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            Abstrakt 

För att kunna erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård vid stora olyckor och 
katastrofer krävs en katastrofberedskap grundad på planläggning, utbildning och 
övning. Sjukvårdens särskilda beredskap måste kunna hantera såväl den "lilla 
vardagsolyckan" som den stora olyckan eller katastrofen. Syftet med denna studie 
var att undersöka hur enhetschefer och distriktssköterskor vid primärvården i två 
kommuner i Jämtlands län upplevde sig förberedda inför en katastrof eller en stor 
olycka där utryckning krävdes utanför vårdinrättningar till olycksplats. Syftet var 
även att undersöka hur katastrofberedskap prioriteras av enhetschefer. En 
intervjustudie har genomförts med tre enhetschefer och fem distriktssköterskor. 
Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen 
skapades två kategorier: ”känsla av säkerhet” och ”organisation” samt fyra 
underkategorier ”beredskap”, ”prioritet”, ”förmåga” och ”kunskap”. Huvudfyndet 
var att samtliga intervjudeltagare önskade ha övningar för att känna sig mer 
förberedd vid en stor olycka. I dagsläget övades det inte alls på katastrofberedskap.  
 
Nyckelord: Förberedelse, katastrof, sjuksköterska, stor olycka 
 

              Abstract 
In order to provide good and accessible healthcare in case of emergencies and 
disasters, an emergency plan based on planning, training and practice is required. 
Special care must be prepared to deal with both the ”small everyday accident” but 
also the major accident and disaster. The purpose of this study was to examine how 
unit managers and districtnurses in primary care in two municipalities in Jämtland 
county experience themselves prepared in case of a disaster or a major accident 
which requires emergency care facilities outside the unit. The aim was also to 
examine how emergency preparedness is a priority for the unit managers. An 
interview study has been carried out with three unitmanagers and five districtnurses. 
The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Based on the 
analysis two categories were created: 'feeling of security "and" organization "and 
four sub-categories of" security "," priority "," ability "and" knowledge ". Major 
findings was that all the interview participants wished to have exercises to feel more 
prepared for a major accident. For the time being, no practice in disaster 
preparedness is carried out. 
 
Keyword: Disaster, Major Incident, Mass Casualty Incident, Nurse, 
Preparedness. 
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           Inledning 

En allvarlig händelse1 med en stor olycka2 eller en katastrof3 inträffar inte så ofta i 

Jämtlands län. Likväl för att kunna erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård 

vid stora olyckor och katastrofer där obalans mellan behov och tillgängliga resurser 

råder krävs en katastrofberedskap grundad på planläggning, utbildning och övning. 

Omfattningen av katastrofberedskap beror bl. a. på geografiska förhållanden, 

befolkningstäthet och riskutsatthet. Sjukvårdens särskilda beredskap, den medicinska 

katastrofberedskapen, måste kunna hantera såväl den "lilla vardagsolyckan" som den 

stora olyckan eller katastrofen. Dessutom utgör den medicinska katastrofberedskapen 

grunden för sjukvårdens beredskap vid särskild händelse såväl i fred som vid väpnat 

angrepp och måste därför vara anpassad för detta. Sjukvårdens insatser vid en 

inträffad skadehändelse bygger på ett antal länkar i en sjukvårdskedja. En 

förutsättning för att insatserna skall bli framgångsrika är att de kan aktiveras på ett 

snabbt och adekvat sätt och att de olika länkarna i kedjan är kapacitetsmässigt väl 

avstämda mot varandra och svarar mot förväntade behov (URL 1). 

 

Den sjukvårdspersonal som arbetar på olycksplats måste veta om det är en stor 

olycka eller katastrof eftersom det påverkar prioriteringen. De övergripande målen 

för sjukvården är att motverka förlust av liv och hälsa samt fysiskt och psykiskt 

lidande i största möjliga omfattning i samband med stora olyckor/katastrofer. För att 

klara av att göra detta så måste det ske förändringar inom organisationen. När det är 

brist på resurser måste personal ringas in och förråd öppnas samtidigt som dessa 

resurser kanske måste flyttas till platser där behovet är större. Detta kommer inte att 

fungera optimalt om inte katastrofplanen är uppdaterad och personalen är utbildad till 

att klara av att arbeta på en olycksplats (Lennquist, 2007a, s. 484-485). Vid olika 

                                                
1 Allvarlig händelse – befarad eller inträffad händelse som är så omfattande eller allvarlig att hälso- 

och sjukvården för att kunna lösa sina uppgifter behöver organiseras och ledas av särskild 
sjukvårdsledning (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s. 97). 

 
2 Stor olycka – tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållandet till det akuta vårdbehovet, men där 
det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala 
kvalitetskrav för medicinsk behandling (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s. 100). 
 

 
3 Katastrof – tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållandet till det akuta vårdbehovet och där 
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan 
upprätthållas, trots adekvata åtgärder (Lennquist, 2007a, s. 483).  
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katastrofer kan enkla men nödvändiga åtgärder rädda liv. Får inte skadade hjälp i 

tidigt skede kan det vara för sent om hjälpen kommer efter en timme. Finns däremot 

hjälpen i nära anslutning till olycksplatsen och om de har rätt kompetens och material 

finns det goda chanser till överlevnad eller mindre skador. Satsas det på utbildning 

och resurser bara i städer så kan det få ogynnsamma effekter för glesbygden (URL 

2).  

 

När triage4 fungerar optimalt på en olycksplats utnyttjas de medicinska resurserna 

effektivt och både över och undertriage förekommer. När insatser fungerar sämre 

finns ingen triage eller återupplivning på olycksplatsen vilket medför att arbetet blir 

oorganiserat och transporterna sker på ett ostrukturerat sätt (Hedberg & Månsson, 

2008).  

 

Vid en katastrof är det svårt att uppfylla göra-gott principen, som säger att 

sjukvårdspersonal är skyldiga att förebygga och minska skada samt att främja det 

goda (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001, s. 106).  

 

             Bakgrund  

Lagrum 

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS: 2005:13) §2 står att det skall finnas en 

regional katastrofmedicinsk plan. Motsvarande plan skall finnas på sjukhus och 

primärvårdsområden som omfattas av den katastrofmedicinska planeringen. Planerna 

skall fortlöpande revideras och landstingen ansvarar för att berörd personal har 

kunskaper om planerna så att de kan omsättas i praktiken. I §10 står att i varje 

landsting skall det finnas sjukvårdsgrupper5 som ständigt är beredda om en allvarlig 

händelse skulle inträffa. Sjukvårdsgrupperna skall bestå av hälso- och 

sjukvårdspersonal som har utbildning för och erfarenhet av uppgifterna. Landstinget 

                                                
4 Triage betyder sortering eller prioritering. För att hitta de allvarligaste skadorna används detta vid 
olyckor med flera skadade samtidigt. Triage kan dessutom användas inne på akutmottagning om det 
anländer många patienter samtidigt (Örtenwall & Bunketorp, 2007, s. 501).  

 
5
Sjukvårdsgrupp 

Sjukvårdspersonal inom primärvården som har katastrofmedicinsk utbildning och som är utrustad för 
att arbeta inom skadeområde (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s. 99). 
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har enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 3 och § 4 skyldighet att erbjuda 

god och lättillgänglig hälso- och sjukvård till dem som behöver det.  

 

              Krisledningssystem 

I sjukvårdens ledningssystem för katastrofer finns det tre olika ledningsnivåer: 

nationell, regional och lokal nivå. Nivåerna kan liknas med att de högre nivåerna 

ställer krav och sätter gränser för en lägre nivå.  

Den nationella nivån kan vara Socialstyrelsen som utses av regeringen och bestäms 

att vara nationell samordnare. Denna nivå är sällan en ledningsnivå utan snarare ett 

stöd till aktuell regional ledning (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s.19).   

Med regional nivå avses sjukvårdshuvudman som kan vara landstingsnivå, en region 

eller en kommun (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s.19). På regional nivå har 

landstingsdirektören ansvar för att upprätta en regional kris- och katastrofplan. Den 

skall beskriva hur verksamheten ska organiseras och ledas vid hot om eller vid 

inträffande av allvarlig händelse. Syftet med organisationen är att ha en genomtänkt 

beredskap för att klara olika allvarliga och svåra situationer. En förutsättning är att 

det finns en genomarbetad plan som är väl förankrad hos dem som berörs 

(Landstingsstyrelsen, 2008).  

 

Lokal nivå är den lägsta nivån och där finns för respektive enhet ingen möjlighet att 

själv utöka sina resurser (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006, s.19).  

Krisledningsuppgifter på lokal nivå är att mobilisera sjukvårdens resurser inom det 

egna ansvarsområdet i enlighet med den lokala krisplanen, leda samordna och 

prioritera verksamheten, bedöma det förväntade vårdbehovet, fortlöpande informera 

regional krisledning om läget och begära bistånd om behov uppstår 

(Landstingsstyrelsen, 2008).  

 

Ansvarsområdena ska agera efter tre olika principer, ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har 

ansvaret för ett område i fred även har det i samband med en katastrofsituation. 

Likhetsprincipen handlar om att verksamheterna ska behålla sin organisation precis 

som den var innan katastrofen. Närhetsprincipen innebär att den verksamhet som 

verkar på det stället där katastrofen inträffar tar hand om den (URL 3). 
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            Risker i Jämtlands län  

I Jämtlands län finns olika risksituationer som kan utgöra en orsak till att en katastrof 

inträffar. Vägtrafiknätet i länet har en total sträcka på 6 000 km och det finns två 

europavägar som korsar länet. Vintertid ökar risken betydligt då många turister 

besöker fjällanläggningar. Tre järnvägsförbindelser finns samt flygplatser på Frösön 

och i Sveg som även de medför en risk. Trafiken med fritidsbåtar ökar och då särskilt 

på Storsjön. Stora bränder kan uppstå inom sjukhuset eller på fjällanläggningarna 

med svåråtkomligt läge. I länet lastas och lossas varje år 11 272 000 ton gods på 

lastbil. Av dessa är en stor del farligt gods. Ett epidemiutbrott kan också ske genom 

t.ex. matförgiftning, influensapandemi eller omfattande skador på vattenledningar 

som leder till ett stort antal sjuka. Sker en kärnteknisk olycka i Sverige eller 

utomlands kan det medföra utsläpp av radioaktiva ämnen i vårt län. Risker existerar 

också vid stora publika evenemang och vid naturrelaterade olyckor 

(Landstingsstyrelsen, 2008, bil.10).  

 

Krisberedskapen i Jämtlands läns landsting 

Krisberedskapen6 är till för befolkningen, landstingets ledning samt medarbetarna. 

Dessa ska kunna lita på att till exempel sjukvården alltid fungerar oavsett olika 

tänkbara krissituationer. En fungerande och tillräcklig krisberedskap är hela 

landstingets angelägenhet. Krisberedskapen ska vara integrerad och väl förankrad i 

landstingets olika verksamheter. Om en krissituation uppstår måste alla känna till vad 

de ska göra, vara utbildade och ha deltagit i övningar. De måste känna till vilka 

planer och checklistor som finns och dessa måste vara aktuella, oavsett vad som 

orsakar krisen. Ett förebyggande och systematiskt arbete pågår kontinuerligt för att 

stärka landstingets grundläggande säkerhet och undvika att krissituationer uppstår i 

den egna verksamheten (URL 4). 

  

Länet har tretton ambulanser och en helikopter dygnet runt (bilaga 1). Under 

vintersäsongen utökas antalet ambulanser med två säsongsbilar som är placerade i 

                                                
6 Krisberedskap är att vara förberedd på att en allvarlig händelse kan inträffa och att ha sådana 
förberedelser som gör att en kris kan hanteras optimalt och att organisationen kan komma stärkt ur ut 
krisen (URL 4). 
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Åre och Vemdalen. Det ingår även en ambulansbuss som trafikerar Östersund-Umeå 

dagligen med länsinvånare som skall vårdas i Umeå. Ambulanserna är bemannade 

med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Idag bedrivs avancerad sjukvård i 

ambulanserna och det finns stora möjligheter att starta medicinsk behandling redan 

på hämtplats. Ambulanshelikoptern är ett komplement till vägambulanserna. Den 

ingår sedan 1998 i område akutvård vid Östersunds sjukhus tillsammans med all 

ambulansverksamhet i länet. När vädret inte medger flygning eller om larmet 

kommer från Östersunds närområde kan personalen från helikoptern åka ut på 

”vanliga” ambulansuppdrag (URL 5).  

 

I väntan på ambulans (IVPA) 

Fler och fler landsting använder räddningstjänsterna för att åka på larm vid akuta 

sjukdomsfall. I situationer där räddningstjänsten har förutsättningar som leder till en 

snabbare kontakt med den drabbade finns goda förutsättningar för upprätthållande av 

liv. Ett snabbt omhändertagande har stor betydelse för en bättre utgång i väntan på 

akutsjukvård. Enheten har därför personal som är utbildad i akut omhändertagande 

och har all nödvändig utrustning som krävs för ett professionellt förstahjälpen- 

omhändertagande. För att räddningstjänsten ska kunna åka på sjukvårdslarm krävs att 

det finns avtal med landstinget (URL 6). 

 

I Jämtlands län har landstinget skrivit ett avtal med kommunerna om att 

räddningstjänsten larmas ut vid prio 1 larm7 om det inte finns en tillgänglig ambulans 

inom femton minuter. De kan då göra ett första omhändertagande som t.ex. 

syrgasbehandling, hjärt-lungräddning, stoppa blödningar m.m. tills ambulans eller 

helikopter är på plats (N-A. Olofsson, personlig kommunikation, 2 april, 2009). 

  

 

              Vård innan ambulans (VIA) 

I Jämtland men ännu inte i Härjedalen har dessutom VIA (vård innan ambulans) 

börjat gälla. Det är personalen på hälsocentralerna som dagtid larmas ut via SOS vid 

                                                
            7 Prio 1 larm- Omedelbar hjälp. Akut sjuk eller skadad, fara för livet (Isaksson & Ljungqvist, 1997,s.             
                  7). 
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prio 1 larm. Detta sker om inte ambulansen finns på orten så att patienten kan få ett 

första omhändertagande av vårdpersonal (N-A. Olofsson, personlig kommunikation, 

2 april, 2009). 

 

Forskning       

I studier från olika delar av världen såsom USA, Indonesien, Turkiet och Sverige 

rapporteras det att trots risken för att drabbas av olika katastrofer så är inte 

sjukvårdspersonalen förberedd att ta hand om olycksdrabbade människor utanför 

vårdinrättningar (Ablah, Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; Heideman & 

Hawley, 2007; Yorganci & Yaman, 2007;  Furbee, et. al, 2006; Pitt & Pusponegoro, 

2005; Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002; Larsson & Nohrstedt, 2000). 

Många har inte läst eller känner inte till katastrofplanens innehåll (Wong, et. al, 

2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002 ). Ofta finns inaktuella eller inga katastrofplaner 

så tillfälliga lösningar sker på plats. Kommunikationen mellan de olika aktörerna 

fungerar inte, därför tar vissa personer på sig mer ansvar än vad de bör göra (Pitt & 

Pusponegoro, 2005; Larsson & Nohrstedt, 2000).  Hur ofta de tränade och övade 

skilde sig mycket inom både tätort och landsbygd. I samband med en katastrof 

noterades att offren inte blev triagerade och inte fick adekvat vård på olycksplatsen. 

(Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002 ). 

  

Utbildningar inom katastrofmedicin har personalen gått för många år sedan eller inte 

alls (Ablah, Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; Heideman & Hawley, 2007; 

Furbee, et. al, 2006; Pitt & Pusponegoro, 2005). Dessutom har vissa länder en kultur 

som ofta accepterar olyckor. Därför kommer hjälpen oftast för sent till olycksplatsen 

med följden att inte många överlever (Pitt & Pusponegoro, 2005). Dessa studier visar 

att träning, övning och utbildning i katastrofberedskap och stora olyckor behövs 

(Ablah, Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; Heideman & Hawley, 2007; 

Furbee, et. al, 2006; Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002 ). Även behov 

av en praktisk och ordentlig katastrofplan finns (Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & 

Chen, 2002 ). 
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              Problemformulering/område 

Utifrån beskrivningen av forskningsläget inom området kan det konstateras att det 

finns brister i katastrofberedskap.  

Detta bidrog till att genomföra en studie med avsikt att undersöka krisberedskap i 

Jämtlands län.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur enhetschefer och distriktssköterskor 

vid primärvården i två kommuner i Jämtlands län upplever sig förberedda inför en 

stor olycka eller en katastrof där utryckning krävs. Syftet var även att undersöka hur 

katastrofberedskap prioriteras av chefer. 

 

Metod 

Design 

Denna studie har en kvalitativ ansats och enskilda intervjuer genomfördes och 

analyserades med manifest innehållsanalys.   

Kvalitativ forskning innebär en stor utmaning med att göra en stor textmassa 

förståelig, att minska volymen information och att identifiera mönster. Ett ramverk 

byggs upp för att forskaren skall kunna presentera kärnan i till exempel intervjuer. 

Kvalitativ forskningsmetod bygger på ett induktivt analysförfarande, vilket innebär 

att forskaren utifrån specifika textmaterial beskriver, tolkar och förklarar eller 

eventuellt bygger en teori om fenomenet. Läsaren får även en möjlighet att få insikt i 

och förståelse för olika individers sociala verklighet genom att ta del av kvalitativ 

forskning. Dessutom kan resultatet av kvalitativ forskning leda till utveckling av 

strukturer och policyförändringar som är anpassade för målgruppen (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 149-159).  

 

Urval                

Ett strategiskt urval gjordes med fokus på en relativt liten grupp informanter som 

förväntades ha mycket att berätta om ämnet. Inkluderingskriterierna för deltagarna 

var att de skulle vara fast anställda vid den nuvarande arbetsplatsen och tala svenska. 

Urvalet bestod av enhetschefer och distriktssköterskor som arbetar i primärvården 
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vid fyra olika hälsocentraler i två kommuner i Jämtlands län. Hälsocentralerna var 

belägna i glesbygd och tätort. Målsättningen var att intervjua totalt fyra enhetschefer 

och fyra distriktssköterskor. Deltagarna skulle ha kunskap om ämnet därför utsåg 

enhetschefen en distriktssköterska på enheten med mycket kunskap för att medverka 

i studien. Sjuksköterskor utan vidareutbildning, undersköterskor och vikarier 

exkluderades.  

Deltagarna i denna studie kom att bestå av tre enhetschefer och fem 

distriktssköterskor, samtliga kvinnor. Genomsnittsåldern för enhetscheferna var 49 år 

och distriktssköterskorna 47 år. I genomsnitt hade cheferna arbetat 6 år och 

distriktssköterskorna arbetat 8 år på den nuvarande arbetsplatsen.  Samtliga 

distriktssköterskor hade erfarenhet av yrket innan den nuvarande arbetsplatsen. Två 

av cheferna hade arbetat som chef innan den nuvarande arbetsplatsen.  

 

Intervjuer  

Intervjuerna var semistrukturerade med indelning i ämnesområden: förberedelse av 

en katastrof, övning, utbildning och katastrofplan. Frågorna inom varje område 

ställdes i en bestämd ordning med följdfrågor. Den här tekniken ser till att 

intervjuaren får all information den behöver och intervjudeltagarna uppmuntras att 

prata fritt med egna ord och med så mycket detaljer de vill (Polit & Beck, 2003, 

s.342). Intervjuer är en bra insamlingsmetod i kvalitativ forskning (Olsson & 

Sörensen, 2007, s.79). Intervjutekniken var att vi turades om att intervjua deltagarna, 

och hjälptes åt att ställa följdfrågor. Under intervjuernas gång noterade vi stödord för 

att bättre ha kontroll över vad som sagts och det var även en hjälp för att ställa 

följdfrågor. Patton (2002, s. 383) menar att göra noteringar under intervjuer kan 

hjälpa intervjuaren att formulera nya frågor under intervjuns gång.   

 

Att intervjua är att tillåta oss att göra intrång hos en annan persons perspektiv. 

Relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen är en relation som är viktig. 

Kvaliten på informationen från intervjuer beror till stor del på den som intervjuar. 

Forskaren vinner på att använda sig av en empatisk neutralitet, vilket innebär att 

förhålla sig empatisk gentemot de som deltar. Intervjuaren måste också visa respekt 

för intervjupersonen och vara neutral i personens åsikter. En öppen och icke 

dömande attityd till deltagaren är viktigt (Patton, 2002, s. 341, 365).  
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Genomförande  

Ett informationsbrev (se bilaga 2) om förfrågan att utföra studien skickades först ut 

till verksamhetschefen och till fyra enhetschefer. Efter godkännande från 

verksamhetschefen och tre av fyra enhetschefer erhölls namn på en distriktssköterska 

vid vardera hälsocentral. Ett liknande informationsbrev skickades ut till 

distriktssköterskorna vilket beskrev studiens syfte, att deltagandet var konfidentiellt 

och frivilligt. Efter en vecka kontaktades distriktssköterskorna och samtliga ville 

delta i studien. Eftersom en enhetschef tackade nej till deltagande valdes ytterligare 

en enhetschef ut som även han tackade nej till att medverka. Då valdes ytterligare en 

enhet ut där enhetschefen inte hade möjlighet att delta men en distriktssköterska 

valdes ut. Slutligen valdes ytterligare en distriktssköterska på en redan vald enhet ut 

att medverka.  

 

En provintervju gjordes med en distriktssköterska där frågorna testades. Denna 

intervju inkluderades inte till studien. Frågorna var av bra karaktär så dessa frågor 

användes i studien. Frågorna som ställdes var: Kan du beskriva en olycka där du varit 

delaktig i omhändertagandet, en större olycka som distriktssköterska? Vad har 

sjukvårdsinrättningen fått träna till, jämfört med vad de har varit med om de sista två 

åren? Vilka utbildningar har du behov av för att förbättra omhändertagandet? Vilka 

utbildningar har du behov av för att förbättra omhändertagandet? Finns det någon 

fungerande katastrofplan? Är den aktuell? Hur prioriterar chefer det här området 

tycker du? Följdfrågor ställdes med anpassning till deras svar (se bilaga 3,4). 

 

Enhetscheferna och distriktssköterskorna intervjuades enskilt på avtalad tid och plats.  

De åtta intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i konferensrum eller 

på deras expeditioner. Innan intervjun startades tillfrågades deltagarna om de hade 

några frågor och information gavs åter igen om studiens syfte och att deltagandet var 

konfidentiellt och frivilligt. Varje intervju spelades in på bandspelare och tog ca 30-

45 minuter som sedan skrevs ut ordagrant till text.  

 

Analys  

Kvalitativ innehållsanalys användes och texten analyserades utifrån det manifesta 

innehållet. Innehållsanalys är en metod som systematiskt drar slutsatser om 
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innehållet i intervjuer. Analys genomförs vanligen genom en stegvis process. Målet 

är att höja kvalitén på resultatet genom att skapa kategorier (Downe-Wamboldt, 

1992). I kvalitativ innehållsanalys fokuserar man på tolkning av texter och denna 

metod används ofta inom vårdvetenskap. Vid manifest ansats analyseras det som 

direkt sägs i texten utan djupare tolkning, analysen är induktiv vilket innebär att det 

görs en förutsättningslös analys av texter, som kan vara baserad på människors 

berättelser om sina upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s.159-160). 

Genomförandet av analysarbetet utgick rent praktiskt från Graneheim och Lundmans 

(2004) sätt att systematiskt sortera insamlad data. Det första steget var att texten 

lästes igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. I nästa steg sorterades 

textmassan in i frågeområden. Det tredje steget var att ur denna text plockades sedan 

meningsenheter ut som därefter kondenserades. Sedan kodades de kondenserade 

meningsenheterna. Utifrån koderna skapades subkategorier och kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. 

 

             Trovärdighet 

För att kunna bedöma kvalitén i skrivna dokument bör forskaren ta ställning till 

äktheten, trovärdigheten, representativiteten och meningsfullheten (Forsberg & 

Wengström, 2003, s.135). Trovärdigheten i denna studie anses god då deltagarna 

hade mycket kunskap om ämnet och de fick samma frågor. En pilotstudie 

genomfördes också där frågorna testades. 

 

              Etiska överväganden  

I all vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt (Forsberg& Wengström 

2003, s.140). Forskningens betydelse skall alltid övervägas mot kravet att skydda de 

individer som deltar i studien. Etiska övervägande gjordes i samband med denna 

studie och vi fann att det fanns en risk att intervjudeltagarna kunde känna sig 

personligt granskade. Det vill säga att deras kunskaper sattes på prov och att de 

kanske kände att de inte hade tillräckligt med kunskaper om katastrofberedskap. 

Därför var det viktigt för oss som intervjuare att betona både skriftligt och muntligt 

att deras medverkan var helt frivilligt och konfidentiellt samt att svaren som 

framkom behandlades neutralt. En etisk kommitté ansågs inte behöva granska denna 
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studie eftersom de utvalda personernas medverkan var helt frivillig. 

Intervjupersonerna kodades vid utskrifterna så inga namn har nämnt någonstans. 

 

Resultat  

Utifrån analysen framkom två huvudkategorier och fyra underkategorier (figur 1). 

Känsla av säkerhet  

Distriktssköterskorna och enhetscheferna fick inledningsvis under intervjun beskriva 

en stor olycka de varit delaktig i vid omhändertagandet. Utifrån det svaret och svaren 

på frågorna ”Vilken typ av olyckor och i vilken omfattning tror du dig vara förberedd 

att ta hand om som distrikssköterska?”, ”Hur skulle du vilja ha övningar idag?”, 

”När övade du sist på en katastrof? och ”Vilka utbildningar har du behov av för att 

förbättra omhändertagandet?” skapades huvudkategorin ” känsla av säkerhet” och 

två underkategorier ”förmåga” och ”kunskap”. 

 
Förmåga 

Enhetscheferna ansåg att distriktssköterskorna (dsk) har kunskap och lång erfarenhet 

i vården. Därför har enhetscheferna en uppfattning att dsk klarar av de stora 

olyckorna. Enhetscheferna känner sig trygg med personalen att de löser problemen 

som uppstår i akuta situationer. 

 
”Men jag tror ändå att personalen är så pass utbildad att de vet vad de 

skall göra när de hamnar i en sådan situation”.  
 

De flesta distriktssköterskor och enhetschefer ansåg att sjukvårdspersonal som 

arbetar i glesbygden är mer förberedd inför en stor olycka än i en storstad. 

Känsla av 
säkerhet 

Organisation 

Förmåga Beredskap Kunskap Prioritet 
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Mycket eftersom det kommer akut sjuka eller olycksdrabbade patienter till 

hälsocentralerna ute i glesbygden. De förväntar sig att de ska få professionell 

hjälp snabbt. I städer åker patienterna oftast direkt till akuten.  

 
”I glesbygd åker personalen ut på stora olyckor, då behövs en annan 

förberedelse inte annan kunskap men fräschare kunskap eftersom det är 

långt till allting”. 

 

Inför en olycka kände dsk frustration, maktlöshet och osäkerhet för att inte kunna 

göra tillräckligt för patienten. Det beskrevs att vid ankomst till olycksplatsen kände 

de sig otroligt oförberedd och upplevde att de inte kunde göra särskilt mycket men 

även att omhändertagandet blev bra tack vare att ambulanspersonalen kom. Vidare 

uttrycktes att de hade lite material för att kunna hjälpa patienterna på olycksplatsen. 

Distriktssköterskorna ansåg sig ha för lite erfarenhet och det gjorde att de kände sig 

väldigt handlingsförlamade.  

    
  ”Jag pratade med dem, men jag kände mig maktlös p.g.a. att jag inte 

var förberedd mentalt”. 
 
 
Kunskap 

Få hade gått någon av de utbildningar som erbjöds av landstinget (se bilaga 5). De 

flesta hade inte hört talas om ett flertal av utbildningarna. Stordelen av 

distriktssköterskorna tyckte att de flesta av utbildningarna var värda att gå. Någon 

ansåg att många utbildningar inte var något för dem eftersom de inte åkte ut på 

olyckor. Övning var något som alla ville ha för att känna sig mer förberedd vid en 

stor olycka. Idag övas det inte alls. Önskemålen gällde både små och stora övningar 

allt från varje år till vart 5:te år. Övningarna ville de skulle ske inomhus på den egna 

arbetsplatsen och då flera gånger per år.  Men även utomhus som bör ske i 

samverkan med andra aktörer som ambulans, räddningstjänst och polis. Detta för att 

lära känna varandra och för att få veta vilka roller och uppgifter alla har. 

  

Pandemiövning hade förekommit på chefsnivå. Den enda övningen/träning som 

förekommit för distriktssköterskorna är hjärt-lungräddning varje år. Det fanns ingen 

annan övning inplanerad enligt cheferna. En chef ansåg att det måste finnas 

utrustning på plats om det ska övas, och det fanns inte hos dem. På frågan till 
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enhetscheferna om deras personal önskade att öva visste en chef inte om de ville, för 

frågan var aldrig ställd!  

 

”Det vore jättebra om vi hade övningar över huvud taget, men nära 

arbetsplatsen, alltså med de som verkar här runtomkring ambulans, polis 

och vårdpersonal skulle vara jättebra om det fanns”. 

 
”Men hellre öva än bara stå och hoppas att det aldrig händer något… Det 

tränas enormt lite. Nästan inget alls”. 

 

 

Organisation  

På frågorna, ”Hur tror du man kan komma åt det här med att vara förberedd”?, 

”Finns det någon fungerande katastrofplan”?, ”Hur prioriterar chefer det här 

området tycker du”? skapades huvudkategorin ”organisation” och underkategorierna 

”beredskap” och ”prioritet”.  

 

Beredskap  

Distriktssköterskorna ansåg att det behövdes behandlingsriktlinjer och rutiner hur det 

borde fungera vid en stor olycka. Det är många av personalen som inte vet hur det 

ska fungera organisatoriskt när de kommer ut på en olycksplats. Dessutom ansåg en 

del att personalen själva måste i tanken, dels mentalt och rent praktiskt planera vad 

som kan hända och hur det ska lösas. Katastrofplanen var inte uppdaterad på någon 

hälsocentral. Vid någon hälsocentral var den på gång att uppdateras. Någon 

enhetschef tyckte att katastrofplanen skulle komma från högre nivå. I samband med 

att en olycka har hänt så kommer diskussionen upp om att uppdatera katastrofplanen 

men oftast rinner det ut i sanden igen. Framförallt för att det inte fanns tid på dagtid 

till att sitta och jobba med detta. 

 

”Det finns en katastrofpärm där man någon gång bemödar sig med att 

uppdatera lite telefonnummer men det finns ju ingen utarbetad plan, som 

man har övat”. 
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Prioritet  

Enligt distriktssköterskorna prioriterades inte katastrofberedskap av enhetscheferna. 

De tror inte att enhetscheferna förstår hur viktigt detta område är. Enhetscheferna 

ansåg att den dagliga vården är viktigare att prioritera i dessa kristider. Ekonomin 

och tidsbrist var alltid en anledning att prioritera ner detta område inklusive övningar 

ansåg distriktssköterskorna. Enhetscheferna är inte med i den dagliga vården och kan 

därför inte förstå hur viktigt det är att det finns kläder och material när personalen 

måste åka ut i samband med en olycka. Distriktsköterskorna har också ett ansvar att 

tala om hur viktigt katastrofberedskap är. Det behövs också att landstinget från en 

högre nivå ställer högre krav på primärvården. Då känner både enhetschefer och 

personal att detta område har lyfts fram och är viktigt. 

 

”Det kanske inte är Primärvårdens huvudsakliga uppdrag i första 

rummet men samtidigt skall vi vara förberedda på det. Det är ju ett 

åtagande. Det är inte det mest primära uppdraget som primärvården har 

– tror jag”. 

 

              Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer och distriktssköterskor vid 

primärvården i två kommuner i Jämtlands län upplever sig förberedda inför en stor 

olycka eller en katastrof där utryckning krävs. Syftet var även att undersöka hur 

katastrofberedskap prioriteras av chefer.  

               

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet var att intervjudeltagarna ville ha övningar för att känna sig mer 

förberedd vid en stor olycka. Både små och stora övningar och gärna i samverkan 

med andra aktörer önskades. I dagsläget övades det inte alls. Katastrofplanen var inte 

uppdaterad. Utbildningarna som finns att tillgå inom katastrofområdet var det inte 

många som hade gått. Distriktsköterskorna ansåg att enhetscheferna inte prioriterade 

katastrofberedskap. 

 

Förmåga 

I studien framkom att distriktsköterskorna kände frustration, maktlöshet och 

osäkerhet för att inte kunna göra tillräckligt för patienten vid en stor olycka. 
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Wireklint Sundström (2005, s.126) beskrev att det i vårdandet kan finnas en rädsla 

för att inte bemästra situationer som ställer krav på professionalism. Rädslan att inte 

räcka till i svåra bedömningssituationer kan förlama gärningar och handlingar men 

det kan också paradoxalt nog inge vårdarna kraft. 

 

Resultatet i denna studie visar sig överensstämma med tidigare studier från olika 

delar av världen som visar att trots risken att drabbas av olika katastrofer så är inte 

sjukvårdspersonalen förberedd att ta hand om olycksdrabbade människor utanför 

vårdinrättningar (Ablah, Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; Heideman & 

Hawley, 2007; Furbee, et. al, 2006; Pitt & Pusponegoro, 2005; Wong, et. al, 2006; 

Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002; Larsson & Nohrstedt, 2000; Yorganci & Yaman, 

2007).  

 

Enhetscheferna i studien däremot kände sig trygga med personalen och är övertygad 

att de löser problemen som uppstår i akuta situationer vid stora olyckor. Varför har 

de olika syn på vad de klarar av? De har kanske olika syn på vad vårdandet går ut 

på? Enligt Severinsson och Lindström (1993, s.23) har människan särskilda behov, 

begär och problem. Som vårdare gäller det att gå in i situationen med engagemang 

och förstå vad som behövs i just denna situation. Handlingarna vårdaren väljer 

påverkas av de värdegrunder som vårdaren har. 

 

Kunskap 

Utbildningarna inom katastrofberedskap som finns tillgängliga inom landstinget var 

det inte många som hade gått. Ett flertal av utbildningarna var dessutom okända för 

intervjudeltagarna. Utbildning är ett viktigt komplement till övningar. Enligt 

Jämtlands läns landsting så måste all personal vara utbildad och ha deltagit i 

övningar om det uppstår en krissituation så att alla vet vad de ska göra (URL 4).  

Om distriktsköterskor och enhetschefer tänker på vad som färdas på våra vägar 

(Landstingsstyrelsen, 2008; Lennquist 2007a, s. 483) så kanske det är av vikt att gå 

ett flertal av utbildningarna (bil. 5) som handlar om saneringsmetodik, farliga ämnen, 

räddning vid stora busskrascher m.m. 
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Tidigare studier visar att utbildningar inom katastrofmedicin har personalen gått för 

många år sedan eller inte alls (Ablah, Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; 

Heideman & Hawley, 2007; Furbee, et. al, 2006; Pitt & Pusponegoro, 2005). Men 

även att kunskapen hos personalen var låg så de behövde grundläggande utbildning i 

livsuppehållande åtgärder (Yorganci & Yaman, 2007).  

 

Resultatet visade att övningar inte skett de senaste åren och finns det då ny personal 

har de aldrig övat. Önskan om övning framkom, där både små och stora övningar, 

inom- och utomhus samt med samverkan med andra aktörer såsom ambulans, 

räddningstjänst och polis allt från varje år till vart 5:e år ingick. Hjärt-lungräddning 

övades/tränades varje år. Inga övningar var inplanerade för den närmsta tiden. Även 

tidigare studier visar att träning och övning i katastrofberedskap behövs (Ablah, 

Tinius, Horn, Williams & Gebbie, 2008; Heideman & Hawley, 2007; Furbee, et. al, 

2006; Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002 ). 

 

Övning bör ske med jämna mellanrum eftersom många övningar ger säkrare 

personal. Övning bör även ske i samverkan med de aktörer som blir aktuella att 

samarbeta med på olycksplats såsom ambulans, räddningstjänst och polis. Även 

kommun och andra hälsocentraler kan bli aktuella som samarbetspartners.  

Att öva kostar pengar. Sker övningar kvällstid har personalen rätt till ersättning. 

Alternativet är att ha övningarna på dagtid och då ha stängt på hälsocentralen. Vilket 

leder till att det inte kommer in pengar från kunderna.  

               

              Prioritet 

Resultatet visar att katastrofberedskap inklusive övningar inte prioriteras av cheferna. 

Dels för att cheferna inte förstår hur viktigt detta område är men även ekonomi och 

tidsbrist är anledningar. Enhetscheferna anser att den dagliga vården är viktigare att 

prioritera i dessa kristider. Enhetscheferna förstår inte att det behövs kläder och 

färdiga väskor för sjukvårdsmaterial för att åka ut på olyckor. Men det ligger även på 

distriktsköterskornas ansvar att tala om hur viktigt detta område är. Det behövs också 

att landstinget på högre nivå ställer högre krav på primärvården. 

 



17 
 

Att ha en krisberedskap som fungerar där alla vet vad de ska göra är viktigt. Enligt 

Lennquist (2007a, s. 483) kommer den stora olyckan/katastrofen förr eller senare 

eftersom befolkningen ökar och till det följden att det blir mer trafik både till lands, 

sjöss och i luften. Dessutom är det ökande transporter av kemiska, brandfarliga, 

toxiska och explosiva ämnen på våra vägar. Även olika naturkatastrofer och den 

ökande terrorismen i världen gör att beredskapen behövs. Alla bävar för bussolyckor 

under turistsäsongen eftersom det på våra vägar då åker många fullastade bussar.  

 

Beredskap 

Resultatet visade att personalen inte visste hur det ska fungera organisatoriskt när de 

kom ut på en olycksplats. Behandlingsriktlinjer och rutiner kunde bli mycket bättre 

hur det ska fungera vid en stor olycka. Katastrofplanen var inte uppdaterad så den var 

inte aktuell att gå efter. Enligt Lennquist (2007a, s. 484-485) ska förändringar ske 

inom organisationen när personal ska ringas in och förråd öppnas, och det kommer 

inte att fungera optimalt om inte katastrofplanen är uppdaterad.  

 

Men även SOSFS (2005:13) påtalar att det ska finnas en katastrofmedicinsk plan 

som ska revideras fortlöpande. De menar också att landstingen har skyldighet att se 

till att berörd personal har kunskap om planerna så de kan omsättas i praktiken. 

Enligt tidigare studier var det många som inte har läst eller känner till 

katastrofplanens innehåll (Wong, et. al, 2006; Lee, Chiu, Ng & Chen, 2002 ). Ofta 

finns inaktuella eller inga katastrofplaner så tillfälliga lösningar sker på plats (Pitt & 

Pusponegoro, 2005; Larsson & Nohrstedt, 2000).   

 

Det är viktigt att katastrofplanen finns och är uppdaterad. Det är svårt organisatoriskt 

att få till ett bra arbete ute på olycksplats om inte alla vet vad som ska göras. 

Katastrofplanens uppgift är att se till att förbereda åtgärder så att rätt resurser snabbt 

kan sättas in om en större allvarlig händelse eller olycka inträffar. Det är genom 

snabb larmkedja och effektiv ledning som det ska kallas in en organisation som kan 

minimera de negativa konsekvenserna efter olyckan. 

 

Eftersom det kan finnas nyutbildad personal på arbetsplatsen kan det vara så att de 

har större behov av att det finns riktlinjer att följa eftersom de inte har så mycket 
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erfarenhet att luta sig på. Men även rutinerad personal behöver struktur i 

verksamheten så de gör ett bra arbete. Det är inte meningen att personal som är 

nyutbildad och dessutom ny på en arbetsplats ska åka ut på olycksplats, men ibland 

kanske det inte finns någon annan som kan åka.   

 

Landsortsambulanserna i länet är ofta borta många timmar när de åker med patient 

till Östersund. Då har de närmaste ambulanserna en bra bit att åka om det blir ett nytt 

larm i det området. Helikoptern kan vara ute på andra uppdrag och det behöver inte 

vara i länet, den flyger även patienter från Östersunds sjukhus till andra sjukhus i 

landet. Eller så är den inte flygbar på grund av att vädret är för dåligt (URL 7, s.18, 

23). Vid dessa tillfällen är risken stor att primärvårdens personal måste åka ut om det 

blir en olycka (N-A. Olofsson, personlig kommunikation, 2 april, 2009).  

Därför är det viktigt att den personal som finns närmast olyckan är förberedd både 

fysiskt och mentalt men även kunskapsmässigt.  

 

Metoddiskussion 

En viss förförståelse för detta område har vi eftersom båda jobbar inom primärvården 

och vet att det snabbt kan hända olyckor som gör att arbetet inne på hälsocentralen 

måste omprioriteras. I dessa situationer gäller det att sjukvårdspersonal är förberedd 

och vet vad som ska göras. Vi vet också att akutväskor och skyddskläder för 

utomhusbruk bör vara i ordning för att inte fördröja tiden att komma ut till 

olycksplatsen. En av oss jobbar dessutom inom ambulanssjukvården och vet hur 

viktigt det är att vara förberedd på vad som kan finnas på olycksplatsen och vara 

fokuserad på det som ska göras. 

 

För att få trovärdighet i en studie ska giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet ingå. 

Giltighet handlar om förtroendet till hur väl data och analysprocessen matchar syftet. 

Tillförlitligheten handlar om datainsamlingen ändras över tiden när studien håller på. 

Om insamlingen av data är omfattande och pågår under lång tid finns risk för att 

resultatet ändras. Överförbarhet handlar om att resultatet kan bli överförda till andra 

grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Denna studie anses trovärdig då valet av intervjupersonerna utgjordes bland dem som 

hade mycket kunskap om ämnet. Pilotstudien höjer också trovärdigheten, frågorna 

testades och de var tydliga och väldefinierade. Deltagarna hade likartade åsikter som 

även det höjer trovärdigheten. Då studien endast utfördes i Jämtlands län går 

resultatet inte att generalisera. Den visar dock att svaren var lika oberoende om man 

arbetade i glesbyggd eller tätort. Svaren kanske hade blivit utförligare om frågorna 

hade skickats ut i förväg så intervjupersonerna kunnat förbereda sig bättre.  

En svaghet ses med att endast åtta personer deltog. Hade ett större antal 

distriktsköterskor och enhetschefer intervjuats kanske resultatet blivit ett annat.  I 

denna studie hade distriktsköterskorna och enhetscheferna lång och god erfarenhet av 

vård det gör att uppgifterna de lämnade hade hög tillförlitlighet. Även att uppgifterna 

kom från olika hälsocentraler ser som en kvalitetshöjning genom att erfarenheter 

erhölls från olika arbetsplatser. Att urvalet gick via chefen kan ifrågasätta graden av 

frivillighet. Kanske fler hade sagt nej om frågan om att delta skickades direkt till 

distriktsköterskorna. 

 

Var intervjumetodiken bra eller dålig? Styrkan att båda intervjuade var att den andra 

kunde lägga in följdfrågorna om den första kom av sig. Men även att en antecknade 

samtidigt som intervjun fortskred. Svaghet kan ha varit att tonläget blir olika när det 

är två som intervjuar. 

 

Det som kan ses som en styrka med innehållsanalys är metoden som systematiskt 

delar upp texten på ett strukturerat sätt. Risken blir liten att viktig text förloras.  

 

              Slutsats  

             ►Distriktsköterskorna känner sig inte förberedda på en stor olycka/katastrof. 

                ►Övningar har inte förekommit de senaste åren. 

 ►Katastrofplanen var inte aktuell. 

 ►Utbildning inom katastrofområdet har ingen gått de senaste åren. 

 ►Enligt distriktsköterskorna prioriteras inte detta område av enhetscheferna. 
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Framtida forskning 

Utifrån resultatet i denna studie hoppas vi att det blir förbättringar inom beredskap 

inför en stor olycka eller katastrof. Detta för att distriktsköterskor skall känna sig 

tryggare i sitt yrkesutövande och för att skapa optimal vård. En ny studie om några år 

skulle vara viktigt att genomföra för att se om förbättringar har skett inom området. 

Intressant skulle även vara med en jämförande studie i andra länder med en annan 

kultur där katastrofer händer oftare för att se vilka resurser och förberedelse som 

finns där. En jämförande studie bland personal som har övat mycket tycker vi också 

borde utföras för att se vilken skillnad det ger. Ett förslag är att en distriktsköterska 

på varje HC blir ansvarig för att regelbundet uppdatera katastrofplanen och planera 

för både stora och små övningar.  

 

Förslag till förändringar 

Det är svårt att i förväg veta hur vi kommer att reagera och agera i en krissituation 

oavsett om den utmanar handlingskraften hos den enskilde medarbetaren eller 

organisationen i stort. För att lindra och begränsa effekterna av en kris krävs ofta 

snabba beslut och samordnade insatser av flera aktörer och resurser. Därför är det 

viktigt att ligga steget före, vara mentalt förberedd och ha en handlingsplan för både 

tänkbara och otänkbara händelser. 

 

Enligt Skoglund (2002, s.20-22) så finns det fem steg att gå igenom när det ska 

skapas en katastrofberedskap. 

• Identifiering av hot och risker. 

• Konsekvensanalys utifrån risker och hotbilder. 

• Strategi, resurser och organisation 

• Förankring – utbildning 

• Ständig uppföljning och lärande process 

 

Dessa steg går in i varandra och sker i en process. Bäst är när det är många personer 

som är involverade i detta eftersom tillsammans optimeras deras kompetens och 

erfarenheter. 

Det går aldrig att var helt förberedd på den stora olyckan. Men det går att försöka bli 

så förberedd som det går. 
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• För det första så måste det finnas en katastrofplan som är uppdaterad så att 

alla vet vad som ska göras när olyckan händer. Alla bör ha olika uppgifter 

beroende vilken personalkategori man tillhör. 

 

• All personal bör gå de flesta av utbildningarna som finns att tillgå inom detta 

område så alla pratar samma språk. 

 

• Sen gäller det att öva flera gånger om. Får personalen inte öva så blir de 

osäkra. Men för varje övning som de får vara med på blir de mer och mer 

säkra. Övning bör ske med de andra som jobbar ute på olycksplats såsom 

ambulans, räddningstjänst och polis. 

 

• Det är också viktigt att ha en dialog i vardagen om detta med chefen och 

resten av personalen. Genom att alla får vara med och påverka så blir det 

lättare att ta till sig besluten som blir. 

 

 

Tack 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Karin Hallin som med sitt 

engagemang har varit ett stort stöd under detta arbete. Ett stort tack även till 

intervjudeltagarna för att de ställde upp att medverka i studien.   
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Flygtider för ambulanshelikoptern i Jämtlands län 

http://www.ambulanshelikopter.info/?page_id=10 

(Ambulansstation Backe nedlagd, bilen flyttad till Strömsund, dagbil) 
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Förfrågan om att få utföra en vetenskaplig studie och förfrågan om deltagande  

En katastrof eller en allvarlig händelse inträffar inte så ofta, vilket gör det intressant 
att belysa hur enhetschefer och distriktssköterskor vid Primärvården i ett antal 
kommuner i Jämtlands län upplever sig vara förberedda inför en katastrof eller 
allvarlig händelse.   

Studien förmodas kunna bidra med information som kan leda till förslag på riktade 
utbildningsinsatser. Resultatet kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats 
som en del i specialistutbildningen till Distriktssköterska.  

Deltagarna i intervjustudien kommer att bestå av enhetschef och en distriktssköterska 
vid varje enhet. Totalt tillfrågas 8 personer om medverkan. Enskilda intervjuer 
genomförs och beräknas ta ca 30-45 min. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 
Deltagandet är frivilligt och en medverkan kan avbrytas när som helst utan 
förklaring. Inom en vecka kommer någon av oss att ta kontakt för att inhämta besked 
om att få utföra studien. Då ges även tillfälle till att ställa frågor samt att få 
ytterligare information om studien. Om tillåtelse ges önskas namn på 
distriktssköterska vid enheten med kunskap och god erfarenhet av ämnet för 
deltagande.  

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik, vilket innebär 
att alla insamlade uppgifter kommer att förvaras och presenteras så att inga personer 
som deltar i undersökningen kan identifieras. 
  

Har Du redan idag frågor om studien är Du välkommen att kontakta oss. 
  

Vänligen 
  

Kristina Hedengran                    Karin Berg 

Leg. Sjuksköterska                    Leg. Sjuksköterska 

Ambulansen Hede                      Hc Svenstavik 

Råndalsvägen 13                        Box 51 

840 93 Hede                              840 40 Svenstavik 

Tel: 0684-16040                        Tel: 0687-16600 

stina.hedengran@jll.se                karin_berg@telia.com 
  

                                     Handledare 
  

Karin Hallin                                 Barbro Hultman 

Universitetslektor                         Universitetsadjunkt 
Tel: 063-165652                          Tel: 063-165648 

karin.hallin@miun.se                    barbro.hultman@miun.se 
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Intervjufrågor till distriktssköterskor 

 
1, Kan du beskriva en olycka där du varit delaktig i omhändertagandet, en större     

    olycka som DSK? 

                   a, Var du nöjd med omhändertagandet? 

                   b, Hur skulle du vilja vara delaktig i omhändertagandet? 

     c, Vilken typ av olyckor och i vilken omfattning tror du dig vara förberedd att ta     

      hand om som DSK? 

     d, Hur tror du rent konkret vi skulle klara av en stor katastrof om det skulle hända   

     idag? 

     e Är det något du tror inte skulle fungera så bra? 

                   f, Hur tror du man kan komma åt det här med att vara förberedd? 

2, Vad har sjukvårdsinrättningen fått träna till, jämfört med vad de har varit med om        

                   de sista två åren? 

     a, Hur skulle du vilja ha övningar idag? 

     b, När övade du sist på en katastrof? 

3, Vilka utbildningar har du behov av för att förbättra omhändertagandet? 

     a, Vilka utbildningar skulle man behöva? 

     b, Glesbygd kontra stad är det stor skillnad på vad man behöver i utbildning och    

     förberedelser?  

4, Finns det någon fungerande katastrofplan? Är den aktuell? 

5, Hur prioriterar chefer det här området tycker du? 

    a, Vad tror du det beror på? 

    b, Hur kan man lyfta fram det här området för att det skall få en högre prioritet? 

    - vad kan man göra? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
   

              Bilaga 4 

           Intervjufrågor till enhetschefer 

 
1, Har du varit med om någon olycka där Hc har blivit involverad? 

       a, Kan du beskriva lite om den? 

       b, Hur tyckte du att det fungerade då?  

       c, Vad hade du för roll?  

       d, Gick ni efter en katastrofplan då? 

       e, Nu i efterhand känner du att du skulle ha gjort på ett annat sätt? 

       f, Tror du att personalen känner sig förberedd om det skulle hända en olycka? 

       g, Är det något som du funderar på i samband med det här? 

       h, Eller något annat du kommer på? 

2, Hur ofta ska det övas? Stora övningar? Mindre övning? 

       a, Hur skulle du vilja att övningarna var organiserade?  

       b, När var det övning här senast? 

       c, Har Du planerat att det ska bli någon övning?  

       d, Varför tror du inte att det prioriteras övningar idag? 

3, Finns det någon planering att någon ska gå utbildning inom detta område? 

      a, Är det någon av dessa utbildningar som personalen bör gå? 

      b, Planering för utbildningar? 

              4, Finns det en fungerande katastrofplan idag? 

      a, Tror du att det är någon skillnad på glesbygd och stad hur detta prioriteras? 

5, Skulle du vilja se någon förändring uppifrån från ledningen hur man prioriterar det   

    här? 

    a, Vad är det som är mest prioriterat nu? 
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Utbildningar som bedrivs i landstingets regi 
 
Katastrofplan                                                                         

Prehospital sjukvårdsledning i skadeområde                         

Sjukvårdsgruppsutbildning 

First Responder 

Räddning vid stora busskrascher 

Saneringsmetodik 

Skyddsdräkt, Skyddsmask 

Medicinskt omhändertagande på vårdenhet - Farliga ämnen 

Hypotermi 

Särskild sjukvårdsledning på lokal/regional nivå 

 
 
 

 

 
 
 


