomsten är 
oklart. En studie av Gibbons, Hickling och Watts (2012, s. 3-21) strävar efter att 
undersöka just detta, men kommer inte fram till en exakt förklaring. Deras resultat visar 
på att de sjuksköterskor som klarat sig undan psykiska besvär efter hemkomst haft en 
högre nivå av stöd och känsla av meningsfullhet från sin omgivning i samband med 
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hemkomsten. Detta får en hög trovärdighet om det sätts i relation till Antonovskys 
begrepp KASAM. Antonovsky talar om just meningsfullhet som han kallar den tredje 
och sista komponenten i KASAM (Antonovsky 2005, s. 45). Genom att sjuksköterskan 
upplever sig ha en hög grad av meningsfullhet med de händelser som den internationella 
millitära tjänstgöringen inneburit så hjälps rehabiliteringen och återanpassningen till 
vardagen av detta.  
 
Det vore intressant att studera vikten av KASAM hos sjuksköterskor som tjänstgör 
under en internationell militär insats för att se var försvarsmakten kan avsätta resurser 
för att stärka KASAM. I de fall där sjuksköterskan fått psykiska besvär efter hemkomst 
finns det belägg för att KASAM varit lägre och att det haft negativ inverkan på deras 
hälsa. Kanske visar detta att det finns behov av att undersöka sjuksköterskornas 
självskattade KASAM före insats och efter hemkomst för att bättre kunna fördela 
resurser. 
 
SLUTSATSER 
Resultatet av studien kan vara nyttigt att reflektera över för de instanser där 
sjuksköterskor utbildas och förbereder sig för en internationell militär insats. Resultatet 
visar att sjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med förberedelser inför sin 
insats. Sjuksköterskornas förberedande undervisning måste hela tiden utvecklas. Likaså 
bör undervisningen och erbjudet stöd efter avslutad insats utökas. De sjuksköterskor 
som är ute på internationell insats får bra erfarenheter av att ta hand om främst 
traumapatienter, men också andra patientgrupper. Den kunskapen är värdefull för dem 
att ta med in i det civila yrket. De sjuksköterskor som varit iväg på en internationell 
militär insats blir en stor tillgång för den arbetsplats de återvänder till med all erfarenhet 
de får med sig. Att se till att sjuksköterskorna blir väl omhändertagna efter hemkomst 
blir därför dubbelt värdefullt. Givetvis för att skydda sjuksköterskans hälsa och 
välmående, men även för att samhället skall ta tillvara sjuksköterskans värdefulla 
kunskap. 

 
Kliniska implikationer 

• Sjuksköterskor som tjänstgör under internationella militära insatser får mycket 
värdefull erfarenhet som både de själva och arbetsgivaren kan dra nytta av 
senare i det civila arbetet. 

• Att sjuksköterskorna får rätt stöd och hjälp efter hemkomst bidrar till att behålla 
viktig kompetens och erfarenhet inom sjukvården. Kunskap som går förlorad om 
sjuksköterskorna blir sjukskrivna eller byter arbete. 

 
Vidare forskning 
Vi ser gärna att det görs framtida studier på svenska sjuksköterskors upplevelser av 
internationella militära insatser. Fokus ser vi gärna ligger på hur de upplever sig bli 
omhändertagna efter hemkomsten och hur det påverkar deras fortsatta arbete som 
sjuksköterska. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sökord Resultat Utvalda 
Cinahl military AND 

nursing AND 
experience 

61 5 

Cinahl military AND 
nursing AND 
deployment 

38 3 

Cinahl army AND nursing 67 2 
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Bilaga 2 
 
Författare 
Agazio, J 
 

Årtal 
2010 

Titel  
Army nursing practice challenges in 
humanitarian and wartime missions 

Tidskrift 
International 
Journal of Nursing 
Practice 

Syfte Att ta reda på vilka som är de sjukvårdspraxiska utmaningarna för militära 
sjuksköterskor i uppdrag annat än krig, humanitära operationer och krigstid. 
 
 
 
 

Metod Flygblad delades ut på två av arméns största militära medicinska center i 
USA. Resultatet togs fram genom en intervju med varje deltagare. 
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha varit på utlandstjänst under 
minst tre månader. 

Resultat Nyexaminerade sjuksköterskor som åkte ut på uppdrag direkt efter skolan 
hade inte tillräckligt med förtroende att de skulle klara av de bedömningar 
som sjuksköterskan ställs inför. Att vårda lokalbefolkningen var oftast svårt 
för att de oftast hade restriktioner om att förflytta patienter och att 
infrastrukturen oftast är dålig i det landet som uppdragen utförs i. Etiska 
dilemman som de ställdes inför var hur de skulle fördela resurserna, då 
deras primära uppgift är att vårda sin egen personal. Vad som var mycket 
viktigt för lokalbefolkningen var att personalen tog hand om pediatriska 
patienter, för detta hade inte den lokala sjukvården mycket lokaler för. För 
denna vård hade även personalen i studien dålig kunskap av och saknade 
material för pediatriska patienter. 

Författare 
Beaumont, 
S & Allan, 
H. 
 

Årtal 
2014 

Titel 
Supporting deployed operations: are 
military nurses gaining 
the relevant experience from MDHUs to 
be competent in deployed 
operations? 
 

Tidskrift 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Syfte Om militära sjuksköterskor får tillräcklig praktisk erfarenhet under fredstid, 
som de har användning för när de åter är på mission. 

Metod Enkät efter tjänstgörande mission och intervjuer. 
Resultat Personalen kände sig inte förberedda efter sin civila tjänstgöring, utan de 

kände sig mera förberedda beroende på hur många missioner de har varit 
på. Men trots många missioner så kom det alltid nya skador, som de inte 
hade tidigare erfarenheter av. 

Författare 
Elliott, B 

Årtal 
2014 

Titel 
Postdeployment: A military nurse’s 
journey 
 

Tidskrift 
Nursing 

Syfte Beskriva den tid efter utförd militär insats som sjuksköterskor ställs inför 
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när de skall integreras in i det civila samhället.  
Metod Kvalitativ studie där forskaren intervjuade tio militära sjuksköterskor, 

sedan återberättas deras gemensamma upplevelser av deras tid när de 
kommit hem efter en militär insats narrativt. 

Resultat Utifrån tre frågor: Hur beskriver du din upplevelse? Vad är meningen av 
din upplevelse? och Vilka strategier påverkade dig till at gå tillbaka till en 
professionell och personlig roll? kunde forskaren identifiera sju teman. 
Militära sjuksköterskor som är ute på insatser blir påverkade. Det är viktigt 
för övrig vårdpersonal i det civila att dessa är medvetna om detta för att se 
de problem som militära sjuksköterskor kan träffa på när de har avslutat en 
insats.   

Författare 
Gibbons, 
S. 
,Hickling, 
E & 
Watts, D. 
 

Årtal 
2011 

Titel 
Combat stressors and post-traumatic 
stress in deployed military 
healthcare- professionals: an 
integrative review. 

Tidskrift 
Journal of 
Advanced Nursing 

 

Syfte Att identifiera faktorer och upplevelser som kan ge vårdpersonalen post 
traumatiskt stressyndrom liknande symtom. 

Metod Cooper’s litteraturstudiemetod användes för att analysera relevanta studier 
där nyckelord togs fram för att analysera resultatet. 

Resultat Likt all annan militär personal så utsätts vårdpersonalen av samma 
stressafaktorer och livshotande upplevelser som kan ge post traumatisk 
stressyndrom. 

Författare 
Goodman, 
P, Edge, 
B, Agazio, 
J, & Prue-
Owens, K 
 

Årtal 
2013 

Titel 
Military nursing care of iraqi patients 
 

Tidskrift 
Military Medicine 

Syfte Syftet med studien var at undersöka militära sjuksköterskors upplevelser av 
att vårda Irakiska patienter under Irakkriget.  

Metod Utifrån tre teman;  
• leta nya kunskaper,  
• etiska dilemman och  
• kulturella skillnader  

intervjuades legitimerad vårdpersonal som vårdade Irakiska patienter. 
Resultat • Vårdpersonalen kände att de inte hade tillräcklig förberedande 

utbildning för att känna sig kompetenta att ta hand om alla de olika 
skador som de fick behandla, men all personal ville lära sig mera 
och tyckte om utmaningen.  

• Etiska problem som uppstod var kravet som vårdpersonalen hade att 
ge säkerhet åt sina patienter och att de inte hade möjlighet att följa 
upp vården av sina patienter. 

Kulturella problem uppstod då patient och vårdare inte kunde förstå 
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varandra verbalt, skillnader i traditioner, värderingar och seder. 
Författare 
Griffiths, 
L 
Jasper, M 
 

Årtal 
2007 

Titel 
Warrior nurse: duality and 
complementarity of role in the 
operational environment. 
 
 

Tidskrift 
Journal of 
Advanced Nursing 

Syfte Utforska militär omvårdnad i krig, i huvudsak hur relationerna, arbetet och 
organisationen påverkades utifrån denna unika miljö. 

Metod Intervjuer av 24 sjuksköterskor som tjänstgjort i väpnad konflikt någon 
gång under de senaste 10 åren 

Resultat 3 huvudteman 
1. Olika nivåer 

• Värld som förändras- Några var stationerade långt ifrån 
striderna. De kände inte av hoten på samma sätt.  

• Mänskliga påverkan- I krig stöter man på andra kulturer och 
värderingar som inte stämmer överens med sina egna.  

2. Dubbla roller- Att ha två jobb samtidigt, sjuksköterska och soldat 
• Fler professioner i en- Många upplevde sig dessutom behöva 

sätta sig in i fler verksamheter för att få en fungerande 
grupp. En sjuksköterska som tjänstgjorde ombord en 
ambulanshelikopter fick plötsligt ansvar över 
meteorologirapporter och dylikt. 

• Värdeladdat yrke- Sjuksköterska är ett yrke som ses som 
väldigt sympatiska och omtänksamma medan en 
militäruniform är något som förmedlar en stark auktoritet 
och disciplin 

3. Det är vilka vi är- Sjuksköterskorna känner sig relativt säkra i de 
två olika rollerna och var gränsen går mellan dem. 

• Krigssköterska- Sjuksköterskans roll har gått mer åt 
soldathållet under de senare åren. Att få lov att försvara sig 
och delta i striden i större utsträckning än tidigare har 
bidragit till en större känsla av dubbla roller. 

• Deras berättelse- Att ha dubbla professioner innebär att man 
måste hålla sig professionell utifrån två väldigt olika typer 
av yrken, särskilt utifrån den unika miljö jobbet utförs i. 

Dessa teman har kombinerats ihop till ett kärntema: ”Vård i krig: 
övergången till soldat” 

Författare 
Hagerty, 
B., 
Williams, 
R., 
Bingham, 
M., & 
Richard, 
M.  

Årtal 
2010 

Titel 
Military Nurses and Combat-Wounded 
Patients: A Qualitative 
Analysis of Psychosocial Care 
 

Tidskrift 
Perspectives in 
Psychiatric Care 
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Syfte  Syftet är att beskriva soldaters levda erfarenhet av att 
bli skadad i strid och sjuksköterskans upplevelse av att 
vårda dessa patienter. 

 

Metod Kvalitativa intervjuer med soldater som blivit skadade i strid och 
sjuksköterskor som vårdade dessa soldater. 

Resultat Både stridsskadade soldater och deras vårdpersonal led riska att utveckla 
PTSD symtom, soldaterna för de stridsupplevelser de varit med om och att 
de förlorat t.ex. en kroppsdel men vårdpersonalen likaså, då det är 
vårdpersonalen som får höra och se soldaternas berättelser. Sjusköterskorna 
kommer soldaterna nära inpå när de vårdas och vårdpersonalen får under 
sin tjänstgöringstid se och höra flera än ett fall av stridsskada och det finns 
inget utarbetat program för vårdpersonalen att bearbeta sina upplevelser. 
Sju teman identifierades ur intervjuerna som innefattade personliga, 
familjerelation och sociala frågor. 

Författare 
Lindblad, 
C & 
Sjöström, 
B 
 

Årtal 
2005 

Titel 
Battlefield emergency care: a study of 
nurses’ perspectives 
 

Tidskrift 
Accident and 
Emergency 
Nursing 

Syfte Att utforska och beskriva hur sjuksköterskor uppfattar akutsjukvård i fält. 
Metod Intervjustudie. 11 sjuksköterskor från Försvarsmakten. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat 3 teman med subteman 

1. Oförutsägbarhet och osynlighet 
• Hot: frustrerande att inte kunna vårda i farliga situationer 
• Det okända: Att kastas in i situationer. 
• Utmaningen: Att tåla mental och fysiska påfrestningar under lång 

tid. 
2. Ledarrollen 

• Fält: Lära andra hygienföreskrifter och infektionsrisker. Lära sig 
omständigheter för fältet 

• Ansvar: Finnas till som en trygghet för soldaterna, erbjuda dem 
stöd.  

• Beslutsförmåga: Många hade jobbat i ambulans och hade stor 
nytta av det i ledning på skadeplatser tack vare stor vana i snabba 
beslut gällande triagering och prioritering. 

3. Kunskapsanvändning 
• Erfarenhet av stridsskador: Några hade tidigare erfarenhet från 

ett liknande förband och kände sig trygga i rollen 
• Utbildning: Att har god förberedelse för vilka skador o.dyl. som 

kan förväntas upppstå. 
• Arbetserfarenhet: Ambulanserfarenhet gav stor vinst i 

sjukvårdsledning 
Tillämpning av forskning: Bra att dra nytta av andras erfarenheter. 

Författare 
Rushton, P 
Scott, J.E. 

Årtal 
2008 

Titel 
“I’ts what we’re here for”: Nurses 
caring for military personnel during the 

Tidskrift 
Nursing outlook 
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Callister, 
L.C. 

Persian Gulf Wars 
 

Syfte Att intervjua sjuksköterskor om deras upplevelser av krig genom att skapa 
teman från deras berättelser. 

Metod Elva sjuksköterskor från amerikanska försvarsmakten, 3 män, 8 kvinnor i 
åldrar 21-47 med olika arbetserfarenhet 

Resultat Övergripande tema: ”Det är därför vi är här” 
3 Huvudteman:  
Lärdomar från vårdande i krig-  

• Humanitära insatser- Att hjälpa befolkningen att förbättra 
levnadsstandarden för sig stärkte relationerna mellan dem och 
militären. 

• Förnödenheter- inte alltid, men ofta, fanns det materiel som 
behövdes, men organisationen runt det var svår. Att materielen 
förstördes av bl.a. vatten var ett problem. 

• Teamarbete- De övade ofta katastrofsituationer för att vara 
förberedda på ett skarpt läge. Ett väl fungerande teamarbete gav 
många fördelar.  

• Att vårda icke kombattanter- Inte alla som vårdades hade skadats i 
strid. Även vanliga sjukdomar som pneumoni och andra infektioner 
skördade sina offer. 

Tjänstgöring och uppoffring-  
• Överge den fysiska säkerheten- Det är farligt att vistas i krig. Larm 

om inkommande missilattacker gick dygnet runt. 
• Att förändras som person och profession- Krig förändrar människor. 

Svårigheter att återvända hem och anpassa sig till ett normalt liv 
igen beskrivs återkommande. Personliga relationer till familjen tar 
ett tag att återuppbygga eller så går det inte. Frustrationen över att 
de som inte var där aldrig kan förstå kom fram i veterangrupper. 
Samtidigt skulle de flesta inte vilja ha den tiden ogjord på något 
sätt.  

Vårdande- den bästa och finaste delen 
• Ta hand om sina kollegor- Många uttryckte att de kände att alla 

brydde sig om varandra. Kamratskapet var otroligt starkt och man 
skyddade varandra på alla sätt man kunde. Att veta att folket runtom 
sig var de bästa som fanns skapade trygghet. 

• Att bry sig om sitt land- De deltagande uttryckte stort stöd till sitt 
land (USA) och uppdraget de hade i krigszonen. De var glada att de 
hade getts möjligheten att hjälpa människor i andra länder. 

• Stöd hemifrån- Människor hemifrån skickade stöttande brev och 
paket med förnödenheter och godis, kakor mm. 

Vårda patienter- Ibland glömde man bort att soldaterna är människor med 
vanliga liv där hemma. Många patienter var tonårskillar som hade hela livet 
framför sig och nu satt där utan en arm, ben eller öga. 

Författare 
Scannell-
Desch, 

Årtal 
2009 

Titel 
Experiences of U.S. Military Nurses in 
the Iraq and Afghanistan Wars, 2003-

Tidskrift 
Journal of nursing 
scholarship 
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Syfte Syftet var att beskriva levda erfarenheter av 
amerikanska militärsjuksköterskor som tjänstgjort i 
Irak eller Afghanistan under åren 2003-2009 samt 
deras upplevelser av att återvända hem. 

 

Metod Intervju av 37 sjuksköterskor som tjänstgjort i olika försvarsgrenar. 
Intervjuerna analyserades efter Colaizzis metod 

Resultat Sju teman och sju subteman  
1. Att skickas ut i krig  

Varför de valde att mönstra 

1A Beskriver levnadsstandarden. Varmt, bor i tält eller baracker. 
Dålig hygienisk standard. 

1B Olika platser att arbeta. 

1C Beskriver olika sätt att fördriva fritiden. Spela instrument, kort 
och datorspel.  

2. Minnesbilder från kriget. De beskriver situationer som de alltid 
kommer bära med sig. De beskriver hur minnena kändes utifrån alla 
sinnen.  
2A Två sjuksköterskor pratar om varsin patient de aldrig glömmer 
som sårades i strid och avled. 

2B Om barn som drabbas.  

2C Känslomässiga kval om att vårda fiendens sårade och 
tillfångatagna. 

3. Att hamna i stridens hetta. Beskrivningar av hotfulla och farliga 
situationer de upplevt. En sjuksköterska sade att hen hade pistol 
med sig dygnet runt. 

4. En ny familj: Ett centralt tema hos många var hur starka band de 
knöt med personer de arbetade med under uppdraget. Hyllade 
lagkänslan. 

5. Stressig miljö Många beskriver ångestproblematik och PTSD-
besvär efter hemkomsten samt sömnbesvär och ”flashbacks”. 
5A Svårigheter att anpassa sig till vardagen igen. Relationer 
drabbades och tålamodet försvann.  

6. Yrkesmässig vinst. Sjuksköterskorna beskriver erfarenheten från 
kriget som ovärderlig och unik. Alla som har möjlighet borde åka 
och jobba militärt säger de. 

Råd till framtida militärsjuksköterskor: Hur de skulle förbereda kollegor 
på vad de kan förvänta sig av uppdraget. 
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