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Abstract   

Title. To care on equal terms – Registered nurses experiences of duty in an international
military operation.
Aim. To describe registered nurses experience of providing patient care on equal terms
in a Swedish international military operation.
Background. Reg. nurses provide care to a variety of patients during an international
military operation. Those patients may be civilians as well as military. Among them
may be friends, allies or enemies. According to Swedish and international law all
patients has the right to recieve medical care. The number of reg. nurses who will
participate in international military operations will increase, yet there are few studies
about experiences of providing care on equal terms to patients in this setting.
Method. A qualitative study based on interviews was used. Nine Swedish reg. nurses
were interviewed. The data was analysed using a qualitative content analysis.   
Findings. Three themes emerged. Feelings in nursing, conditions in nursing and
ambitions in nursing. Reg. nurses describe different feelings such as frustration and
anger. The conditions reg. nurses have to work in are often dangerous and with limited
resources. Reg. nurses have an ambition to provide care on equal terms but find it
difficult to do so.
Conclusion. Reg. nurses describe that it is difficult to provide care on equal terms.
Patients are not always provided equal care. The ambition is to give patients care on
equal terms, but in a situation when a choice has to be made, reg. nurses tend to care for
friends first.

Key words: Military nurse, experiences, nursing, equal terms, conditions, feelings,
ambitions
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INLEDNING

Sjuksköterskor har tjänstgjort inom akutsjukvård i Sveriges försvarsmakt sedan 1970-
talet. Enligt internationell och svensk lag skall alla patienter behandlas på lika villkor,
något som också gäller då patienter från stridande motpart eller civilbefolkning är i
behov av behandling (Andersson 2009, ss. 104-108; International Committee of the Red
Cross 1949, ss. 3-5; Försvarsmakten 2001b, ss. 11-13). Då internationella insatser pågår
och antagligen kommer att öka i framtiden kommer fler sjuksköterskor att delta i militär
akutsjukvård och med stor sannolikhet utsättas för dessa krav (Försvarsmakten 2013).

Författarna har ett intresse för etiska frågor samt försvarsmedicin. En av författarna har
gjort värnplikt samt gått en kurs för sjukvårdpersonal på Försvarsmedicinskt centrum i
Göteborg. Båda författarna har i flera år jobbat som sjuksköterskor. Utöver sin
grundläggande kunskap i ämnet har författarna inför arbetet samtalat med flera kamrater
som gjort militär utlandstjänst samt läst in sig på ämnet genom sjukvårdsorienterad och
militärt orienterad litteratur.

Vilka krav ställs på en sjuksköterska under en internationell militär insats? Vilka
utmaningar upplever sjuksköterskor i vården av olika patienter? Författarna bestämde
sig för att fördjupa sig i ämnet med fokus på sjuksköterskors upplevelser av att vårda
patienter på lika villkor.

BAKGRUND

Historik

Sverige har sedan 1956 bidragit med beväpnad personal till internationella insatser i
t.ex. Kongo, Bosnien, Tchad och Afghanistan. Cirka 85 000 svenskar har gjort
utlandstjänst under ledning av Förenta Nationerna (FN) och Nordatlantiska
fördragsorganisationen (NATO) i 60 länder (Försvarsmakten 2014b).
I december 2001 bildades International Security Assistance Force (ISAF) för att verka
för stabilitet i Afghanistan efter talibanernas uttåg (Agrell 2013, 61-71; NATO 2015).
Mellan 2002 och 2014 bidrog Sverige med väpnad trupp i Afghanistan inom ramen för
ISAF, som verkade under FN-mandat och i samarbete med den afghanska regeringen.
2014 omvandlades ISAF till Resolute Support Mission (RSM) och Sveriges truppbidrag
minskades. Från 2003 ledde NATO ISAF och Sverige hade mellan 2006 och 2014
huvudansvar för säkerheten i fyra provinser i norra Afghanistan (Försvarsmakten
2014b; NATO 2015). Inledningsvis bestod insatsen av ca 45 personer, vilket med tiden
utökades, och bestod som mest av ca 800 personer. Från och med årsskiftet 2014/2015
består den svenska insatsen av ca 50 personer. Dessa är till största delen stabs-,
sjukvårds- och logistikpersonal (Agrell 2013, 61-71; Försvarsmakten 2014b; NATO
2015).

Under insatsen i Afghanistan var den svenska militärsjukvården bland de mest
avancerade och kvallificerade jämfört med andra medverkande länder. Erfaren
legitimerad personal exempelvis ambulanssjuksköterskor användes i hög grad och
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gjorde sina insatser tidigt i vårdkedjan (Gellerfors & Linde 2014, ss. 272-274;
Lundberg, Pazooki & Sidenö 2008, ss. 170-173).

Försvarsmaktens uppdrag

Sveriges försvarsmakt ansvarar för landets försvar, territoriella integritet samt stöd för
rikets utrikes- och säkerhetspolitik. Huvuduppgiften är förmågan till väpnad strid.
Sverige är medlem i FN och Europeiska Unionen (EU), samt har ett nära samarbete med
NATO. Utöver detta deltar Sverige i Partnerskap för fred (PFP), som är ett
samarbetsprojekt mellan Organisation för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och
NATO. Internationella insatser sker av solidaritet men grundläggande är att arbeta för
att öka den svenska säkerheten (Försvarsmakten 2013; Andersson 2009, ss. 104-108).

Försvarsmakten har i egenskap av statlig myndighet vårdgivaransvar. Vårdgivare är i
detta fall enligt lag en myndighet som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård. De
lagar som styr hälso- och sjukvård i Sverige reglerar Försvarsmaktens sjukvård.  Hälso-
och sjukvårdslagens och Patientlagens krav på lika vård till alla patienter samt
Genévekonventionens krav på lika vård till skadad egen personal och till civila och
motståndare gäller (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763; Patientlag 2014:822; ICRC
1995). I fråga om nationella lagar vid internationella insatser måste dock hänsyn tas till
regler utfärdade av insatschef, som är högsta militära befäl för insatsen (Försvarsmakten
2014a, ss. 24-34). 

Sjukvård i Försvarsmakten

Efter 1973 började försvarsmakten använda sjuksköterskor för att tillföra en högre
medicinsk kompetens och höja kvaliteten på det första omhändertagandet av skadad
personal. Försvarsmedicin syftar delvis till vård och omhändertagande av patient, men
det övergripande syftet är att upprätthålla förbandens förmåga till strid.
Behandlingsresultat i militär sjukvård skall i möjligaste mån överensstämma med
svensk civil sjukvård (Försvarsmakten 2014a, ss. 24-34; Andersson 2009, ss. 104-108). 

Sjuksköterskor inom försvarsmakten arbetar bland annat i sjukvårdsgrupp, vid
förbandsplats eller vid sjukhuskompani. Sjukvårdsgruppen är den första instansen i
vårdkedjan likt ambulans civilt. Denna sjukvårdsgrupp för en skadad patient vidare till
större sjukvårdsenhet eller till helikopter för vidare transport till kirurgisk enhet. På
förbandsplats finns mer kvalificerad sjukvård. Här finns utöver sjukvårdare och
sjuksköterska även läkare och här kan mer avancerad första hjälpen utföras.
Sjukhuskompaniet har förmåga till kvalificerad livräddande kirurgi samt primärkirurgi
(Andersson 2009, ss. 104-108). Sjuksköterskor som tjänstgör inom Försvarsmakten är
både soldat och sjuksköterska. Av dessa två professioner är soldatrollen den som går
först då de militära orderna måste lydas i första hand (Kraemer 2008, ss. 275-277).
Detta kan leda till att sjukvårdspersonal kan tvingas bortse från en eller flera av
ovanstående för att inte trotsa order (Kelly 2010, ss. 637-638; Lundberg, Kjellström,
Jonsson och Sandman 2014, s. 823).

I militärt prehospitalt omhändertagande ses tre nivåer. Nivå ett innebär
omhändertagande i en hotfull och farlig miljö, exempelvis en stridssituation.
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Målsättningen för detta är att förhindra ytterligare skador. Taktiskt omhändertagande
innebär fortsatt omhändertagande enligt <C>ABCDE1 i ogynnsam miljö men där inget
omedelbart hot finns. Här kan de nödvändigaste medicinska åtgärderna utföras i väntan
på evakuering. Resuscitering i fält görs av sjukvårdsgrupp vilket innebär att legitimerad
personal utför enkla, livräddande ingrepp inför evakuering av den skadade. Den första
nivån där sjuksköterskor tjänstgör är nivå två där bedömning och akut omhändertagande
kan ske. Vidare ingår bland annat kvalificerad första hjälpen, daglig sjukvård,
behandling under pågående evakuering, triagering samt uppföljning och analys i
andranivån. Nivå tre innebär kvalificerad vård på exempelvis sjukhus (Försvarsmakten
2014a, ss. 61-88). 

För att kunna lösa sin uppgift utbildas sjuksköterskor inom försvarsmakten i Taktiskt
Omhändertagande av Stridsskadad (TOS) som i sin tur har sin grund i Tactical Combat
Casualty Care (TCCC), vilket är en amerikansk konceptutbildning. TCCC har tre
uttalade mål för omhändertagandet, att omhänderta skadade, att motverka ytterligare
skadade samt att fullfölja uppdraget. Militära sjuksköterskor utbildas i Battlefield
Advanced Trauma Life Support (BATLS), som baseras på ATLS men som är utformad
för insatspersonal i strid. BATLS är en kurs på 2-3 dagar med teoretiska och praktiska
moment som introducerades i Försvarsmakten 1998 (Andersson 2009, ss. 104-108;
Försvarsmakten 2001a, ss. 11-17; NAEMT 2011, ss. 593-635).

Dagens stridsmiljö kännetecknas av små enheter, stor rörlighet samt frånvaro av direkta
skiljelinjer mellan fientliga och egna enheter. Ofta arbetar sjukvårdspersonal ensamma i
ett inledande skede och tillgången på materiel kan vara starkt begränsad.
Behandlingsmålen är så långt som möjligt överensstämmande med svensk civil
sjukvård (Andersson 2009, ss. 104-108). 

Sjuksköterskor som tjänstgör i internationella militära insatser kan komma att behöva ge
vård till olika människor. Dessa kan vara deras närmaste kamrater, militär personal från
allierade länder eller exempelvis polisorganisation inom landet insatsen sker i, civila
från landet insatsen sker i eller motståndare (Lundberg et al. 2014, s. 824; Thompson &
Mastel-Smith 2012, s. 24). Dessa patienter presenterar främst skador som beror på
trauma som skottskador, sprängskador, brännskador och andra traumatiska skador, men
kan också behöva daglig sjukvård eller uppföljning. Miljön där patienterna skall vårdas
är många gånger bullrig, hotfull och osäker, alltså en miljö som inte skulle accepteras i
ett civilt sammanhang (Gellerfors & Linde 2014, ss. 272-274; Lindblad & Sjöström
2004, ss. 31-33; Fry et al. 2002, s. 378). 

Folkrätt

Den internationella humanitära rätten är en del av folkrätten och kallas ofta krigets
lagar. Dessa är en samling av regler och lagar som styr mellanstatliga relationer i krig
och fred. Krigets lagar är regler som styr både uppträdande i strid samt metoder för
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krigföring. Haagkonventionen styr huvudsakligen metoderna för krigföring medan
Genévekonventionen styr skydd av offer för krigföringen, både civila och militära.
(Röda Korset 2015; Försvarsmakten, 2014a, ss. 115-118).
I krig delas individer in i tre kategorier. Kombattanter, vilka har rätt att bruka våld och
själv bli bekämpad. Icke-kombattanter, exempelvis sjuksköterskor och präster, vilka inte
får bruka våld annat än i självförsvar eller vid försvar av eventuella patienter samt har
lagligt skydd mot våld. Den tredje kategorin är civila, som inte får utsättas för
krigshandling (Röda Korset 2015; Försvarsmakten, 2014a, ss. 115-118).
Sårade motståndare skall betraktas som stridande tills dess att de gett upp, separerats
från sina vapen och inte längre utgör ett hot. Efter det skall de behandlas på samma
villkor som egna stridande. Sjuka och skadade, både stridande och civila har rätt till
skydd mot angrepp förutsatt att de avstår från stridshandling. Dessa skall behandlas
humant och erhålla sjukvård om deras tillstånd kräver detta. Ingen åtskillnad mellan
egna styrkor och ovanstående patientkategorier får göras av andra skäl än medicinska
skäl. Hälso- och sjukvårdspersonal får bära vapen för att skydda sjuka och skadade samt
sig själva (Försvarsmakten, 2014a, ss. 115-118; Försvarsmakten 2001b, ss. 10-15;
International Committee of the Red Cross 1949, s. 6).

Sjuksköterskan och etiken

Sjuksköterskeyrket har en nära koppling till etiska ställningstaganden. Detta ställer krav
på sjuksköterskans etik då han/hon i mötet med den andra människan bland annat måste
respektera den andres autonomitet och integritet samt vara medveten om och reflektera
över sitt yrkes etik och normer (Sandman och Kjellström 2013, ss. 71-78).
Många yrkesgrupper har etiska koder. Etiska koder är en standard och en
sammanfattning av professioners tradition och riktlinjer för att bemöta etiska problem
(Sandman & Kjellström 2013, ss. 73-78; Svensk sjuksköterskeförening 2015). 
International Council of Nurses (ICN) har skapat en internationell etisk kod för
sjuksköterskor i syfte att alla världens sjuksköterskor skall ha ett och samma
förhållningssätt. Detta förhållningssätt skall vara oberoende av nationella lagar och
består av fyra områden. I dessa beskrivs sjuksköterskors etiska handlande gentemot
allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare (ICN 2012, ss. 2-12).
Socialstyrelsen (2005, s. 8) menar att sjuksköterskors arbete bör grundas på ICN:s
etiska kod.

Tidigare forskning

Det finns studier som tar upp olika aspekter av militära sjuksköterskors arbete.

Thompson och Mastel-Smith (2012, ss. 22-26) beskriver militära sjuksköterskors
upplevelser av att ge vård till motståndare. Att vårda motståndare i en militär insats
beskrivs som emotionellt påfrestande och farligt. Svårigheter att skapa en vårdrelation
till patienter beskrivs i studien.

Militära sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter från värdnationen under en
militär insats tas upp i en studie. Här beskrivs hur sjuksköterskor behöver handskas med
att inte ha tillräcklig kunskap om den vård de förväntas utföra, etiska dilemman samt
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kulturella skillnader i vården  (Goodman, Edge, Agazio & Prue-Owens 2013, ss. 1010-
1014).
Militära sjuksköterskors upplevelser av en militär insats i Irak och Afghanistan beskrivs
i en studie av Scannel-Desch och Doherty (2010, ss. 3-12). De skriver om hur en insats
var en svår utmaning för sjuksköterskan, och hur hemkomsten och återanpassningen till
det civila livet var svår.

Lundberg et al. (2014, ss. 821-826) tar upp svensk sjukvårdspersonals erfarenheter av
att tjänstgöra i en militär organisation vars främsta uppgift ej är vård. Att vårda i
emotionellt laddade relationer, att prioritera resurser samt avsaknad av dialog om
dödande beskrivs också i studien.

En studie av Lindblad & Sjöström (2005, ss. 29-35) handlar om sjuksköterskors
upplevelser av prehospital vård i stridsmiljö. De belyser olika delar av sjuksköterskors
upplevelse, exempelvis ansvar, utmaningar och frustration när sjuksköterskor inte kan
vårda.

Fry, Harvey, Hurley & Foley (2002, ss. 373-387) har utvecklat en modell för att
beskriva moralisk utmattning hos militära sjuksköterskor i en militär insats. Denna
modell tas fram genom en litteraturgenomgång samt en intervjustudie gjord i
amerikanska armén.

Kelly (2010, ss. 636-645) tar upp att militärsjuksköterskans har två roller och hur det
uppkommer etiska och juridiska dilemman under arbetet i en militär kontext. Kelly tar
också upp hur olika militärsjuksköterskan och den civila sjuksköterskans arbete kan
vara.

Författarna fann ingen forskning som behandlade sjuksköterskors upplevelser av att
vårda patienter på lika villkor under en internationell militär insats. 

PROBLEMFORMULERING

Försvarsmaktens huvuduppdrag är att ansvara för rikets säkerhet genom förmåga till
väpnad strid. Sjukvården regleras av svenska hälso- och sjukvårdslagar då
Försvarsmakten i egenskap av myndighet har vårdgivaransvar. Militära order kan dock i
förekommande fall stå över dessa. 

För att höja kompetensen i den militära sjukvården har Försvarsmakten sedan 1973
använt sig av sjuksköterskor. Militära sjuksköterskor har omfattande utbildning i
omhändertagande i krigsmiljö och sjuksköterskor ses i alla led från första
omhändertagande till arbete på sjukhus. Sjuksköterskor jobbar många gånger i en
osäker miljö där buller och våld kan förekomma. Sjuksköterskor arbetar utifrån lagar
och bestämmelser som gäller civilt och bör förhålla sig till ICN:s etiska kod för
legitimerad sjuksköterska.
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Försvarsmedicin innebär vård och omsorg men är främst till för att upprätthålla
stridsförmågan. Sjuksköterskor i militär tjänst har sitt första ansvar i soldatrollen då
militära order går först. 
Vården sker under förutsättningar som är olika det civila samhället. Samtidigt skall
vården delvis ske utifrån civila förutsättningar och bestämmelser. Hur hanterar
sjuksköterskan detta? Upplever sjuksköterskan att det uppkommer dilemman i
vårdarbetet? Hur upplever sjuksköterskan att det är att vårda patienter på lika villkor
under en internationell militär insats? Svar på dessa frågor skulle kunna vara till nytta
för de sjuksköterskor som framgent tjänstgör i en internationell militär insats. Därför
syftar denna studie till att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter på
lika villkor i en internationell militär insats.

SYFTE

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge patienter vård på lika villkor
under en internationell militär insats.

METOD

Design

För att få veta mer om människors upplevelse av ett fenomen är kvalitativ metod
fördelaktig (Malterud 2014, ss. 29-38). En kvalitativ intervju sker när forskaren med
hjälp av samtal inhämtar data. En semistrukturerad intervju är för forskaren ett bra sätt
att inhämta data då detta görs med en ambition att få fram information angående något
forskaren tidigare inte kände till. Forskaren ska med sina frågor förmå intervjupersonen
att berätta om fenomenet som ska belysas så utförligt och målande som möjligt.
Frågorna ska vara utformade så att den intervjuade berättar om sina upplevelser
(Malterud 2014, ss. 153-154). En intervjustudie med kvalitativ ansats valdes för att
svara på studiens syfte. 

Urval

Urval ska spegla en viss grupp i en population avseende det fenomen som skall studeras
och får gärna vara varierat men inte till extrema ytterligheter (Trost 2010, s. 137).
Urvalet ska resultera i att det som presenteras i studien är överförbart till andra
sammanhang och kan ge insikt i dessa. Ett resultat som innehåller varierad och
innehållsrik data betyder att urvalet varit väl genomfört. Genom att använda strategiskt
urval har forskaren som mål att svara på problemställningen på bästa sätt.
Tillgänglighetsurval innebär att forskaren använder sig av de personer som går att få tag
på. Snöbollsurval är en del i tillgänglighetsurvalet där forskaren använder sig av
rekryterade personers kontaktnät för att komma i kontakt med fler (Malterud 2014, ss.
65-68). 

För att svara på studiens syfte valdes som intervjupersoner sjuksköterskor med
erfarenhet av prehospital vård under militär utlandstjänst. Inklusionskriterier bestämdes
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till sjuksköterska som tjänstgjort i en internationell militär insats. Insatsen skulle ha
varit från år 2001 och framåt. Sjuksköterskorna skulle ha jobbat med prehospital
sjukvård och haft patientkontakt. Inledningsvis användes ett tillgänglighetsurval där
intervjupersoner rekryterades via bekanta. Vidare användes ett snöbollsurval då dessa
personer i sin tur kände till andra personer som gjort utlandstjänst. Via de
intervjupersoner som rekryterats lades information upp på en Facebookgrupp.
Ambulansorganisationer hos vilka författarna tjänstgjort liksom Försvarsmakten
kontaktades för att komma i kontakt med lämpliga personer. Allt som allt rekryterades
tolv personer av vilka tre av olika orsaker inte kunde medverka i studien. De
intervjupersoner som rekryterades hade tjänstgjort mellan år 2005 och 2012 i
Afghanistan. Av dessa var en kvinna, alla hade jobbat i flera år som sjuksköterskor. 

Datainsamling

För datainsamling användes kvalitativa intervjuer. Nio sjuksköterskor som tjänstgjort i
Afghanistan mellan åren 2005 och 2012 intervjuades. Intervjuerna varade mellan en
halvtimme till en timme. Författarna hade till en början satt en gräns på en timme per
intervju. De två första intervjuerna genomfördes som samtal mellan båda författarna och
intervjupersonen. I ett fall genomfördes en intervju mellan en av författarna och
intervjupersonen. Resterande sex intervjuer delades upp mellan författarna och
genomfördes per telefon. Då avståndet till intervjupersonerna kunde vara långt
genomfördes den större delen av intervjuerna per telefon. 

Huvudfrågorna var strukturerade för att alla intervjupersoner skulle få samma fråga.
Därefter ställdes klargörande frågor som var mer ostrukturerade och varierades av
intervjuaren utifrån intervjuns progress, exempelvis kunde intervjupersonen bli
tillfrågad om att berätta mer om en upplevelse eller en situation. Stor vikt lades vid att
intervjun skulle vara en dialog i en trygg miljö där intervjupersonen fritt kunde berätta
om sammanhang och minnen (Olsson & Sörensen, 2011 ss. 132-136; Malterud 2014, ss.
66-68). Intervjuerna tenderade efter en stund att övergå i mer samtalsliknande former
där författarna, när de upplevde att intervjupersonen var färdig med ämnet eller började
upprepa sig, prövade alternativa vägar, exempelvis mer riktade eller i vissa fall ledande
frågor för att få fram ytterligare information i ämnet. 

Intervjuerna spelades in digitalt via mikrofon och via samtalsinspelning under
telefonsamtalen. Intervjupersonerna informerades i samtalets början om rätten att
avbryta sin medverkan i studien, att materialet behandlades konfidentiellt samt att
samtalet spelades in. Vidare transskriberades intervjuerna verbatimt av den av
författarna som utförde intervjun. Detta för att den som gjort intervjun oftast kommer
ihåg sammanhang och kan klargöra sådant som låter oklart (Malterud 2014, ss. 92-93).

Dataanalys

Vid analysen användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv
innehållsanalys innebär att forskaren med öppet sinne granskar material som exempelvis
beskriver människors upplevelser av ett fenomen (Lundman & Graneheim 2012, s. 188;
Elo & Kyngäs 2007, s. 109). 

7



Inledningsvis lästes texten igenom ett flertal gånger av båda författarna var för sig i
syfte att bekanta sig med materialet. Texterna lästes med studiens syfte som
utgångspunkt. Efter denna första fas arbetades texten igenom av författarna tillsammans
och meningsbärande enheter identifierades och extraherades ur texten. De
meningsbärande enheterna omfattade medvetet omgivande text för att inget innehåll
skulle missas. Lundman och Graneheim (2012, ss. 189-191) beskriver meningsbärande
enheter som meningar eller ord i text som hör samman innehållsmässigt.
Meningsbärande enheter är det som utgör stommen till analysen. Efter denna fas gjordes
alla moment av båda författarna separat och efter varje avslutad del diskuterades och
jämfördes det utförda arbetet. De meningsbärande enheterna kondenserades till kortare,
mer lätthanterliga textenheter utan att förlora innebörden i texten. När text kondenseras
betyder det att den görs kortare utan att det väsentliga i texten går förlorad (Lundman &
Graneheim 2012, ss. 189-191). Vidare kodades den kondenserade texten och delades in
i underkategorier. Texter som kondenseras kodas vilket innebär att meningsenheten får
en etikett och dessa koder bildar i sin tur underkategorier (Lundman & Graneheim
2012, ss. 189-191). Lundman och Graneheim (2012, ss. 189-191) beskriver att
underkategorier med ett gemensamt innehåll bildar kategorier. Detta är ett sätt att se det
uppenbara, det manifesta innehållet i texten. Detta resulterade i sju kategorier.

Utifrån detta formulerades tre övergripande teman. I teman samlar författarna de
kategorier som de anser innehålla liknande information (Lundman & Graneheim 2012,
ss. 189-191). Del av analysprocessen visas i figur 1. 

Figur 1. Del av analysprocess.
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Forskningsetiska överväganden

Inför en intervju är det av stor vikt att forskaren informerar intervjupersonen om
forskarens tystnadsplikt. Forskaren skall utröna om intervjupersonen samtycker till att
medverka. Informerat samtycke innebär att intervjupersonen informeras i tillräcklig mån
för att kunna avgöra om han/hon vill bidra eller inte (Malterud 2014, ss. 202-204; Trost
2010, ss. 123-125). 
Konfidentialitet betyder att ingen obehörig skall kunna ta del av intervjuer eller av
intervjupersonernas identitet. Vidare skall intervjupersonernas identitet inte kunna röjas
av tredje part genom det i studien redovisade resultatet (Trost 2010, ss. 61-65). 
Det är grundläggande att inte kränka intervjupersonens integritet och värdighet.
Forskaren måste avväga hur mycket information intervjupersonen skall delges om
studiens innehåll. Får intervjupersonen för mycket information kan detta påverka datan
och får intervjupersonen för lite information kan det resultera i att intervjupersonen
avstår från att vara med, då det inte står klart vad forskaren vill komma åt i studien
(Malterud 2014, ss. 242-243; Trost 2010, ss. 123-125). 

Ett informationsbrev utformades och skickades till alla intervjupersoner i god tid innan
intervju. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte, konfidentialitet möjlighet
att avbryta studien samt om vem som var författarnas huvudman. Intervjupersonerna
fick själva bestämma tid och plats för intervju. I samband med intervju informerades
intervjupersonerna muntligt om konfidentialitet, författarnas tystnadsplikt, studiens
syfte samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Resultatet skrevs på ett
sådant sätt att personerna bakom informationen inte skulle kunna identifieras eller
känna sig kränkta av det som skrivits i form av exempelvis citat. Informationsbrev i
bilaga 1.

Under intervju kan svåra eller känslomässiga minnen dyka upp hos intervjupersonen
(Trost 2010, s. 123). Författarna förberedde sig på detta och informerade
intervjupersonerna om möjlighet till kontakt med Försvarsmaktens veteransamordnare. 

RESULTAT

Tre övergripande teman framkom. Dessa tre teman innehåller sju kategorier.

Tabell 1.

Teman - Känslor i samband 
med vårdandet

- Förutsättningar i 
vårdandet

- Ambition i 
vårdandet

Kategorier - Känslor - Dubbla roller
- Resurser
- Kultur
- Säkerheten först

- Rangordning
- Allas rätt till lika 
vård

Under en internationell militär insats kan en sjuksköterska möta olika patienter. Dessa
patienter kan vara svenska kamrater eller kollegor, internationella kollegor,
civilanställda, civilbefolkning samt bekrä f t ade eller misstänkta motståndare.
Sjuksköterskor beskriver att de upplever en mängd olika sorters känslor inför att vårda
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dessa patienter. Patienterna skall kunna vårdas under en mängd olika förhållanden och
med varierande förutsättningar. Sjuksköterskor beskriver hur de får beakta exempelvis
taktiska order, resurstillgång och kulturkrockar i vårdmötet. De beskriver vidare hur
förutsättningarna för att ge patienter vård varierar och hur sjuksköterskan upplever sig
styrd av dessa. En ambition att i många fall vårda patienter på lika villkor beskrivs, men
också i vissa situationer en ovilja att vårda patienterna på lika villkor. 

Känslor i samband vårdandet

Känslor

Att jobba som sjuksköterska under en internationell militär insats handlar till stor del
om känslor inför och i vårdmötet med patienter. Maktlöshet, frustration, ilska, distans,
närhet, välvilja, empati och empatisvikt är känslor som beskrivs av sjuksköterskor i
studien. Känslorna som uppkommer i det vårdande mötet kan skilja sig beroende på
vem sjuksköterskan möter. 

Frustration och ilska är känslor som beskrivs när sjuksköterskan kan behöva välja vem
som ska vårdas. Sjuksköterskor beskriver hur de påverkas av sina känslor i exempelvis
en eldstrid och hur märkligt det kan kännas att ta hand om en människa som just skjutit
på dem för att döda. När misstänkta eller bekräftade motståndare behöver vård kan
sjuksköterskan uppleva en känsla av mindre empati i mötet med patienten vilket kan
leda till att patienten inte får optimal vård. Detta leder aldrig till att patienten inte får
någon vård alls. Vid vård av misstänkta eller bekräftade motståndare beskrivs arbetet
som rent rutinmässigt där känslorna får komma i efterhand.

"...men just det där när nån som skjuter på dig och så oskadliggör du dom
och sen ska du ta hand om han som egentligen vill ha ihjäl dig liksom det
är klart att det blir en prekär situation liksom och så mycket adrenalin så
har man kanske egen reflektion, jävligt förbannad på att han vill skjuta dig
liksom. Och så ska man ta hand om honom sen klart det blir ju speciellt…"

Många sjuksköterskor beskriver att om de måste välja mellan patienter hellre hjälper
sina svenska och allierade kollegor i en vårdsituation. Det skapas starka band inom
arbetsgruppen. En känsla av vi och dom samt en känsla av att vara en familj beskrivs.
Detta kan yttra sig i att kollegor och kamrater prioriteras i vården framför en okänd
patient med svårare skador. Detta leder dock inte till att vården uteblir för patienter som
inte tillhör de egna styrkorna. I sådana situationer beskriver sjuksköterskor en önskan att
vilja hjälpa alla men att förutsättningarna hindrar dem vilket leder till frustration.
Sjuksköterskor beskriver också att konflikter kan uppstå kollegor emellan om de har
olika vårdambition. Detta beskrivs ha sin grund i vilka förutsättningar som finns för
vårdandet och hur sjuksköterskan tolkar dessa och kan leda till dilemman för den
enskilde samt frustration och ilska gentemot sina kollegor.

I daglig vård när det inte är hotfullt upplever sjuksköterskor att det är lättare att
behandla civilbefolkningen. Det visar sig att många egna soldater kommer med alla
bekymmer till sjuksköterskan. En frustration och känsla av att bedriva en
dagisverksamhet skiljer sig mot att vårda civilbefolkningen med liknande åkommor. Att
veta att soldaterna har tillgång till rent vatten och mer resurser gör att sjuksköterskorna
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känner mer empati för och mer vilja att vårda civilbefolkningen, vilka sjuksköterskan
upplever inte i samma utsträckning har tillgång till dessa resurser.

”… det svåra för mig var liksom att kunna motivera mig å liksom när det
kommer en soldat som har skrubbat sig lite på knät och tror han ska få
världens infektion av det bara för att han har skrubbat sig på knät i leran i
Afghanistan…”

I studien beskrivs svårigheter att under en internationell militär insats kunna ge vård till
civilbefolkningen. Detta leder till frustration och känsla av otillräcklighet när
sjuksköterskan inte kan vårda de patienter som upplevs behöva vård. Att se sjuka och
skadade barn och inte ha möjlighet att vårda dem upplevs extra jobbigt. Sjuksköterskor
beskriver hur de trubbas av och skapar en distans eller en känslomässig barriär mellan
sig själva och civilbefolkningen för att skydda sig mentalt. Att i många fall rent fysiskt
vara avskärmad ifrån civilbefolkningen upplevs trubba av känslorna gentemot dem. En
oro för att göra fel i vårdandet av civilbefolkningen beskrivs. Rädslan grundar sig i
möjliga konsekvenser som exempelvis betalningsskyldighet och juridiska skyldigheter
gentemot patienten eller dennes familj. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan kan
vårda ännu färre patienter i denna kategori.

”…Man gör ju allt man kan det är vi liksom skyldiga att göra enligt
Genevekonventionen det är man också skyldig för sitt eget samvetes skull
även om det är en potentiell motståndare…”

Förutsättningar i vårdandet

Dubbla roller

Sjuksköterskor beskriver hur det är att ha dubbla roller i en internationell militär insats.
Dessa roller kan exempelvis vara bemanning av tung kulspruta samt sjuksköterska.
Rollen som soldat är den primära och sjuksköterskerollen är sekundär. Detta inverkar på
hur vård kan ges. I en prehospital vårdsituation beskrivs behovet av att verka taktiskt
enligt riktlinjer för strid, exempelvis skjuta tillbaka innan sjuksköterskan har möjlighet
att ge vård. Därefter styr det taktiska läget hur och vem sjuksköterskan kan vårda.
Sjuksköterskor beskriver att de måste acceptera att det militära uppdraget går i första
hand. De upplever också att motståndare inte har någon respekt för det röda korset och
att sjukvårdspersonal som bär ett rött kors lätt blir måltavlor. I allt detta försöker
sjuksköterskan vara helhjärtad i sitt vårdande.

Att vårda patienter på lika villkor skiljer sig beroende av vilken plats sjuksköterskan
befinner sig på. Under en internationell militär insats kan sjuksköterskan arbeta på
kampens sjukhus eller vårdcentral. Vård inne på kampen skiljer sig markant mot att vara
ute på patrull där vården bedrivs på helt andra villkor. Sjuksköterskor beskriver
sjukhusen som en hemtam miljö där sjukhuskläder används och resurser finns
lättillgängliga. Patienter på sjukhusen tas hand om och behandlas ungefär som på ett
civilt sjukhus i Sverige. På patrull vet sjuksköterskan inte när eller vem som kan behöva
få vård och resurserna som finns är det som sjuksköterskan kan bära med sig utöver
stridspackning. Sjuksköterskor berättar om ett säkerhetstänk hur de skapar en plan för
egen säkerhet i ett vårdmöte. En okänd patient kan vara ett hot och detta måste finnas
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med i beräkningen. Det kan uppstå situationer där sjuksköterskan måste agera med
potentiellt dödligt våld mot sin patient.  

"...när man jobbar ute så måste man alltid ha ett ha ett säkerhetstänk. Det
finns ett evigt hot som hänger över en. Och det skiljer sig markant mot att
arbeta på sjukan. Och hemma."

Resurser

De resurser som sjuksköterskor har tillgång till är i första hand ämnade för det egna
förbandet. När resurserna är begränsade beskriver sjuksköterskor att vård inte alltid kan
ges till andra patientkategorier som exempelvis civila. Sjuksköterskor beskriver att de
ibland väljer att inte vårda civila alls när egna soldater behöver eller kan tänkas behöva
vårdresurserna. Vid exempelvis trafikolyckor kan gruppen inte alltid stanna för att
bedriva vård av orsaker som hotbild, resursbrist eller tid. Orsakar gruppen en olycka ges
den vård som behövs efter att säkerhetsläget är bedömt och vagnschef ger klartecken.
Oförmåga till uppföljning av vården beskrivs i studien som en orsak till att inte ge lika
vård. Om efterförloppet till ett möjligt vårdtillfälle inte kan säkras kan sjuksköterskan
tvingas avstå vården. Detta eftersom ett eventuellt negativt efterförlopp i form av
exempelvis en infektion i en sårskada eller i värsta fall patientens död skulle kunna ge
negativa juridiska och ekonomiska konsekvenser i form av till exempel
skadeståndsskyldighet. Sämre förtroende för ISAF som organisation är också en
konsekvens som skall undvikas då ISAF jobbade aktivt för att vinna civilbefolkningens
förtroende. I vissa fall påbörjas inte vård där patienten har dåliga chanser till överlevnad
för att inte riskera att drabbas av ovanstående konsekvenser. Tid är en aspekt som avgör
hurvida vård kan ges till civilbefolkning. Vid uppdrag i en by kan tiden innan det blir
mörkt vara för kort för att vård skall kunna ges även om det är resurs- och viljemässigt
möjligt. Tidsaspekten är också en taktisk faktor, då säkerhetsläget drastiskt kan
försämras på kort tid, exempelvis efter mörkrets inbrott.

Kultur

Kulturen gör att vården inte alltid ges på samma villkor. Sjuksköterskor beskriver hur
kultur- och könsaspekter påverkar deras dagliga arbete och hur de måste anpassa sig för
att kunna vårda på lika villkor. Det visar sig i studien att sjuksköterskans
könstillhörighet kan påverka hur de bemöts av främst afghanska patienter. Vidare
beskrivs hur det upplevs viktigt att kunna släppa sina fördomar för att kunna jobba med
inhemsk personal och civila.

Säkerheten först

Sjuksköterskor beskriver hur deras primära uppdrag är att vårda egna soldater. Militära
order åtlyds i första hand, och sjuksköterskan kan tvingas avstå från att ge vård på lika
villkor då order måste utföras. Regler om ökad säkerhet på kampen och ute på uppdrag
kan hindra personer som behöver vård att komma fram till sjuksköterskan eller hindra
sjuksköterskan från att komma fram till den patient som behöver vård. Det framkommer
även att det kan upplevas som en lättnad att ha ökad säkerhet i situationer med
resursbrist då det minskar kontakten och därmed möjligheten att vårda av
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civilbefolkningen. Order ställs ibland mot sjuksköterskans moral vilket kan leda till
spänningar i gruppen där olika synsätt angående vårdmöjligheter kan finnas.

Ambition i vårdandet

Rangordning

Sjuksköterskor beskriver hur det är lättare att vårda på lika villkor i teori än i praktik. I
praktiken beskrivs hur exempelvis svenska soldater får bättre vård än andra.
Sjuksköterskor beskriver hur det känns viktigare att vårda personer de känner, och hur
en gradering av människor uppstår. Först kommer svensk personal, sedan soldater från
närliggande länder, efter det afghansk militär och polis, sedan civilbefolkning och sist
motståndare. Sjuksköterskor upplever att svenskar och allierade fick samma vård. De
beskriver hur de känner mer vilja att vårda egen personal som blir skadad och mindre
vilja att vårda annan personal. Sjuksköterskor beskriver tillfällen där det i skarpt läge
med soldater inblandade gjorts prioriteringar till svenskars fördel trots likvärdiga
skador. Det beskrivs också att afghanska anställda inte har getts lika vård när det gäller
psykiatriska besvär. Inställningen till inhemska patienter ändras i vissa fall.
Sjuksköterskor beskriver både hur de fått en mer positiv och en mer negativ inställning
till värdnationen och befolkningen under insatsen. Inställningen till att vårda en
afghansk patient ändras dock inte i samband med detta. Det beskrivs hur alla tas
omhand på samma sätt och enligt samma riktlinjer.

"...jag tror nog att på något sätt att det känns viktigare för mig.., att göra
det bra, att göra det rätt, när det var en egen soldat då..."

Allas rätt till lika vård

I studien beskriver sjuksköterskor hur de har en grundinställning att vårda patienter på
lika villkor. De uttrycker hur de i en skarp situation skulle vilja behandla alla lika.
Många uttrycker även hur fel de tycker det är att göra skillnad på människor. I vård av ej
kända patienter blir uppträdandet mer rutinmässigt och sjuksköterskan går in i ett slags
”jobbläge”. Det framkommer att det är lättare att vara rutinmässig i vården av okända
patienter när sjuksköterskan inte jobbar prehospitalt. I vårdsituationer beskriver
sjuksköterskor att de inte lägger stor vikt på vem som är skadad. Sjuksköterskor
upplevde att de inte tänkte på vilken sida de skadade var på och beskrev hur de alltid
hade ambitionen att inte vårda patienter selektivt. De beskriver hur de försöker vara
professionella i vårdmötet och tycker att oavsett tillhörighet har patienten rätt till vård.
Det som styr sjuksköterskan är att alla har rätt till lika vård och den som är mest skadad
ska få hjälp först. Sjuksköterskor upplever hur de har lättare att vara professionella om
de har tänkt igenom sina grundvärderingar innan de åker ut på en miltär insats. 

"...insurgent1 eller inte eller vanlig civil så spelar det ingen roll om
vederbörande har lustig lång skjorta, konstig hatt, stort skägg eller burka
på sig. Det är ju en människa här bakom även om han har helt skilda
referensramar..."

1 Militär term för motståndare
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Sjuksköterskor som tjänstgjort under en internationell militär insats möter olika
patienter, exempelvis kamrater, civila eller motståndare. Detta ger upphov till
känslomässig belastning. Sjuksköterskor beskriver bland annat frustration, ilska, mer
eller mindre empati i det vårdande mötet. Dessa känslor gäller för såväl vård av egna
kamrater som civilbefolkning och motståndare. Sjuksköterskor beskriver vidare hur de
styrs av rådande förutsättningar och sin egen ambition i vårdandet av patienter i en
mängd olika miljöer och situationer.

Enligt Aaron Antonovsky är en människas hälsa beroende av hälsobringande faktorer.
När människan utsätts för prövningar tolereras dessa olika väl av olika individer. Detta
menar Antonovsky beror på personens känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang
(KASAM) är avhängig tre faktorer; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet innebär att kunna förutse och hantera inre och yttre stimuli samt förstå
dem. Hanterbarhet innebär att kunna ta sig igenom svårigheter genom att se vika
resurser som finns tillgängliga och utnyttja dessa på ett bra sätt. Meningsfullhet betyder
motivation att ta sig igenom svårigheter samt att se dem som en utvecklingsmöjlighet
(Antonovsky 2005, ss. 37-56).

Tongivande i sjuksköterskors beskrivning av sina känslor i studien är känslan av
frustration. Frustrationen uppstår bland annat när sjuksköterskan inte har möjlighet att
vårda patienter som han/hon upplever behöver vård. Fry et al. (2002, ss. 380-384) samt
Stewart (2009, ss. 91-94) beskriver hur sjuksköterskor som inte kan utföra de
handlingar hans/hennes moral manar till drabbas av direkt moralisk stress. Denna form
av stress drabbar sjuksköterskan endast tillfälligt om han/hon får möjlighet att övervinna
hindret. I de fall detta ej sker blir denna stress reaktiv, vilket innebär att den får
konsekvenser för den fortsatta praktiken, exempelvis stressyndrom, dålig sömn och
utbrändhet. Här finner författarna skäl för antagandet att sjuksköterskor som tjänstgjort i
en internationell militär insats i olika grad kan vara drabbade av reaktiv stress.

Lundberg et al. (2014, s. 823-824) beskriver hur svensk sjukvårdspersonal i en militär
insats anpassar sig och sätter de egna militära målen före omvårdnadsnormerna. En
annan studie visar att militära sjuksköterskor som har specifika uppgifter använder
dessa som en form av copingstrategi för att motverka reaktiv stress (Hagerty, Williams,
Bingham & Richard 2010, s. 88). Sjuksköterskor i innevarande studie upplever hur de
skapar en distans mellan sig själva och de patienter som de vill vårda men inte kan.
Denna inställning ses inte hos alla sjuksköterskor, och vissa har svårare att skapa en
distans. Sjuksköterskor i studien beskriver hur de kan trubbas av känslomässigt
gentemot dem de vårdar. Detta skulle kunna tänkas vara en följd av sjuksköterskans sätt
att hantera sin situation. Studiens resultat kan peka mot att sjuksköterskor klarar av att
hantera moralisk stress olika bra. Att skapa en distans skulle kunna vara ett uttryck för
en copingstrategi som sjuksköterskor medvetet eller omedvetet använder för att hantera
dessa situationer. Sjuksköterskors känsla av sammanhang skulle kunna vara en
förklaring till att dessa olika upplevelser kan ses i studiens resultat. Att kunna begripa
och se det meningsfulla i ett militärt uppdrag trots att sjuksköterskan upplever att det i
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vissa delar går emot hans/hennes moraliska kompass och etiska uppfattning samt att
kunna hantera detta skulle kunna göra att sjuksköterskan har lättare att skapa denna
distans.

I studien framkommer att sjuksköterskor i många fall upplever att de under sin
tjänstgöring möter civila som behöver sjukvård. Detta upplevs som en stor utmaning
under insatsen, vilket också framkommer i en studie av Lundberg et al. (2014, ss. 823-
824). Där beskrivs viljan att hjälpa individer från värdnationen som stark hos svensk
sjukvårdspersonal som tjänstgör i en militär insats. När sjuksköterskor inte kan vårda
dessa patienter på ett optimalt sätt eller i många fall inte alls, känner de sig otillräckliga.
International Council of Nurses, ICN (2014, s. 4), har utarbetat ICN:s etiska kod för
sjuksköterskor där det bland annat specificeras hur sjuksköterskan bör agera gentemot
allmänheten. Sjuksköterskan skall arbeta för social rättvisa och jämlikhet vid fördelning
av sjukvårdsresurser, vård- och omsorgstjänster samt tillgång till hälso- och sjukvård.
Sjuksköterskor i studien beskriver att det i många fall inte går att arbeta på detta sätt
beroende på hotbilden och att förutsättningarna på många sätt skiljer sig så markant från
vårdandet i en civil kontext. Detta torde då kunna betyda att sjuksköterskan som
tjänstgör i en internationell militär insats inte fullt ut kan utföra sitt jobb i enlighet med
ICN:s etiska kod. Detta kan leda till en diskussion om huruvida sjuksköterskan är på
helt fel plats när han/hon tjänstgör militärt eller om etiska riktlinjer för just detta
sammanhang bör utformas. I studien framkommer att motsättningarna mellan
sjuksköterskans grundläggande uppdrag och de faktiska omständigheterna producerar
etiska dilemman för sjuksköterskan. I amerikanska och brittiska studier bekräftas att
sjuksköterskor som tjänstgör i en internationell militär insats upplever etiska dilemman
när det gäller vilken vård civila har rätt till (Goodman et al. 2013, ss. 1010-1014; Kelly
2010, ss. 636-645). Författarna i innevarande studie menar att sjuksköterskan skulle
kunna vara på helt rätt plats men att förutsättningarna att utföra jobbet på samma sätt
som han/hon gör civilt saknas då han/hon tjänstgör i en internationell militär insats.
Sjuksköterskan torde därmed ha en möjlighet att vara brobyggare mellan soldatrollen
och sjuksköterskerollen i en militär kontext. Detta kan i sin tur ge upphov till en
diskussion huruvida en etisk kod för just dessa förutsättningar borde utformas, hur den
av omvårdnad formade sjuksköterskan bäst förbereds för ett militärt uppdrag och hur
dessa världar skall mötas för ett optimalt resultat för tredje man.

I studien framkommer motsägelser. Sjuksköterskor beskriver hur alla togs omhand på
samma villkor och hur svenskar, allierade, civila och motståndare vårdades lika.
Samtidigt framkommer resultat som bland annat visar att svenskar blev prioriterade
framför afghanska anställda samt att förutsättningar hindrade vård på lika villkor. Detta
skulle möjligen kunna förklaras av att intervjupersonerna har tjänstgjort i olika
omgångar under Sveriges militära insats i Afghanistan. Vidare kan olika förutsättningar
under olika omgångar vara en förklaring till detta. Andra orsaker kan vara att de
intervjuade sjuksköterskorna har varit inblandade i många olika vårdsituationer av olika
svårighetsgrad. Varje vårdsituation är unik med olika förutsättningar för vård, vilket ger
vid handen att upplevelsen av dessa situationer kan vara olika. Sjuksköterskorna har
möjligen haft olika lätt att anpassa sig till den militära kontexten. Vissa har haft lätt att
anpassa sig till de förutsättningar som finns och har haft få eller inga problem med att
följa föreskrifter och order. Andra har i sin tur haft större problem med detta vilket kan
vara en orsak till att upplevelserna skiljer sig så markant i vissa fall.
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Sjuksköterskor upplever det lättare att ge vård på lika villkor i teori än i praktik.
Svenska soldater får i många fall bättre vård trots sjuksköterskors ambition att vårda på
lika villkor. Detta skulle kunna bero på de förhållanden som sjuksköterskan lever under.
Att leva på en militärbas tätt tillsammans med andra soldater skapar familjelika band
mellan sjuksköterskan och dem han/hon jobbar och bor tillsammans med (Scannel-
Desch & Doherty 2009, s. 9). Lundberg et al. (2014, ss. 823-824) beskriver hur
sjukvårdspersonal tenderar att dela upp patienter i olika grupper. De närmaste är de
personer som det dagliga livet delas med. Övriga är andra förband eller personer som
sjukvårdspersonalen sällan träffar samt individer från värdnationen som är på samma
sida som sjukvårdspersonalen. Scannel-Desch och Doherty (2009, s. 9) beskriver hur
vårdandet av motståndare samtidigt som sjuksköterskan vårdar egna soldater kan leda
till svåra dilemman. Författarna antar att om sjuksköterskan i en akut situation blir utsatt
för dessa dilemman samtidigt som han/hon har familjelika band till en av patienterna,
torde detta kunna borga för en snedfördelning av vårdresurserna. Detta skulle kunna
vara en orsak till varför sjuksköterskan i en akut situation kan välja att ge svenska
soldater bättre vård.

Sjuksköterskor i studien beskriver hur de kan komma att vårda motståndare. Detta
beskrivs kunna leda till starka känslor av ilska och mindre empati hos sjuksköterskan.
Genévekonventionen specificerar att sårade motståndare inte skall lämnas utan vård
samt att trängande sjukvårdsbehov skall behandlas skyndsamt (International Committee
of the Red Cross 1949). Thompson och Mastel-Smith (2012, ss. 24-25) beskriver hur
sjuksköterskor har svårt att vårda patienter enligt Genévekonventionen av
känslomässiga skäl. I innevarande studie beskriver sjuksköterskor hur de är inställda på
att vårda motståndare på samma villkor som egna soldater och hur detta är självklart för
dem som sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har en ambition att vårda alla på lika villkor.
De tänker och vill agera utifrån sina grundvärderingar, men samtidigt kan vi se att i
verkligheten behandlas dessa patienter inte alltid på lika villkor. Scanell-Desch och
Doherty (2010, s. 9) beskriver hur sjuksköterskor hade känslomässiga problem med att
vårda motståndare och att de, om de kunnat, skulle valt att inte göra det. Resultatet i
innevarande studie skulle till viss del kunna bekräfta detta. Teori och praktik verkar
upplevas olika. Sjuksköterskan kan i en militär kontext komma att vårda en person vars
mål är att utplåna sjuksköterskans existens medan sjuksköterskans inställning är att
upprätthålla den andres existens. I en studie av Petzäll, Tällberg, Lundin och Suserud
(2010, s. 9) visade det sig att många sjuksköterskor ändrade beteende gentemot
patienter efter att ha blivit utsatta för våld eller hot om våld i tjänsten. I en militär
kontext är hot om våld eller våld en del av vardagen (Fry et al. 2002, s. 378; Gellerfors
och Linde, 2014, ss. 272-274). Innevarande studie antyder att sjuksköterskan påverkas i
sin roll som vårdare när han/hon vårdar eller förbereds på att vårda potentiellt
våldsamma patienter. Det skulle kunna ses en viss dissonans mellan ambition och
praktik i vården av en potentiellt våldsam och livsfarlig patient.

Metoddiskussion

Ett av målen med forskning är att den ska visa ny kunskap. Forskaren måste kunna visa
trovärdigheten i det resultatet som studien presenterar (Lundman & Graneheim 2012, ss.
196-199). Giltighet innebär att studiens resultat visar det den var avsedd att undersöka.
Överförbarhet kan innebära resultatets potentiella användning i andra grupper och
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kontexter. Tillförlitlighet är att forskaren under hela processen har värderat sina
handlingar och utföranden så att andra forskare skulle komma fram till liknande resultat
baserat på metoden. Trovärdighet är summan av ovanstående, vilket innebär att
giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet bidrar till trovärdighet i studien (Lundman &
Graneheim 2012, ss. 196-199).

Författarnas erfarenhet av kvalitativa intervjustudier är begränsad. Detta skulle kunna
påverka forskningsprocessen och därmed studiens trovärdighet. Försök att begränsa
detta har gjorts genom handledning, seminarier i ämnet samt kurslitteratur.

Förförståelse är det vi har med oss, våra kunskaper, förutfattade meningar och
erfarenheter (Lundman & Graneheim 2012, ss. 196-197). Om forskaren försöker
medvetandegöra sig om sin förförståelse kan detta förebygga en negativ påverkan på en
studies resultat (Malterud 2014, s. 49; Lundman & Graneheim 2012, ss. 196-197;
Olsson & Sörensen 2011, s. 101). Författarna försökte att i möjligaste mån inte ha för
mycket förkunskap för att på så sätt kunna vara öppna för intervjupersonens berättelse.
Vidare har de ingen erfarenhet av tjänstgöring i en internationell militär insats vilket
skulle kunna tala för ett öppet sinne. Att författarna samtalat med personer som
tjänstgjort i internationella militära insatser och genom dessa samtal fått en bild av
förhållandena skulle kunna ha påverkat innevarande studie positivt och negativt.
Positiva aspekter kan vara att intresset för ämnet bibehålls samt att värdefull kunskap
erhålls. Negativa aspekter kan vara att information från ett fåtal personer speglas i
förförståelsen.
 
Ett tillgänglighetsurval användes för datainsamlingen. Det är svårt att veta om resultatet
hade skilt sig mer om könsfördelningen i gruppen hade varit annorlunda. Då
information om fördelning av män och kvinnor som deltar i en internationell militär
insats i detta fall inte varit möjligt att få fram, är det svårt att veta hur representativt
urvalet är gentemot populationen. En styrka för studien kan vara att intervjupersonerna
kommer från skilda delar av landet vilket kan tyda på en variation i urvalet som kan
höja studiens trovärdighet. Intervjupersonerna har även varit iväg vid olika tidpunkter
och haft olika befattningar inom försvarets sjukvård vilket kan ge en ökad variation på
urvalet.

Intervjupersoner kan på olika sätt påverkas av makt/kontrollassymetri i
intervjurelationen. Detta kan motverkas genom att intervjuaren försöker få till ett
samarbete i intervjuandet. Det kan vara bra om intervjuaren medvetandegör sig om detta
(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 110-111). Enligt Trost (2010, ss. 66-67) kan det om
forskarna är oerfarna vara en fördel att göra intervjuer gemensamt. Är forskarna
samspelta kan detta ha en positiv effekt på intervjun. En negativ aspekt med att vara två
som intervjuar är att intervjupersonen känner sig i ett underläge. 

Stor vikt lades vid att lägga en god grund till en bra relation mellan intervjuare och
intervjuperson. Detta för att få en bra utgångspunkt för ett rikt material som hade ett
minimum av förbehåll och begränsningar på grund av tillitsproblem. Författarna
månade därför om personlig kontakt och utförlig information till intervjupersonerna om
konfidentialitet samt intervjupersonens rätt att välja plats och tid för intervju. 
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Då båda författarna medverkade vid två intervjuer kan detta ha haft ett visst inflytande
över intervjuerna. Att båda var med vid de två första intervjuerna hade sin grund i att de
aldrig gjort intervjustudier tidigare. De två första intervjuerna genomfördes tillsammans
för att höja kvaliteteten i följande intervjuer genom att lära sig av de första. Efter hand
som fler intervjuer gjordes upplevdes det lättare att hålla vidare intervjuer. 

Efter avslutade telefonintervjuer hade författarna kontakt och delade med sig vad som
varit positivt och negativt med intervjun. En positiv aspekt av detta kunde vara att den
som intervjuades hade konfidentialitet då författarna inte visste vem den andre
intervjuat. En telefonintervju skulle kunna innebära att maktbalansen mellan intervjuare
och intervjuperson inte blir lika polariserad. Det negativa kunde vara att kroppsspråket
går förlorat. Båda författarna upplevde att det i telefonintervjuerna till en början fanns
en viss spänning och att intervjupersonen inte alltid var helt avslappnad. Denna
spänning försvann under intervjun och samtalet blev mer avslappnat. Telefonintervju
användes då det geografiska avstånden var stora och svårigheter att ta sig till
intervjupersonen fanns. Ett annorlunda resultat skulle kunna ha setts om fler intervjuer
hade gjorts öga mot öga. 

Under transkriberingen analyserades det egna intervjuarbetet, vilket kan ha bidragit till
att de senare intervjuerna blev bättre än de förra. Intervjuerna transkriberades snarast
efter intervjutillfället. Detta kan bidra till ökad trovärdighet då sammanhang och
samband i intervjun lättare kan erinras. 

Författarna har läst igenom och värderat varandras analysarbete samt diskuterat och
verifierat att koder, kategorier och teman överensstämt med intervjutexternas innehåll.
Detta kan vara ett sätt att öka trovärdigheten. Författarna har gjort sitt yttersta för att ge
en noggrann och korrekt återgiven metodbeskrivning samt haft regelbunden
handledning med person erfaren inom området. Detta skulle kunna stärka
tillförlitligheten i studien. 

Slutsats

Studiens resultat visar att sjuksköterskor inte alltid ger patienter vård på lika villkor i en
internationell militär insats. Detta har sin grund i de förutsättningar han/hon har i
vårdandet samt känslomässiga aspekter gentemot kamrater.

Att tjänstgöra i en internationell militär insats påverkar sjuksköterskor. De beskriver ett
flertal känslor i samband med vårdandet av egna soldater, allierade samt civilbefolkning
och motståndare. Vidare är förutsättningar som tid, resurser och hotbild faktorer som
påverkar sjuksköterskan i hans/hennes arbete. Sjuksköterskor beskriver en ambition att
vårda alla patienter på lika villkor, men då han/hon behöver göra ett val visar det sig att
vården av kamrater sannolikt prioriteras.

Studien kan ge en och ökad förståelse om hur det är att arbeta som sjuksköterska under
en internationell militär insats. Sjuksköterskor och övrig medicinsk personal som i
framtiden åker på internationell militär insats kan få en förberedelse och inblick i en del
av de val och prioriteringar som sjuksköterskor kan ställas inför. 
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Förslag till ytterligare forskning utifrån det som framkommit i studien kan vara vidare
forskning om vad som kan förbereda sjuksköterskan på att vårda i en internationell
militär insats, forskning om varför sjuksköterskor kan tendera att prioritera kamrater i
vårdsituationer samt forskning om huruvida män och kvinnor har olika upplevelser av
vård i en internationell militär insats.
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                                              Bilaga 1

Vård på lika villkor – är det möjligt?

Under vårterminen kommer vi, Petter Wennerlund och Mattias Lundin, skriva en
magisteruppsats med anledning av studier på specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning ambulanssjukvård på Högskolan i Borås.

Vi vill undersöka militär sjukvårdspersonals upplevelser av hur det är att ge vård på lika
villkor under en militär insats. Detta är sparsamt uppmärksammat i tidigare forskning.
Vi hoppas att studien ska kunna bidra till att sjukvårdspersonal som i framtiden åker på
militära insatser skall känna sig förberedda på de frågeställningar som kan uppstå i
vårdandet av skadade patienter vilka inte alltid tillhör den egna organisationen.

Studien kommer att genomföras i form av individuella intervjuer. Varje intervju
beräknas ta max en timme och kommer att ske på en plats som intervjupersonen väljer.
Intervjuerna kommer att spelas in och senare skrivas ut av författarna. Informationen
kommer att förvaras så att ingen annan än författarna och deras handledare kan komma
åt det. Intervjupersonen kommer att avidentifieras och allt som framkommer i intervjun
behandlas konfidentiellt.

Att delta i undersökningen präglas av frivillighet från början till slut, du kan alltså
hoppa av studien även om du påbörjat den. Vidare har du möjlighet att se den
information du gett både innan och efter uppsatsens färdigställande. All information
liksom intervjupersonerna kommer att behandlas på ett sätt så att identitet och tidpunkt
ej kan identifieras.

Har du tjänstgjort på en internationell militär insats under åren 2001 – 2014? Är du
dessutom villig att ställa upp och bli intervjuad under förutsättningarna ovan?

Kontakta i så fall oss på e-post eller telefon:

Petter s131900@student.hb.se

Mattias s143918@student.hb.se

Med vänlig hälsning,

Petter Wennerlund och Mattias Lundin

Petter Wennerlund Mattias Lundin Kristina Lundberg
Student, högskolan i Borås Student, Högskolan i Borås Handledare
s131900@student.hb.se s143918@student.hb.se kristina.lundberg@hb.se
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