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Sammanfattning: Utbrottet av svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) under 2003 

orsakade en utsatt situation för sjukvårdspersonalen. Denna 
litteraturstudie ämnar belysa sjuksköterskans upplevelser av att 
vårda patienter med SARS. Studien visar att sjuksköterskorna var 
den yrkeskategori som upplevde mest stress och oro. En känslo-
mässigt präglad konflikt upplevdes mellan den professionella 
skyldigheten att vårda och hotet mot den egna och anhörigas hälsa, 
vilket skapade känslor som skuld, rädsla och oro. Skydds-
utrustningen upplevdes vara fysiskt obehaglig och minimal 
patientkontakt upplevdes som ett etiskt dilemma. Sjuksköterskorna 
upplevde maktlöshet då de var oförmögna att hjälpa sina patienter 
på ett kompetent sätt. SARS-epidemin orsakade en utbredd 
psykisk ohälsa bland sjuksköterskorna, men även positiva aspekter 
som personlig växt, ökat hygienmedvetande samt stärkta 
familjeband och relationer med kollegor upplevdes. För att kunna 
möta framtida epidemier på ett adekvat sätt behövs mer forskning 
angående hur sjuksköterskorna kan hantera de upplevelser som 
arbetet mot en smittsam sjukdom medför. 
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Abstract: The outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) in 

2003 caused a difficult situation for healthcare workers. The aim 
of this litterateur study was to illuminate nurses’ experience of 
caring for patient with SARS. The findings show that nurses’ felt a 
greater stress and anxiety than other healthcare workers. They 
experienced a conflict between the professional duty to care and 
concerns for their own and their family’s health, which led to 
feelings like guilt, fear and anxiety. The nursing care was affected 
by the protective gear which caused physical discomfort. The 
minimized patient contact caused an ethical dilemma. The nurses’ 
felt powerless when they were unable to perform a competent care. 
The SARS-epidemic caused an increased psychiatric morbidity for 
the nurses but they also described positive aspects such as personal 
growth, increased awareness of hygiene and strengthened 
relationships with family and colleagues. To meet a disease 
outbreak in the future, more research is needed about how nurses’ 
can handle the emotional experiences.          
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Inledning 
 
Under historiens gång har olika former av epidemiska sjukdomar uppkommit och satt skräck i 

människor.
1
 Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) är den senaste i raden av allvarliga 

virusepidemier som drabbat världen.
2
 SARS-epidemin varade mellan november 2002 och juli 

2003
3
 och det framkom under denna tid tydligt hur snabbt ett virus kan spridas och hur sårbart 

samhället är. En global samordning visade sig vara av största vikt.
2
 En risk för epidemier 

föreligger konstant i och med att världens befolkning ökar i snabb takt, samtidigt som 

människor reser i större utsträckning.
1, 4

 I och med att människan ändrar sitt beteende och 

livsmönster tillåts nya spridningssätt och nya grogrunder möjliggörs.
4
 Idag bedrivs ett massivt 

arbete för att förebygga den nu fruktade fågelinfluensan (H5N1), och den mediala upp-

märksamheten är stor. 

  

Vid epidemier är hälso- och sjukvårdpersonalen i en utsatt situation, eftersom de riskerar att 

exponeras för nya smittämnen.
5, 6

 Av de totalt drygt 8000 människor som insjuknade i SARS 

var 20 % hälso- och sjukvårdspersonal.
6
 Den personal som vårdade patienter med SARS 

utsattes för påfrestningar och en risk för att själva smittas eller föra smittan vidare. Det blev 

en utmaning för sjuksköterskan att utföra en professionell och humanitär omvårdnad av de 

SARS-smittade patienterna.
7
 Bristande kunskaper om hur den nya sjukdomen smittade och 

spred sig samt oklara riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonalen ledde till en stressad och 

osäker arbetssituation.
8
  

 

Ett epidemiutbrott påverkar sjuksköterskans yrkesroll, genom att hennes arbete blir mer 

riskfyllt och utsatt, även sjuksköterskans sociala livssituation kan tänkas påverkas. Studier av 

sjuksköterskors upplevelser vid SARS-epidemin kan ge kunskap om hur den enskilda 

sjuksköterskan kan bli mer förberedd för framtida epidemier och pandemier. Med detta i 

åtanke ämnar vi med denna litteraturstudie belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter med SARS under en pågående epidemi.     

 

    

Bakgrund 
 

 

Epidemiernas historia 
 

En epidemisk sjukdom definieras antingen som en farsot eller smittsam sjukdom som under 

kort tid härjar eller får ett utbrott inom en viss befolkning,
9
 eller som en hastig ökning av en 

sjukdom med fler fall än vanligt i en befolkningsgrupp.
10
 En pandemi definieras som en 

epidemi som sprids över stora geografiska områden
11
 i världen.

10
 Olika former av epidemier 

och pandemier har alltid förekommit bland mänskligheten. Genom folkvandringar och 

samhällsutveckling har bakterier och virus fått en möjlighet att utvecklas och spridas i 

världen.
1, 4

 De största riskfaktorerna har visat sig vara att invånarna lever tätbefolkat, med en 

bristfällig livsmedelshantering, under dåliga hygienförhållanden och nära inpå sina djur. Ofta 

har det för människan varit relativt ofarliga bakterier och virus som muterat till en farligare 

form. Sedan har sjukdomarna genom effektiv spridning på kort tid kunnat utvecklas till 

epidemier eller pandemier, vilka utgjort ett hot mot människors hälsa.
1
  

 

Under de senaste århundradena har flera större epidemiska utbrott fått katastrofala 

konsekvenser för mänskligheten. Tuberkulos är en av de äldsta epidemisjukdomarna, som 
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fortfarande härjar i världen. Några andra är den pestepidemi som kom från Asien till Europa 

under 1300-talet, den så kallade digerdöden. På 1400-talet bröt syfilisen ut vilken här-

stammade från Amerika. Under 1800-talet utbröt flertalet stora epidemier i Europa som 

orsakades av kolerabakterien.
1
 Mellan 1918 och 1920 spreds en aggressiv typ av influensa 

explosionsartat över världen, vilken fick namnet spanska sjukan. Nästa pandemi som 

drabbade världen bröt ut 1957. Det var det en typ av influensa som här i Sverige fick namnet 

”asiaten”, eftersom den initialt bröt ut i en av Kinas provinser. Efter asiatens härjningar bröt 

nästa pandemi ut 1968, den så kallade hongkonginfluensan. Båda dessa influensor tros 

härstamma från djurriket, varför WHO har satsat stora resurser på forskningen runt djur-

influensor. På senare år är det framförallt studier på vilda och tama fåglar som har fått störst 

fokus, eftersom de verkar ha haft betydelse vid utvecklingen av pandemier.
12
  

 

 

Svår akut respiratorisk sjukdom  
 

 

Epidemiologi och smittspridning         
 

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS), som tidigare benämndes svår akut luftvägsinfektion 

(SAL), har det internationella namnet ”severe acute respiratory syndrome”.
13
 SARS 

påträffades första gången i Guangdongprovinsen i Kina i november 2002.
3
 Orsaken till SARS 

visade sig vara ett tidigare okänt coronavirus (SARS-CoV) som muterat till att kunna 

infektera människor. SARS-viruset härstammade från ett djurvirus, troligtvis från maskpalm-

mården, mårdhunden och den bruna solgrävlingen, vilka alla tre konsumeras som föda i 

Kina.
14
 De stora livsmedelsmarknaderna med levande djur som finns i sydöstra Asien tros 

vara en bidragande orsak till smittspridningen mellan djur och människor.
15
 Genom detta 

riskeras en vidare mutering så att viruset även kan smitta mellan människor
3
 och det är då 

smittspridning blir ett reellt hot för människan.  

 

SARS sprids uteslutande via dropp- och kontaktsmitta,
13
 inkubationstiden beräknas vara 2–10 

dagar.
16
 En smittad person utsöndrar virus i luftvägssekret, avföring och urin. Viruset kan leva 

utanför värden i upp till fyra dygn i en fuktig, mörk
13, 16

 och rumstempererad miljö.
13
 Vanliga 

desinfektionsmedel är effektiva mot SARS-viruset.
16
  

 

Initialt spreds SARS via kontakt mellan smittbärare och familj/sjukvårdspersonal, sjukdomen 

spreds snabbt till andra delar av Kina samt till Hong Kong. Orsaken till den snabba smitt-

spridningen var den långa inkubationstiden, då SARS-smittade personer kunde resa och 

smitta människor de kom i kontakt med. I februari 2003 spreds viruset vidare från Hong Kong 

till Singapore, Vietnamn och Kanada.
14
 Spridningen hade troligtvis kunnat förebyggas om 

smittspårningen initialt varit effektivare och adekvata motåtgärder hade satts in direkt.
16
 Ett 

globalt hot kunde ses i mitten av mars då utbrotten utvidgades och världshälsoorganisationen 

(WHO) gick ut med ett världslarm, ett så kallat global alert, angående smittan.
14
 Flertalet fall 

rapporterades fortlöpande in från 26 länder i samtliga världsdelar. I Europa var det 30 

bekräftade fall av SARS-smitta, Sverige hade fem troliga fall, dock inga som bekräftades. 

Mellan november 2002 och juli 2003 inrapporterades 8098 bekräftade fall av SARS till WHO 

och av dessa ledde 774 till döden. Efter pandemin har enstaka fall rapporterats, men någon 

vidare spridning av smittan har inte upptäckts. WHO uppmanar till en fortsatt observans inför 

nya fall eftersom kunskaperna kring SARS-viruset än så länge är begränsade och därför kan 

nya epidemier inte uteslutas.
3
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Symtom, diagnostisering och behandling  

 
Den kliniska bilden vid SARS-smitta kan variera, men ett huvudsymtom som initialt förekom 

hos 75 procent av de smittade var snabbt stigande feber,
17
 till över 38°C, 

13
 som ofta följdes 

av frossa.
17
 Drygt hälften av de smittade fick även torrhosta, muskelvärk och huvudvärk. 

Symtom som snuva, halsont, andnöd, yrsel och diarré förekom i 20 procent av fallen.
17
 SARS 

kan påvisas genom laboratorieprov men ett negativt provresultat utesluter inte risken för 

eventuell smitta. Den kliniska bilden styr till stor del diagnostiseringen.
13
 Kriterier för miss-

tanke om SARS-smitta är snabbt ökande feber, samt om personen de senaste 10 dagarna varit 

i kontakt med SARS-smittade personer eller vistats i ett område där känd smittspridning 

konstaterats av WHO.
17
 SARS räknas som en uteslutningsdiagnos och kan då enbart avskrivas 

om det finns andra rimliga förklaringar på relevanta fynd och symtom. Det finns ingen 

botande behandling för SARS i dagsläget och den behandling som ges är främst symtom-

lindrande, till exempel att underlätta andningen och bibehålla en god vätskebalans.
13 

 

 

Samhällets och sjuksköterskans ansvar vid utbrott av SARS och andra 

smittsamma sjukdomar 
 
SARS är en anmälningspliktig sjukdom som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder enligt 

smittskyddslagen eftersom den räknas till gruppen samhällsfarliga sjukdomar.
17, 18

 Det inne-

bär att det finns en påtaglig risk för smittspridning vilket kan leda till en allvarlig påverkan på 

centrala funktioner i samhället.
18
 Smittskyddslagens mål är att skydda befolkningen mot 

smittsamma sjukdomar och socialstyrelsen har ansvaret för att samordna landets smittskydd. 

Smittskyddsinstitutet är socialstyrelsen behjälpligt som expertmyndighet och de har till 

uppgift att kartlägga och analysera infektionssjukdomarnas utbredning nationellt och 

internationellt. De ska även råda socialstyrelsen om adekvata åtgärder för landets smitt-

skydd.
18
  

 

Det enskilda landstinget har ett ansvar för att de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa 

smittspridning kan vidtas inom det egna geografiska området.
18
 Socialstyrelsen har tagit fram 

en katastrofmedicinsk beredskapsplan som innehåller riktlinjer för landstingen att arbeta 

utifrån.
19
 Varje landsting ska utse en smittskyddsläkare som ansvarar för att planlägga och 

leda smittskyddarbetet inom länet. För att motverka ett epidemiskt utbrott eller smittspridning 

ska varje myndighet som berörs av smittskyddet samt hälso- och sjukvårdspersonalen sam-

arbeta.
18
 Sjuksköterskan ska arbeta utifrån socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska
20
 samt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor,
21
 där yrkesrollens ansvarsområden beskrivs. ICN förespråkar att det i 

sjuksköterskeprofessionen ingår ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande”.
21, s. 3

 Vid katastrofsituationer, dit omfattande epidemier inräknas, ska 

sjuksköterskan enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning följa de riktlinjer, lagar och 

författningar som finns gällande. Sjuksköterskan ska även förhindra smittspridning samt 

uppmärksamma och förebygga de risker som arbetet kan medföra.
20
 

 

Det viktigaste vid ett misstänkt fall av SARS-smitta är snabb isolering av den smittade samt 

smittspårning, för att minimera eventuell spridning av smittan. Smittskyddsläkaren har ett 

ansvar enligt smittskyddslagen att handlägga varje misstänkt fall av SARS enligt före-

skrifterna om samhällsfarliga sjukdomar. Det innebär att flertalet åtgärder ska vidtas 

omedelbart. Exempel på detta är hälsokontroller av de personer som har varit i kontakt med 
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den misstänkt smittade. Det kan även bli aktuellt med karantän eller isolering av de berörda 

personerna eller det geografiska område där smittan påträffats.
18 
  

 

Utifrån de erfarenheter som gjordes under SARS-utbrottet framkom vikten av att sjukvårds-

personalen använde adekvat skyddsutrustning på ett konsekvent sätt.
22
 Det krävs då att 

sjukvårdpersonalen har utbildning och kunskap om smitta och smittvägar.
4, 22

 Arbetsgivaren 

har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att inte utsätta sin personal för fara eller hot mot 

livet på arbetsplatsen. Finns det risker med arbetet är det arbetsgivarens skyldighet att 

personalen får tillräckligt med instruktioner för att kunna utföra de arbetsuppgifter som 

arbetet kräver. Personalen har en skyldighet att följa de givna instruktionerna och att arbeta 

utifrån de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika olycksfall och ohälsa.
23
  

 

Vid SARS-epidemin uppstod hos många sjuksköterskor en tvekan om vilken skyldighet de 

hade att vårda patienter med SARS. Diskussioner uppkom om det var etiskt försvarbart att 

neka till att arbeta och vilka skyldigheter en sjuksköterskelegitimation medförde.
6, 7

 Enligt 

Hsin et al. betyder sjukvårdsprofessionens ansvar att personalen ska vara beredda att ta en 

livshotande risk. Sjukvårdspersonalen kan inte bytas ut mot andra, därför bör 

sjukvårdspersonalen även i fredstid vara medveten om att det alltid finns risk att smittas av 

gamla och nya sjukdomar. Vid SARS-epidemin försökte flertalet länder uppmuntra läkare och 

sjuksköterskor att arbeta under SARS-epidemin genom att kalla dem hjältar, medan i andra 

länder, till exempel i Taiwan, hotade myndigheterna med indragna legitimationer om 

personalen nekade till att utföra sitt arbete.
6
     

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

svår akut respiratorisk sjukdom.  

 

 

Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 

 

 

Datainsamling 
 
Den litteratur som användes till resultat i denna studie har framtagits genom sökningar utförda 

i de elektroniska databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMed och Science Direct. De sökord 

som användes valdes utifrån studiens syfte och togs fram i Svensk MESH samt i PubMed´s 

tesaurus. Sökningar utfördes med de framtagna sökorden, de sökord som inte gav något extra 

för sökresultatet eller de som gav samma träffar som ett annat sökord valdes bort. De sökord 

som slutligen användes var emotions, nursing, perceptions, psychological impact, 

psychosocial factors och severe acute respiratory syndrome. I CINAHL och PsycINFO 

valdes även begränsningarna English och abstract för att minska antalet reviewartiklar. 

Flertalet artiklar påträffades i flera sökningar, trots varierande databaser och kombinationer av 

sökord. Sökord som valdes bort då de ej genererat ytterligare artiklar var adaptation, attitude, 

conceptions, experience, feelings, impact, life experience, psychological och subjectiv 
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experience. De sökningar som resulterade i artiklar som användes till denna studie finns 

presenterade i en sökmatris i bilaga 1.  

 

Som inklusionskriterier bestämdes att de utvalda artiklarna skulle vara vetenskapliga, vara 

skrivna på engelska och ha publicerats i en tidskrift som tillämpar peer review. Artiklarna 

skulle belysa vilka upplevelser som förekom hos sjuksköterskor under SARS-epidemin. 

Sjuksköterskorna skulle arbeta på ett sjukhus där SARS-smitta hade konstaterats. Eftersom 

inga studier på området utförts före 2003, krävdes ingen tidsbegränsning på artiklarnas 

publiceringsår. De artiklar som exkluderades uppfyllde ej de av författarna ställda inklusions-

kriterierna. Artiklar som studerat barn, studenter, vårdpersonal som själva insjuknat i SARS 

eller den mediala reaktionen och samhällspåverkan har exkluderats. Artiklar som berörde 

hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av SARS, men som inte urskiljt sjuksköterskor 

som yrkeskategori har också exkluderats. Inte heller de artiklar som berörde de medicinska 

ställningstagandena eller som behandlat skyddsåtgärder och behandlingar har tagits med till 

denna studies resultat.  

 

Artiklarna valdes ut genom att författarna först granskade titlar och abstrakt. De som genom 

titel och/eller abstrakt sågs som relevanta gentemot syftet skrevs ut i fulltext eller beställdes 

via Halmstad högskolebibliotek. Artiklarna lästes sedan i sin helhet och ett fåtal valdes bort på 

grund av att de vid djupare granskning inte visade sig överensstämma med studiens syfte eller 

var av tveksam vetenskaplig kvalitet. Sexton artiklar bestämdes sedan att utgöra resultatet i 

denna studie.  

 

 

Databearbetning 
 
Samtliga valda artiklar lästes av båda författarna och en kort sammanfattning av varje artikel 

gjordes på svenska, samt sammanställdes i en artikelöversikt som presenteras i bilaga 2. 

Därefter granskades artiklarnas vetenskapliga kvalitet utifrån Willman/Stoltz protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ eller kvalitativ metod.
24
 De artiklar med 

kvantitativ metod granskades även utifrån ”Bedömningskriterier för uppsats” från 

sjuksköterskeprogrammets riktlinjer för vetenskapliga arbeten på högskolan i Halmstad.
25
 

Artiklarnas resultat bearbetades sedan utifrån studiens syfte och de upplevelser som 

sjuksköterskorna uttryckte i artiklarna sammanställdes. Ur denna sammanställning kunde tre 

kategorier urskiljas: sjuksköterskans upplevelse av ett professionellt dilemma, sjuksköterskans 

upplevelser i det direkta omvårdnadsarbetet och sjuksköterskans upplevelser i det indirekta 

omvårdnadsarbetet.  

 

 

Resultat 
 
Den här litteraturstudien visar att SARS har påverkat hälso- och sjukvårdspersonalen på olika 

sätt. Sjuksköterskan stod i det främre ledet under kampen mot denna nya och smittsamma 

infektionssjukdom och sjuksköterskorna var den yrkeskategori på de drabbade sjukhusen som 

upplevde mest stress och oro.
26–28

 Det ledde till en mer utbredd psykisk ohälsa,
29
 främst under 

SARS-epidemins senare del.
30
 Sjuksköterskorna upplevde en nedsatt aptit,

31
 depressioner,

30, 

32–34
 posttraumatiska stressyndrom,

33
 sömnproblem

31, 33
 och somatiska symtom.

29, 30, 33, 34 
För 

många sjuksköterskor blev SARS-utbrottet en akut traumatisk upplevelse.
35
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Sjuksköterskans upplevelse av ett professionellt dilemma 
 

Sjuksköterskans upplevelse av ett professionellt dilemma innebar en känslomässigt präglad 

konflikt mellan professionens skyldighet att vårda, samhällets förväntningar och den egna 

samt de anhörigas hälsa och säkerhet. 

 

I flertalet artiklar ansåg den övervägande delen av sjuksköterskorna att det ingick i deras 

profession att vårda SARS-smittade patienter,
32, 36–38

 även upplevelsen av skyldigheten att 

vårda ökade.
39
 En sjuksköterska uttrycker i en studie av Robertsson et al. ”When your 

working in health care anything…everything is out there and you know that when you go into 

[it]”.
36 s. 405

 Samhället förväntade sig samtidigt att vårdpersonalen skulle vara altruistisk och 

modig, vilket skapade en inre stress hos sjuksköterskorna.
40
 I samhället fanns en osäkerhet 

och rädsla för denna livshotande virusinfektion, vilket förstärktes av den intensiva 

mediebevakningen.
31
 I konflikt med detta uppstod motstridiga känslor när den egna hälsan 

sattes på spel i och med risken att smittas av SARS, samt risken att föra med sig smittan hem 

till de anhöriga.
27, 32, 36, 40

 Den här konflikten fick sjuksköterskorna att omvärdera sina 

förväntningar på yrket.
32
 Chung et al. beskriver detta genom att citera en sjuksköterska: 

”There were times I thought about quitting... I was unable to take care of myself in this 

stressful working environment. How could I help my patients?”.
38 s. 513

 Chan et al uppgav att 

över hälften av sjuksköterskorna trodde att de skulle smittas av SARS.
29
 Det visade sig i en 

annan studie att det bland sjuksköterskorna förekom funderingar angående om att det var för 

mycket begärt att riskera sitt liv för att bli hjältinna.
32
 De som tog en personlig risk och 

medverkade i vården av patienter med SARS uttrycker känslor som skuld, rädsla och oro då 

de samtidigt tog risken att exponera sin familj för smitta.
36
 Rädslan för att själva smittas eller 

att föra smittan vidare hem till sina anhöriga
26-29, 30, 35, 36, 38, 40

 ledde till att sjuksköterskorna 

isolerade sig från omgivningen,
27, 29, 35

 under en tid då de anhörigas stöd var avgörande.
32, 33, 39

 

I flertalet studier framkom en upplevelse av ett undvikande beteende från anhöriga och 

bekanta.
35–37, 39, 40

 Sjuksköterskor som arbetade på ett SARS-drabbat sjukhus upplevde att 

även deras familjer drabbades av SARS-relaterade sociala konsekvenser. Grannar undvek 

dem och barnen riskerade att bli retade eller utfrysta i skolan.
36
 En del sjuksköterskor 

upplevde en känsla av stigmatisering
27, 30, 35, 36

 och diskriminering.
37, 40 

Trots dessa negativa 

upplevelser framkom det i en studie av Tam et al. att SARS-tiden även stärkte 

familjebanden.
40 

  

De upplevda konfliktkänslorna visade sig även kunna stärka motivationen att kämpa för sitt 

eget och andras liv, och därigenom anta utmaningen att vårda patienter med SARS.
38
 

Signifikanta faktorer som visade sig öka sjuksköterskans vilja att vårda var en positiv attityd, 

en tro på att kunna ge en adekvat vård, längre yrkeserfarenhet samt sjukhusets möjlighet att 

tillhandahålla tillräckligt med personal.
37
  

 

 

Sjuksköterskans upplevelser i det direkta omvårdnadsarbetet 
 

Sjuksköterskans upplevelser i det direkta omvårdnadsarbetet innefattade upplevelser kring 

patientkontakt, omvårdnadshandlingar, skyddsutrustning, kunskap och kompetens. 

 

De strikta infektionskontrollerna som rådde föreskrev minimalt med patientkontakt,
38
 och det 

upplevdes som ett etiskt dilemma för sjuksköterskan att inte kunna vara nära sina patienter. 

De tvingades att stå utanför vårdrummet och se patienternas lidande genom en glasruta.
39
 

Sjuksköterskorna upplevde i detta sammanhang att de inte kunde utföra en professionell och 
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humanitär omvårdnad.
38, 39

 De patienter som hade milda eller måttliga SARS-symtom var 

speciellt utsatta, eftersom de upplevde sig mer ensamma och lämnade i sin isolering. Då 

besöksförbud rådde krävde dessa patienter ett stort psykosocialt stöd, vilket ökade arbets-

tyngden för sjuksköterskorna. Det utvecklades större empati för patienterna som var isolerade 

och satte sig mer in i patientens situation när sjuksköterskan på grund av restriktionerna inte 

kunde vara inne hos patienten. Vårdanderollen berikades ytterligare då omvårdnadshandlingar 

som att hjälpa patienterna att hålla kontakt med sina anhöriga genom ett telefonsamtal var av 

stor betydelse. Det faktum att omvårdanden även inkluderade patientens anhöriga var något 

som förtydligades när de anhöriga inte kunde besöka sjukhuset.
38
       

 

Skyddsutrustningen som bestod av andningsmask, visir, handskar och skyddsrock upplevdes 

av sjuksköterskorna som fysiskt obehaglig.
26, 27, 32, 38, 39

 Speciellt obehagliga ansågs ansikts-

maskerna vara, eftersom de satt hårt
38
 och begränsade syn och hörsel.

39
 Det framkom ett 

flertal psykologiska konsekvenser av att bära skyddsutrustningen: Det upplevdes främmande 

att vara dold bakom all skyddsutrustning
38, 39

 och utgjorde ett hinder i omvårdnadsarbetet.
32
 

Tillsammans med den begränsade patientkontakten upplevdes detta som negativt för 

omvårdnadens kvalitet och det bidrog till den psykologiska stressen hos sjuksköterskorna.
32, 

39, 41
 Ansiktsmaskerna dolde också icke-verbala signaler som leenden och andra 

ansiktsuttryck, vilket försvårade sjuksköterskans kommunikation med patienterna.
39 

 

Sjuksköterskan upplevde en obalans i relationen mellan sjuksköterska och patient, då de inte 

visste mer än sina patienter angående den nya infektionssjukdomen. Upplevelsen av 

maktlöshet beskrevs när sjuksköterskorna kände att de stod inför något okänt och var 

oförmögna att hjälpa sina patienter på ett kompetent sätt. Särskilt yngre sjuksköterskor 

upplevde det svårt att vårda patienter med SARS, eftersom de inte hunnit bygga upp en 

trygghet i sin yrkesroll. De blev osäkra då informationen hela tiden modifierades. De mer 

erfarna sjuksköterskorna kände sig splittrade i sin vilja att stödja sina mindre erfarna kollegor, 

eftersom de samtidigt själva var i en osäker och ny situation.
38
 Det visade sig att de 

sjuksköterskor som arbetade inom sitt eget kompetensområde, till exempel inom 

infektionsvård, lättare kunde hantera stressen än de som inte hade denna erfarenhet.
28, 35

 

Stressen och oron ökade för de sjuksköterskor som hade kontakt med SARS-smittade 

patienter.
30, 33, 35, 40

 Sjuksköterskor som arbetade på en SARS-avdelning upplevde i högre grad 

en ökad rädsla för den egna hälsan, social isolering och arbetsstress.
35
 Dessutom uppgav 

personal som ansvarade för omvårdanden av patienter med SARS i högre grad psykisk 

ohälsa.
30
  

 

Under SARS-epidemin insjuknade även hälso- och sjukvårdspersonal.
37
 Det innebar att 

sjuksköterskorna behövde vårda sina kollegor vilket upplevdes som en komplex 

arbetssituation.
 
Skiljelinjen mellan sjuksköterska och patient blev otydlig i den starka 

identifikationen med kollegor som nu blivit patienter,
31
 vilket gav en mer emotionell och 

personlig dimension av vården.
38
 Bland de sjuksköterskor som vårdade kollegor upplevdes en 

ökad oro och ångest,
31
 då de kunde känna att deras skicklighet och kompetens sattes på 

prov.
31, 38

 En positiv aspekt som beskrevs av sjuksköterskorna var att SARS-tiden ledde till 

ökad medvetenhet angående den personliga och miljömässiga hygienen.
27, 40 

Sjuksköterskorna 

uttryckte även att de fick en djupare förståelse för vad omvårdnad betyder.
38
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Sjuksköterskans upplevelser i det indirekta omvårdnadsarbetet 
 

Sjuksköterskans upplevelser i det indirekta omvårdnadsarbetet innefattade upplevelser kring 

arbetstyngden, riktlinjer och information, medarbetares agerande samt arbetsgivarens och 

kollegornas stöd.  

Under SARS-epidemin ökade vårdbehovet på de drabbade sjukhusen. Det gav ett större behov 

av personal
31
 samtidigt som vissa uteblev från arbetet, på grund av bland annat sjuk-

skrivningar
31, 39

 och isolerings- eller karantänstvång för personal som exponerats för SARS.
36
 

Det ökade vårdbehovet tillsammans med en personalbrist ledde till en ökad arbetstyngd
35, 41

 

med utmattning,
31
 oro och stress i en redan pressad situation.

35
 Omfördelning av personal på 

sjukhuset ledde till osäkerhet angående vilka arbetsuppgifter som förväntades av dem och 

bidrog till den psykiska stressen.
40
  

 

SARS var en tidigare okänd sjukdom och initialt var kunskapen begränsad vilket bidrog till en 

osäker och orolig arbetsmiljö. Informationen om SARS skiftade och modifierades ständigt,
31, 

32, 38
 riktlinjerna angående infektionskontroller och skyddsutrustning var många gånger 

tvetydiga och oklara.
36, 38, 40, 41 

Sjuksköterskorna upplevde under initialfasen att de inte hade 

kontroll över situationen.
28, 33

 En paradox beskrevs i en studie av Bournes et al.: 

Informationen angående SARS skapade en trygghet för sjuksköterskorna, samtidigt som de 

upplevde att informationen blev överväldigande och stressande.
39
 De ständigt ändrade 

direktiven för infektionskontroll bidrog till en ökad stress,
32, 39

 frustration
36, 38

 och 

osäkerhet.
31, 38, 39

 Det uppkom oro om skyddsutrustningen var tillräcklig, eftersom kollegor 

insjuknade trots att angivna skyddsåtgärder vidtagits.
38
 När smittan spreds trots att personalen 

vidtog de förespråkade riktlinjerna uppkom en känsla av hopplöshet.
33
 Det skapade en 

stressande situation att ha medarbetare som var känslomässigt instabila
32
 och att hantera 

kollegors negativa känslor.
40
 Sjuksköterskor har också beskrivit en frustration när kollegor 

och annan personal inte följde de anvisade riktlinjerna.
31, 38

  

 

Sjuksköterskorna i en studie av Lee et al. var överens om att uppmuntran och stöd från 

omgivningen var till stor hjälp för att ta sig igenom SARS-tiden. Stöd från ett professionellt 

psykiatriskt team, till exempel genom debriefing, ansågs vara väldigt effektivt för att kunna 

hantera sin stress.
32
 En signifikant riskfaktor för psykisk ohälsa var att inte få tillräckligt med 

stöd från arbetsgivaren, speciellt i form av psykologiskt stöd, försäkringar, ekonomisk 

kompensation och ledighet.
40
 Ett kollegialt och mer personligt stöd var även av stor vikt för 

sjuksköterskan
31, 41

 vilket försvårades på de sjukhus där personalen för att minska smittrisken 

uppmanades att inte umgås med arbetskamrater.
31, 35

 Trots alla negativa känslor, så som stress, 

oro, hopplöshet och frustration, framkom även positiva aspekter: Relationerna i kollegiet 

kunde fördjupas och stärkas,
38, 40

 vilket gav en stark teamkänsla.
27, 38

 Sjuksköterskorna 

beskrev också att denna tid ledde till en personlig växt och gav en djupare erfarenhet.
27
  

 

 

Diskussion 
 
 

Metoddiskussion  
 
Litteraturstudien bygger på 16 artiklar som framtagits genom sökningar i 4 elektroniska 

databaser med publicerade vårdvetenskapliga artiklar. Då de flesta artiklarna återfanns i mer 

än en databas kan det tolkas som att de artiklar som var relevanta gentemot studiens syfte har 

hittats, varför sökningar inte har utförts i ytterligare databaser. Flertalet sökord och 
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kombinationer av sökord har använts i databaserna utan att fler artiklar motsvarande studiens 

syfte framkommit. Sökorden togs fram i svensk MESH och i PubMed´s tesaurus, vilket 

troligtvis styrker att orden tillhör syftets ämnesområde. Det utesluter inte att andra användbara 

artiklar hade kunnat framtas med andra sökord eller i andra databaser.  

 

SARS-epidemin pågick under 2002–2003 varför inga studier tidigare har utförts inom 

området. Det har bidragit till att resultatartiklarna är publicerade från 2003 och framåt, vilket 

styrker denna studies aktualitet. Flertalet av studierna är utförda i Asien, och det förekom 

därför artiklar inom ämnesområdet skrivna på andra språk än engelska. Det kan ses som en 

svaghet att författarna på grund av bristande språkkunskaper inte kunde tillgodogöra sig 

artiklar publicerade på asiatiska språk, eftersom de eventuellt hade kunnat tillföra relevanta 

data till studien. 

 

De 16 valda resultatartiklarna granskades efter Willman/Stoltz protokoll för kvalitets-

bedömning av studier med kvalitativ eller kvantitativ metod
24
 för att fastställa artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Den kvalitativa granskningsmallen var lätt att applicera på de 

kvalitativa studierna för att utröna artikelns vetenskapliga kvalitet. De kvantitativa studierna 

var däremot svårare att granska efter granskningsmallen för kvantitativa studier, eftersom de 

kvantitativa resultatartiklarna ej undersökte terapieffekt för patienter eller var randomiserade. 

Därför granskades dessa artiklar även utifrån ”Bedömningskriterier för uppsats” från 

sjuksköterskeprogrammets riktlinjer för vetenskapliga arbeten på högskolan i Halmstad.
25
 

Artiklarna bearbetades enskilt av författarna för att sedan diskuteras gemensamt, vilket kan 

ses som en styrka då risken minskades för språkliga och innehållsmässiga misstolkningar.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Diskussionen av det framkomna resultatet inleds med att studiernas representativitet 

diskuteras, sedan följer en diskussion under varje resultatkategori. De SARS-relaterade 

upplevelserna speglas sedan mot vad som generellt kännetecknar traumatiska upplevelser och 

deras förändring över tid. 

 

  

Studiernas representativitet 

 
Totalt analyserades 16 artiklar, varav 10 utförda med kvantitativ metod, 4 med kvalitativ 

metod och 2 med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod. Eftersom syftet i denna studie 

var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med SARS hade det varit 

önskvärt om fler av artiklarna utgått från en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av 

dessa .
24
 Dock beskrivs liknande upplevelser i såväl de kvantitativa som de kvalitativa 

studierna varför författarna anser att de kan komplettera varandra. Antalet deltagare var fler i 

studierna med kvantitativ metod vilket möjliggjorde ett större undersökningsunderlag.  

 

Samtliga artiklar har en avgränsad problemformulering och en väl beskriven metod med 

redovisat bortfall. Efter bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet ansåg författarna 

att de utvalda artiklarna hade antingen medel- eller god kvalitet, ingen artikel ansågs ha dålig 

kvalitet. Den största svagheten hos flertalet av de kvantitativa studierna är en låg svarsprocent 

(<50 %), vilket kan bidra till ett missvisande resultat. I studierna som utfördes under SARS-

epidemin förklaras den låga svarsprocenten med en etisk begränsning i administreringen av 

frågeformulären utifrån det oroliga och stressade arbetsklimatet som vårdpersonalen var utsatt 
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för.
29, 35

 Det redovisades även svårigheter att nå ut till de anställda på grund av begränsad 

tillgänglighet på de studerade sjukhusen.
30
 Däremot uppvisar de studier med låg svarsprocent 

liknande resultat som de med hög svarsprocent varför författarna drar slutsatsen att resultatet 

ändå bör vara trovärdigt. De kvantitativa artiklarna har använt ett flertal olika frågeformulär 

för att undersöka vårdpersonalens upplevelser av SARS; flera av dessa har tidigare visat en 

god och beprövad validitet och reliabilitet vilket kan anses vara en styrka för dessa studiers 

resultat.   

 

Samtliga studier är utförda under 2003 och enbart två studier har utförts efter det att epidemin 

avtagit. Det torde bidra till att resultatet speglar de aktuella upplevelserna. Det ses skillnader i 

upplevelser beskrivna under utbrottets initiala fas i kontrast till slutfasen då infektionen 

bemästrats. Det är konstaterat att upplevelserna normalt förändras utifrån avstånd i tid till den 

faktiska händelsen.
42
  

 

Då studierna är utförda på sjukhus i specifika regioner kan generaliserbarheten till andra 

länder ifrågasättas, vilket även påpekas i flera av artiklarna. Regionerna blev olika hårt 

drabbade av SARS-epidemin, varför den samhälleliga påverkan i de drabbade länderna blev 

varierande.
14
 Samhället och sjukvården har olika normer och värderingar i de drabbade 

länderna och skillnader fanns i sjukvårdsorganisationens beredskap för detta epidemiutbrott. 

Ledningen, arbetsstrukturen och arbetsklimatet på de studerade sjukhusen kan också antas 

vara olika. Samtliga av dessa faktorer minskar möjligheten att generalisera resultatet. Av 

studierna utfördes 6 i Canada, 5 i Hong Kong och 5 i Taiwan. Studier utförda i Europa har ej 

påträffats under artikelsökningarna, vilket kan ha sin naturliga förklaring i att enbart 30 

bekräftade fall förekom i Europa under epidemin, varav inget i Sverige.
14
 Vilken psykologisk 

betydelse som en händelse får är kulturbetingad och avhängig de tidigare livserfarenheterna.
43
 

Det kan ses som en svaghet för föreliggande arbetes generaliserbarhet, eftersom det finns 

betydande kulturskillnader mellan Asien, Nordamerika och Europa. Trots detta framkommer 

det i alla studierna många likheter i sjuksköterskornas beskrivna upplevelser av SARS-

epidemin. Till exempel så är känslor som osäkerhet,
29–32, 38–40 

psykisk stress och oro,
26–36, 38–40

 

konflikt med yrkesrollen 
30–32, 36, 37, 39, 40 

och rädsla
28–33, 35, 36, 38–40

 något av essensen i 

artiklarna, vilket indikerar på att upplevelserna av SARS-epidemin kan vara likartade oavsett 

kulturtillhörighet, varför författarna anser att resultatet kan överföras till de europeiska 

länderna.  

 

Från SARS-epidemin kan en parallell dras till en studie som undersökt ett utbrott av 

vancomycinresistenta enterokocker (VRE) i Australien. VRE är mycket smittsamt, men inte 

livshotande i samma utsträckning
44
 som SARS var. De sjuksköterskor som arbetade med 

VRE-smittade patienter beskrev liknande upplevelser som de sjuksköterskor som arbetade 

med SARS-smittade patienter. Det framkom till exempel i studien om VRE-smitta att 

sjuksköterskorna upplevde situationen som stressande och kände sig främmande inför arbets-

uppgifterna med bristande kontroll över situationen.
44
 Utifrån detta resultat kan det tidigare 

antagandet om generaliserbarheten av denna studies resultat stärkas, och slutsatsen dras att 

känslor som upplevs under utsatta och stressade arbetsförhållanden i ett arbete mot en 

smittsam sjukdom är likartade för sjuksköterskor oavsett smittans etiologi eller personalens 

nationalitet.  

 

Det kunde dock urskiljas vissa kulturskillnader: I studierna från Canada uttryckte 

sjuksköterskorna i högre grad en upplevelse av stigmatisering. De uttryckte också oftare 

missnöje med den oklara informationen angående SARS och fann det svårt att inte kunna 

utföra en professionell och humanitär omvårdnad samt att föra en adekvat kommunikation 
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med patienterna. I de taiwanesiska studierna framkom tydligt hur viktigt stödet från familjen 

var, och hur sjuksköterskorna påverkades av familjens förväntningar. I studien av Chong et al. 

förklaras detta med att familjen har en central roll i den taiwanesiska kulturen.
30
 I de studier 

som utförts i Hong Kong kunde inga regiontypiska upplevelser urskiljas, trots att de tillhör 

samma kinesiska kultur som den taiwanesiska. Skillnaden skulle därför även kunna förklaras 

med att studierna har genomförts utifrån olika problemfokuseringar, samt har använt olika 

typer av mätinstrument.  

 

Drygt 5500 sjuksköterskors upplevelser har format denna studies resultat, varav endast ett 

fåtal har varit av manligt kön. Sjuksköterskans upplevelser ur ett genusperspektiv har därför 

inte tagits upp i denna studie. Resultatet kan därför inte överföras på hur just manliga 

sjuksköterskor skulle reagera vid ett epidemiutbrott.  

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av ett professionellt dilemma 
 

En känslomässigt präglad konflikt uppstod hos sjuksköterskorna mellan å ena sidan den 

upplevda skyldigheten att vårda, å andra sidan den egna och familjens säkerhet.
30–32, 36, 37, 39, 40

 

Därvid sattes sjukvårdspersonalens hängivenhet på prov och deras moral och etiska 

värderingar i professionen utmanades.
37
 Moralkänslan kan väcka en konflikt av detta slag, 

eftersom egna intressen står mot andras.
45
 Utifrån detta uppstod diskussioner angående om det 

var etiskt försvarbart att neka till att vårda SARS-patienter
6, 7

 eftersom det kan anses som 

etiskt och professionellt oacceptabelt att neka till att behandla eller vårda patienter med en 

dödlig sjukdom.
37
 Under SARS-tiden omvärderade vissa sjuksköterskor sina förväntningar på 

professionen
32
 och många kände att de inte hade kompetens nog att vårda patienter med 

SARS.
40
 Trots den känslomässiga konflikten ansåg den övervägande delen av sjuk-

sköterskorna att det var deras professionella plikt att vårda.
30, 32, 36–38

 Hsin et al. menar att det i 

sjukvårdsprofessionen ingår att vara beredd på att ta en livshotande risk, vilket sjuksköterskan 

även borde ha i åtanke under fredstid.
6
 Enligt ICN:s etiska kod ingår det i sjuksköterskans 

profession att förebygga sjukdom,
21
 vilket kan tolkas som att uppmärksamma och aktivt 

förebygga de risker som arbetet med smittsamma sjukdomar medför.
20
 ICN förespråkar även 

att sjuksköterskan ska återställa hälsa och lindra lidande,
21
 vilket i detta fall kan tolkas som en 

skyldighet till att ge adekvat omvårdnad utifrån de rådande omständigheterna. Sjuksköterskan 

har genom sin legitimation en skyldighet att även vid epidemier följa de riktlinjer, lagar och 

författningar som finns gällande.
20
 Arbetsgivaren har en skyldighet att ge sjuksköterskorna de 

instruktioner som arbetet kan tänkas kräva för att minimera risken för ohälsa och olycksfall.
22
 

Det kan vara svårt för arbetsgivaren att följa denna lag under en epidemi av en ny infektions-

sjukdom, då kunskaper om smittan och adekvata instruktioner ofta inte finns att tillgå. Ett 

epidemiskt utbrott ger sålunda en komplex situation för sjuksköterskorna.   

 

Sjuksköterskans vilja till att vårda patienter med SARS berodde på attityder, arbets-

organisationen, förtroende för säkerhetsrutiner och stöd från omgivningen – kunskapen i sig 

var inte avgörande.
37
 Det talar för att både det professionella dilemmat och den svåra 

arbetssituationen går att förhålla sig till om sjuksköterskans erfarenhet och yrkeskunnande 

inte blockeras. Tidigare utgick sjuksköterskeyrket från ett kall att vårda och var påverkad av 

den kristna läran. Omsorgen dominerades av ett asketiskt leverne
46
 där egna personliga 

intressen skulle vika undan för kallelsen att tjäna Gud och sin nästa.
46, 47

 Det bidrog till att det 

till exempel under spanska sjukan sågs som naturligt att vilja vårda de smittade och den 

personal som smittades eller dog sågs av samhället som hjältar.
12
 Flera länder försökte 

återskapa denna tankegång för att motivera sjuksköterskor till att arbeta under SARS-
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epidemin, genom att kalla dem hjältar och hjältinnor.
6
 Det framgår inte hur detta påverkade 

sjuksköterskan, men sjuksköterskorna har i studierna efterfrågat andra medel för att 

uppmärksamma och synliggöra deras insatser, genom till exempel ekonomisk kompensation 

eller ledighet.
37, 40 

 

SARS var en ny sjukdom och initialt fanns det inte tillräcklig med kunskap om viruset och 

dess smittväg.
3
 Det försatte sjuksköterskorna i en situation som för dem var främmande, vilket 

genererade en rädsla för det okända.
32, 33, 35, 36, 38, 40 

Rädslan kan ses som befogad då 20 % av 

alla SARS-smittade var hälso- och sjukvårdspersonal.
6
 Vidare kunde det innebära för de 

sjuksköterskor som hade familj en mer påtaglig rädsla eftersom de riskerade att även smitta 

anhöriga.
26–28, 32, 35, 40 

I artiklarna har det framkommit att familjestödet var en central faktor.
33
 

På grund av rädslan för att smitta familjen isolerade sig vissa sjuksköterskor självmant och 

avsaknaden av ett familjestöd ledde till en ökad sårbarhet.
29
 De som inte frivilligt vårdade 

patienter med SARS visade sig också ha en större psykisk ohälsa och upplevde mer frekvent 

en konflikt mellan skyldigheten att vårda och den egna säkerheten.
29, 34

 Tam et al. förklarar 

detta med att negativ attityd och psykisk ohälsa var korrelerade.
40
  

 

 

Sjuksköterskans upplevelser i det direkta omvårdnadsarbetet 
 

Skyddsutrustningen och infektionskontrollerna visade sig leda till ett etiskt dilemma för 

sjuksköterskorna då de upplevde att de inte kunde utföra en god humanitär omvårdnad.
38, 39

 

Riktlinjerna för infektionskontroll föreskrev minimalt med patientkontakt och full skydds-

utrustning
31, 38

 varför sjuksköterskorna upplevde att den enskilda patientens välbefinnande 

inte kom i första hand.
32
 De hade inte möjlighet att kommunicera på ett adekvat sätt med 

patienterna
39
 och kunde inte vara närvarande i den utsträckning som patienterna psykosocialt 

behövde.
38
 Vid utbrott av smittsamma samhällsfarliga sjukdomar prioriteras en begränsning 

av smittspridning före den enskilda patientens autonomi och välbefinnande,
18
 vilket upplevdes 

som frustrerande för de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna.
38
 När patienternas autonomi 

blir begränsad och sjuksköterskorna därigenom inte kan föra patienternas talan, som vid 

SARS-epidemin, har det även tidigare visat sig att det leder till en moralisk stress för 

sjuksköterskorna.
45
        

 

Utifrån de erfarenheter som gjordes under SARS-utbrottet framkom vikten av att sjukvårds-

personalen använde adekvat skyddsutrustning på ett konsekvent sätt vilket krävde att de hade 

utbildning och kunskap om smitta och smittvägar.
22
 Initialt under epidemin var detta inte 

möjligt då kunskapen var otillräcklig.
32, 38

 På grund av de otillräckliga skyddsåtgärderna den 

första tiden under SARS-epidemin tilläts smittspridning inom sjukhuset, där vårdpersonalen 

var lika utsatta som patienterna för SARS-smitta.
31, 36, 38

 Sjuksköterskan upplevde sig inte ha 

kontroll över situationen vilket ledde till en ökad moralisk stress.
28, 32, 33, 36

 Samband av detta 

slag har även konstaterats i tidigare forskning, då orsaker till varför sjuksköterskan upplever 

en moralisk stress undersökts.
45 

 

Det var en betydande faktor för sjuksköterskornas upplevelser om de arbetade på en avdelning 

där patienter med SARS vårdades eller inte. De sjuksköterskor som arbetade på en avdelning 

där SARS-smitta förekom var mer emotionellt påverkade än de sjuksköterskor som arbetade 

på avdelningar där ingen SARS-smitta konstaterats.
26, 30, 35

 Dock visade det sig att osäkerheten 

var större på avdelningar med måttlig risk för SARS-smitta än på de högriskavdelningarna 

som vårdade patienter med SARS. Det kan bero på att sjuksköterskor som arbetade på 

avdelningar med måttlig smittorisk var mer rädda för att symtom som patienterna uppvisade 
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skulle vara SARS-symtom, på högriskavdelningarna visste personalen att det var SARS-

smitta de arbetade med.
29
 Skillnaden kan även orsakas av att på högriskavdelningarna hade 

sjuksköterskorna en större erfarenhet av infektionssjukdomar och intensivvård samt hade mer 

förtroende för sin egen kompetens att vårda.
37
 Högriskavdelningarna var också bättre 

förberedda
31
 och hade längre erfarenhet av att arbeta med infektionsvård

34
 samt hade lokaler 

som var mer anpassade för vård av smittsamma patienter.
33
 Sömnproblem var vanligare hos 

sjuksköterskor som arbetade på vårdavdelningar för SARS-smittade patienter än på 

intensivvårdsavdelningar för SARS-smittade patienter, vilket även det kan ha sin förklaring i 

att intensivvårdssjuksköterskorna var mer vana vid att arbeta med strikta åtgärder angående 

infektionskontroll.
33
 En annan orsak kan vara att patienterna på vårdavdelningar för SARS-

smittade var mer psykosocialt krävande eftersom de var mer kontaktsökande än de patienter 

som vårdades i respirator på intensivvårdsavdelningarna.
38
  

 

Yngre sjuksköterskor och noviser inom yrket löpte högre risk att drabbas av psykisk ohälsa, 

vilket kan bero på mindre erfarenhet av infektionsvård
40
 samt en bristande trygghet i 

yrkesrollen.
38
 I alla ålderskategorier var det ett problem att sjuksköterskorna inte hade 

tillräckligt med träning för uppgiften,
29
 vilket enligt den svenska arbetsmiljölagen är ett krav 

för att få arbeta i riskfyllda miljöer.
23
 Erfarenhet

28, 35
 och förtroende för sin egen kompetens 

var viktiga faktorer för att klara den psykiska stressen.
37
 De som var utsatta för risken att 

exponeras för SARS men som inte upplevde sig ha kontroll över situationen var den mest 

sårbara gruppen,
38
 vilket stöds av resonemanget att upplevelsen av kontroll minskar den 

moraliska stressen.
45
 Eftersom sjuksköterskorna stod för den patientnära omvårdnaden bidrog 

det troligtvis till att de blev mer stressade än övriga yrkesgrupper på sjukhusen
38
 – de var inne 

hos de smittade patienterna under längre tid och hade mer fysisk kontakt med dem.
40
 Andra 

förklaringar till att sjuksköterskan var mer utsatt för det moraliska dilemmat kan vara att 

vårdandets kall fortfarande lever kvar, varför hon kände en större hängivenhet och tog på sig 

ett större ansvar. 

 

 

Sjuksköterskans upplevelser i det indirekta omvårdnadsarbetet 
 

En bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan under SARS-epidemin kan vara den 

ökade arbetsbördan, personalbrist samt långa och krävande arbetspass,
29
 eftersom trötthet och 

utmattning minskar den psykiska reservenergin.
43
 Det har även visat sig att hög arbetsbörda 

och ett begränsat stöd från arbetsgivaren leder till en ökad psykisk spänning.
45
 Ett praktiskt 

och psykologiskt stöd från omgivningen är viktigt vid traumatiska händelser, för att få 

möjlighet att bearbeta de känslor händelsen väckt.
42
 Vissa sjukhus uppmanade sina anställda 

med anledning av smittrisken att inte ha kontakt med varandra utanför arbetstid.
31, 35

 Det fick 

till följd att den sociala isoleringen blev djupare i en tid då behovet av ett kollegialt stöd var 

väsentligt.
31, 41

 Den sociala isoleringen kan anses öka den negativa påverkan som SARS-

epidemin hade på sjuksköterskorna, då psykologiskt stöd är viktigt för att hantera den stress 

som uppkom.
35 

 

Det framkommer i artiklarna att en del av vårdpersonalen inte följde de anvisade riktlinjerna 

angående infektionskontrollerna, vilket skapade en frustration hos övrig personal.
31, 38

 

Känslan av frustration över andras bristande ansvarskänsla beskrivs även i studier som 

behandlar andra infektionssjukdomar.
44
 I studien av Chung et al. förklarar en deltagare denna 

bristande ansvarskänsla med att personal inte var mentalt förberedd på att arbeta med SARS-

smittade patienter, vilket ledde till en förnekelse av smittorisken eller att de var rebelliska.
38
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Upplevelsernas förändring över tid  
 

Det kunde ses en skillnad i sjuksköterskornas upplevelser över tid under epidemin.
30, 33

 Den 

psykiska ohälsan, med oro, ångest och sömnrubbningar, var störst under innan SARS hade 

kommit under kontroll,
30
 då smittvägarna inte ännu konstaterats och inga pålitliga 

diagnostiska prov hade utvecklats.
2, 16

 SARS-epidemin utbröt utan förvarning, varför det för 

många sjuksköterskor blev en akut traumatisk upplevelse.
35
 Det kan förklaras med att 

sjuksköterskorna ställdes inför något okänt och livshotande då deras existens sattes på spel. 

Sjuksköterskorna reagerade olika vid detta hot, vilket troligtvis kan bero på att toleransen för 

moraliska dilemman är individuell och beroende på vilket stöd sjuksköterskan har.
45
 För 

många blev det ett abrupt uppvaknande att livet inte hade några garantier, vilket ledde till en 

utsatthet och ökad sårbarhet.
30
 Det överensstämmer med Cullbergs beskrivning av 

människans reaktion vid yttre katastrofer.
43
 Vid SARS-epidemins senare del, då kunskapen 

om smittan hade ökat och infektionen var under kontroll, blev det lättare för sjuksköterskan 

att hantera sina konfliktkänslor.
37
    

 

SARS-utbrottet orsakade en akut traumatisk upplevelse hos de sjuksköterskor som arbetade 

på de drabbade sjukhusen.
35
 Det kan jämföras med en traumatisk kris, vilken delas in i fyra 

olika faser: Chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas.
43
 Faserna är direkt 

applicerbara på förloppet under SARS-epidemin. Chockfasen innebar för sjuksköterskorna 

osäkerhet,
29–32, 38–40 

rädsla
28–33, 35, 36, 38–40

 och ett känslomässigt kaos.
38
 Under reaktionsfasen 

började sjuksköterskorna inse vidden av SARS-epidemin och det hot som SARS förde med 

sig. Det ledde till att många blev medvetna om eller omvärderade sina professionella 

skyldigheter
32
 och konfliktkänslor uppstod.

30–32, 36, 37, 39, 40
 Chockfasen och reaktionsfasen 

ingår i den akuta krisen
43
 och det framkom i artiklarna att vissa sjuksköterskor använde 

försvarsmekanismer som är vanliga under den akuta fasen i en traumatisk kris, till exempel 

förnekelse
38
 och social isolering.

35
 Typiska upplevelser i den akuta krisfasen som framkom i 

artiklarna var fientlighet,
34
 nedsatt aptit

31
 samt upplevelser av ett emotionellt tumult

38
 och 

kaos.
30
 Under den akuta krisen är det vanligt med stressymtom,

43
 vilket tydligt visade sig i 

artiklarna.
31, 33

 Det beror på en fysisk reaktion orsakad av att kroppen under längre tid varit 

utsatt för en förhöjd beredskap.
42
 Ett vanligt symtom på stress är sömnrubbningar

42
 vilket 

drabbade nästan alla sjuksköterskor som arbetade med SARS-smittade patienter under 

initialfasen.
33
 Den tredje fasen i den traumatiska krisen är bearbetningsfasen,

43
 vilken visade 

sig genom att den psykiska stressen och ohälsan minskade.
 30, 33, 38

 Studierna som artiklarna 

bygger på är utförda under eller strax efter epidemiutbrottet vilket gör att den fjärde och sista 

fasen i den traumatiska krisen, det vill säga nyorienteringen, inte kan ses hos 

sjuksköterskorna. Den uppkommer normalt inte tidigare än ett halvt till ett år efter det 

egentliga traumat.
43
         

 

Sjuksköterskorna uttryckte flertalet positiva aspekter som framkom under och efter SARS-

epidemin. En traumatisk kris kan till exempel ge en djupare och större insikt i meningen med 

livet,
42
 vilket också har beskrivits av sjuksköterskorna i studien av Nickell et al.

27
 

Sjuksköterskorna upplevde en personlig växt
27
 och att familjebanden stärktes.

40
 Relationer 

med kollegor fördjupades
38, 40

 och teamkänslan i kollegiet stärktes under epidemin.
27, 38

 Den 

australiensiska studien om VRE-smitta visar liknande upplevelser: Teamkänslan stärktes och 

arbetsgruppen utvecklades.
44
 En förklaring är att det även ur traumatiska kriser sker en 

utveckling, inte bara för sjuksköterskorna utan även för hela arbetsplatsen.
48
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Konklusion 
 

Flertalet aspekter angående sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med SARS 

framkommer i denna litteraturstudie. Sjuksköterskorna tillhörde den yrkeskategori som 

upplevde mest stress och oro. De upplevde en känslomässig konflikt mellan den 

professionella skyldigheten att vårda, samhällets förväntningar på altruism och hotet mot den 

egna och de anhörigas hälsa. Konflikten skapade känslor som skuld, rädsla och oro. SARS var 

en okänd sjukdom, vilket medförde att kunskapen runt smittan var ofullständig. Det 

upplevdes som stressande för sjuksköterskorna och en osäkerhet skapades när riktlinjerna hela 

tiden ändrades. Känslan av maktlöshet beskrevs då sjuksköterskorna upplevde att de stod 

inför något okänt och var oförmögna att hjälpa sina patienter på ett kompetent sätt.  

 

Skyddsutrustningen som användes i vården upplevdes av sjuksköterskorna som fysiskt 

obehaglig, och tillsammans med den reducerade patientkontakten gav detta psykologiska 

konsekvenser för sjuksköterskan. Skyddsutrustningen uppfattades som ett hinder i arbetet och 

de kände sig inte synliga för patienterna, vilket uppfattades påverka omvårdandens kvalitet 

negativt. Den minimala patientkontakten upplevdes som ett etiskt dilemma för sjuk-

sköterskorna då de inte kunde utföra en professionell och humanitär omvårdnad. Under 

SARS-epidemin ökade vårdbehovet vilket bidrog till den personalbrist som uppkom. Det 

orsakade en ökad arbetsbörda vilket ledde till en utmattning hos personalen som i sin tur 

ökade deras sårbarhet. 

 

De som smittades av SARS var till 20 % sjukvårdspersonal, vilket innebar en komplex 

arbetssituation då sjuksköterskorna fick vårda sina kollegor. De upplevde en stark 

identifikation med kollegorna som nu var patienter, vilket gav en mer emotionell och 

personlig dimension av omvårdanden. Rädslan för att smittas eller smitta andra ledde till en 

social isolering och en känsla av social stigmatisering. Uppmuntran och stöd från anhöriga 

och arbetsgivaren visade sig då vara av stor vikt för sjuksköterskan. Den utsatta situationen 

under SARS-epidemin bidrog till en utbredd psykisk ohälsa bland sjuksköterskorna, vilket 

visade sig genom bland annat depressioner, ångest, sömnproblem och somatiska symtom. 

Trots alla negativa upplevelser relaterade till SARS, framkom även positiva aspekter som 

upplevelser av personlig växt, ökad medvetenhet om den personliga och miljömässiga 

hygienen samt stärkta familjeband och relationer med kollegor.   

 

 

Implikation 
 

Den här studien visar på att SARS-epidemin påverkade samhället och sjukvårdorganisationen 

i hög grad, samtidigt som vikten av att samhället planerar och förbereder sig på en händelse 

av detta slag framkom. Sjukvårdsorganisationen bör därför anordna regelbundna utbildningar 

för sin personal i infektionskontroll där personalen på ett adekvat sätt får träna på att 

förebygga smittspridning och att använda skyddsutrustning. Skyddsutrustningen bör, med 

tanke på de negativa fysiska och psykiska upplevelser den medförde under SARS-epidemin, 

utvecklas till att få bättre passform och inte begränsa den verbala och icke-verbala 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienterna. Kontinuerlig utbildning bör ges i 

form av kris- och stresshantering för personalen så att de i framtiden bättre kan hantera hot i 

form av smittsamma sjukdomar. Första linjens chefer bör vara väl insatta i krishantering för 

att direkt kunna identifiera psykisk ohälsa och på bästa sätt kunna stödja sin personal. Vid en 

eventuell framtida epidemi bör organisationen kunna erbjuda ett kontinuerligt och flexibelt 

psykologiskt stöd för alla anställda. Det är viktigt att personal som ska arbeta i högrisk-
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områden har rätt utbildning och träning för arbetsuppgifterna. För att undvika den sociala 

isoleringen som sjuksköterskorna kan drabbas av behövs effektiva kommunikationskanaler, 

till exempel videosamtalsteknik, för att lättare hålla kontakt med kollegor, patienters anhöriga 

och den egna familjen. Det är av betydelse att den enskilda sjuksköterskan ges möjlighet att 

reflektera över sin roll vid eventuella framtida epidemier för att vara emotionellt förberedd på 

de påfrestningar ett epidemiutbrott kan medföra. Det har utförts forskning angående 

vårdpersonalens upplevelser relaterade till SARS, men författarna ser ett vidare behov av 

forskning kring hur sjuksköterskan kan hantera de upplevelser som arbetet mot en smittsam 

sjukdom medför. 

 

Konklusion och implikation visas även som figur i bilaga 3 för att ge en översikt och 

förtydliga de olika dimensionerna av de upplevelser som SARS medförde.  
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Databas  Datum  Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2  

Ref. i 

arbetet 
CINAHL  10/2  

2006 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome; 
Subheading: 
Psychosocial 
Factors 

36 24 8 3 27, 31, 39 

CINAHL  9/3  
2006 

Severe acute 
respiratory 
syndrome AND 
Nurs$ 

76 35 11 5 29, 34, 38, 
39, 41   

CINAHL  9/3  
2006 

Severe acute 
respiratory 
syndrome AND 
Nurs$ AND 
Psychological 
impact 

2 2 2 1 35 

PubMed  10/2  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Nursing 

29 17 7 2 38, 39 

PubMed  10/2  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Emotions 

32 22 11 6 26, 28,               
30, 34, 35, 
38   

PubMed  14/2 
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Nursing 
[subheading]   

43 25 14 8 29, 32, 34, 
35, 37, 38, 
39, 41  

PsycINFO  8/3  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Psychological 
impact 

14 11 7 4 30, 31, 35, 
40 

PsycINFO  8/3  
2006 

Severe acute 
respiratory 
syndrome AND 
Nurs$ 

12 8 7 4 29, 34, 35, 
41  

PsycINFO 
 

9/3  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 

69 24 11 8 29, 30, 31, 
34, 35, 36, 
40, 41  

Science 
Direct   

10/2  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Emotions 

22 22 9 4 28, 32, 33, 
38 

Science 
Direct  
 
 

10/2  
2006 

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome AND 
Nursing AND 
Emotions 

9 9 5 3 32, 33, 38 

Science 
Direct  

9/3  
2006 

Severe acute 
respiratory 
syndrome AND 
Nursing AND 
Perceptions 

39 12 4 3 32, 33, 41  
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Referens 
nr. 

Publ. år 
Land 

Författare Titel Syfte 
 

 

Metod 
Urval 

Slutsats 

26 
2004 
Hong 
Kong 

Poon E, Liu 
KS, Cheong 
DL, Lee CK, 
Yam LYC, 
Tang WN. 

Impact of severe 
acute respiratory 
syndrome on 
anxiety levels of 
frontline health care 
workers. 

Att undersöka nivån av oro hos 
förstalinjens hälso- och 
sjukvårdspersonal samt att 
identifiera de faktorer som var 
associerade till oro, under 
SARS-utbrottet i Hong Kong 
2003. 

Kvantitativ studie där 4252 enkäter 
delades ut till all personal på ett 
SARS-drabbat sjukhus i Hong Kong. 
Personal som inte hade patientkontakt 
fungerade som kontrollgrupp. Enkäten 
innehöll självskattande frågor, nivån 
av oro mättes med STAI och 
jämfördes med nivå av kontakt med 
SARS-smittade patienter. Enbart 1926 
svar kunde analyseras, varav 813 var 
från sjuksköterskor.  

Resultatet visar på högre nivåer av oro hos den 
personal som hade kontakt med SARS-patienter. 
Sjuksköterskor och undersköterskor hade en högre 
grad av oro än administrationspersonal och läkare. 
Nivån för oro var korrelerad med utbrändhet, att ha 
kontakt med SARS-patienter samt upplevelse av att 
skyddsutrustningen var obekväm. Förutom detta 
upplevde personal med SARS-kontakt att de var mer 
oroliga för att smittas och för att smitta 
familjemedlemmar.  

27 
2004 
Canada 

Nickell  A, 
Crighton EJ, 
Tracy CS, Al-
Enazy H, 
Bolaji Y, 
Hanjrah S, 
Hussain A, 
Makhlouf S, 
Upshur REG. 

Psychosocial effects 
of SARS on 
hospital staff: 
survey of a large 
tertiary care 
institution.  

Att fastställa den psykosociala 
effekten som var associerad 
med att arbeta i en 
sjukhusmiljö under toppen av 
ett epidemiutbrott. Specifikt 
studerades psykologisk ohälsa 
och effekter på de anställdas 
yrkes- och privat liv. Dessutom 
undersöktes vad som kan 
fastställa dessa effekter. 

Kvantitativ studie utförd på ett 
sjukhus i Toronto under 2003. 4283 
enkäter delades ut i sjukhusentrén till 
alla anställda som passerade under en 
bestämd period. Enkäten innehöll 
bland annat GHQ. Det returnerades 
2001 enkäter, varav 476 svarande var 
sjuksköterskor.     

Två tredjedelar av personalen var bekymrade för sin 
egen och familjens hälsa, dessa besvär upplevdes inte 
lika stora av personal med en chefs- eller 
ledarbefattning. Totalt 29 % av deltagarna upplevde 
en emotionell oro, varav deltidsanställda upplevde en 
högre emotionell oro än heltidsanställda. Studien 
påvisar även positiva faktorer, så som en ökad 
medvetenhet angående infektionskontroll, att 
situationen gav en ökad erfarenhet samt att känslan av 
gemenskap och samarbete stärktes mellan 
sjukhuspersonalen.     

 
 
 
 
 
 
 
 



     
        

 
 

          2 (8) 
28 
2005 
Hong 
Kong 

Wong TW, 
Yau JKY, 
Chan CLW, 
Kwong RSY, 
Ho SMY, Lau 
CC, Lau FL, 
Lit CH. 

The psychological 
impact of severe 
acute respiratory 
syndrome outbreak 
on healthcare 
workers in 
emergency 
departments and 
how they cope. 

Att mäta styrkan och orsaken 
till mental ohälsa samt att 
undersöka de coping strategier 
som användes för att bemästra 
denna ohälsa. En jämförelse 
gjordes mellan läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor angående 
stress och coping strategier. 

Kvantitativ studie, där sammanlagt 
1260 enkäter delades ut till alla läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor 
som arbetade vid de 14 
akutmottagningarna inom den 
offentliga sektorn i Hong Kong. 
Enkäten innehöll flera delar, bland 
annat en kinesisk version av BCQ. 
Antalet enkäter som returnerades var 
466, varav 257 var sjuksköterskor.   

SARS orsakade signifikanta höga nivåer av ohälsa hos 
akutsjukvårdspersonal, de tre mest betydande 
variablerna för detta var förlust av kontroll, sårbarhet 
samt rädsla för den egna hälsan och SARS-virusets 
spridning. Sjuksköterskor var de som uppgav störst 
nivå av ohälsa. De mest frekvent använda coping 
strategierna var accepterande, aktiv coping och positiv 
distansering. Läkare använde i större utsträckning 
planering än vad sjuksköterskorna gjorde som istället 
använde sig av att stänga av sina känslor/uppgivenhet. 
Undersköterskorna använde sig främst av 
självdistraktion som coping strategi.     

29 
2005 
Hong 
Kong 

Chan SSC, 
Leung GM, 
Tiwari AFY, 
Salili F, 
Leung SSK, 
Wong DCN, 
Wong ASF, 
Lai ASF, Lam 
TH.  

The impact of 
work-related risk on 
nurses during the 
SARS outbreak in 
Hong Kong. 

Att undersöka sjuksköterskors 
fysiska och psykiska 
hälsostatus, deras kunskap och 
riskbedömning av SARS, 
användning av 
skyddsutrustning och 
indikationer för att ta till sig 
preventiva åtgärder på och efter 
arbetet under SARS epidemin i 
Hongkong. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med en 
enkät som delades ut till drygt 3000 
sjuksköterskor som arbetade på 8 
olika sjukhus i Hong Kong. Enkäten 
som utvecklades bestod av flertalet 
olika teman, och kallades SARS NSQ. 
Totalt analyserades 1470 svar. 

Resultatet visar på att merparten av sjuksköterskorna 
upplevde ofta eller alltid en stress under SARS-
epidemin, stressen upplevdes härstamma från arbete, 
hemmet eller samhället, och många av dessa 
sjuksköterskor upplevde att de hade svårigheter att 
hantera denna stress.  Detta ledde till en sårbar psykisk 
hälsa och många trodde att de skulle smittas av SARS. 
Sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med 
måttlig risk för SARS verkade ha en mer sårbara 
psykisk hälsa och uppgav mer stress och färre 
copingstrategier jämfört med dem som arbetade på 
avdelningar med hög eller låg risk för SARS-smitta. 
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30 
2004 
Taiwan 

Chong M-Y, 
Wang W-C, 
Hsieh W-C, 
Lee C-Y, 
Chiu N-M, 
Yeh W-C, 
Huang T-L, 
Wen J-K, 
Chen C-L. 

Psychological 
impact of severe 
acute respiratory 
syndrome on health 
care workers in a 
tertiary hospital. 

Att bedöma den omedelbara 
stressen och den psykologiska 
effekten som SARS hade på 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie, med 
kompletterande kvalitativa metoder, 
som utfördes på ett sjukhus i södra 
Taiwan som drabbades svårt av 
SARS-epidemin 2003. En enkät 
innehållande bland annat IES och 
CHQ, delades ut till de 2500 anställda 
som arbetade på sjukhuset under 
SARS-utbrottet. Av de inkomna 
svaren kunde 1257 enkäter analyseras, 
varav 676 var från sjuksköterskor. 
Som komplement till enkäten erbjöds 
sjukvårdspersonalen ett antal 
debriefingtillfällen för stresshantering. 
De uttryck av psykologisk påverkan 
och stress som framkom under dessa 
tillfällen kompletterade studiens 
kvantitativa data.    

Resultatet visar att SARS-utbrottet kan betraktas som 
en akut biologisk katastrof. Generella känslor hos 
sjukvårdspersonalen var extrem sårbarhet, osäkerhet 
och ett hot mot livet. Den psykiska ohälsan var 
signifikant förhöjd, vilket visade sig genom akuta 
stressyndrom. Oro var den vanligaste känslan under 
SARS snabba spridning under initialfasen, medan 
depression och undvikande av påträngande tankar var 
vanligare när smittspridningen av SARS var under 
kontroll.  

31 
2003 
Canada 

Maunder R, 
Hunter J, 
Vincent L, 
Bennett J, 
Peladeau N, 
Leszcz M, 
Sadavoy J, 
Verhaeghe 
LM, 
Steinberg R, 
Mazzulli T. 

The immediate 
psychological and 
occupational impact 
of the 2003 SARS 
outbreak in a 
teaching hospital. 

Att beskriva de första 
erfarenheterna som gjordes 
angående det psykologiska och 
yrkesmässiga inflytandet som 
utbrottet av SARS hade på 
inneliggande patienter med 
eller utan SARS-smitta samt 
sjukvårdspersonalen. 
 

Kvalitativ observationsstudie på ett 
undervisningssjukhus i Toronto under 
2003. De kliniska observationerna har 
baserats på 19 patienter med misstänkt 
SARS-smitta och de patienter som 
inte hade SARS-smitta men som 
vårdades av samma personal som de 
med SARS-smitta. Även andra 
personalkategorier har observerats och 
huvudförfattarna har utfört 
ostrukturerade intervjuer med 
sjukhusets ledningsgrupp samt med 
psykiatripersonal.   

Den psykosociala reaktionen på SARS var komplext, 
sjukhuset gensvar på sjukdomsutbrott genomsyrades 
av rak kommunikation av direktiven och 
sjukdomsinformation samt en hög grad av samarbete 
mellan olika discipliner. Personalen var rädd för att 
smittas och för att infektera sina anhöriga. Att vårda 
kollegor som insjuknat skapade en obekväm känsla för 
många, osäkerheten och känslan av stigmatisering var 
återkommande teman för både personal och patienter. 
I studien framkommer vikten av att psykiskt stöd finns 
tillgängligt för personalen.  
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32 
2005 
Taiwan 

Lee S-H, 
Juang Y-Y, 
Su Y-J, Lee 
H-L, Lin Y-
H, Chao C-C. 

Facing SARS: 
psychological 
impacts on SARS 
team nurses and 
psychiatric services 
in a Taiwan general 
hospital. 

Att förstå vilka behov och 
upplevelser som kvinnliga 
sjuksköterskor upplevde, för att 
vid framtida epidemier kunna 
tillhandahålla bättre 
psykiatriskt stöd. 

Deskriptiv och retrospektiv studie som 
var kombinerad kvalitativ och 
kvantitativ. Ett team med 30 
akutvårdssjuksköterskor som arbetade 
med SARS-patienter under 2003, på 
ett sjukhus i Taiwan inbjöds att delta. 
Av dessa 30 tackade 26 ja till att delta 
i debriefing-grupper som leddes av ett 
psykiatriskt team, därefter 
intervjuades 21 sjuksköterskor utifrån 
ett semistrukturerat schema. Baserat 
på intervjuerna togs en enkät fram 
vilken alla deltagare fick svara på.  

Resultatet stödjer vikten och fördelarna med 
psykiatriskt stödjande och rådgivande samtal för 
akutvårdsjuksköterskor i syfte att minska sekundära 
psykiska trauman. Dessa bör vara återkommande och 
mer flexibla och utförd av utbildad psykiatripersonal, 
för att minska konflikter i arbetsgruppen och förbättra 
team-känslan. Videosamtal via mobiltelefonen visade 
sig vara av stor vikt för sjuksköterskan och hennes 
anhöriga för att hålla kontakten.    

33 
2006 
Taiwan 

Su T-P, Lien 
T-C, Yang C-
Y, Su YL, 
Wang J-H, 
Tsai S-L, Yin 
J-C. 

Prevalence of 
psychiatric 
morbidity and 
psychological 
adaptation of the 
nurses in a 
structured SARS 
caring unit during 
the outbreak: a 
prospective and 
periodic assessment 
study in Taiwan. 

Att jämföra den psykiatriska 
sjukligheten mellan en 
avdelning som vårdade 
patienter med SARS och en 
avdelning som inte hade några 
fall av SARS, samt att 
identifiera akuta stressproblem 
relaterade till SARS. Syftet var 
även att testa hypoteserna; att 
sjukligheten var högre på 
SARS-avdelningar än på icke 
SARS-avdelningar, att det var 
högre grad av sömn- och 
humörstörningar på SARS 
intensivvårdsavdelning än på 
de vanliga SARS-
avdelningarna och att den 
psykologiska stressen på 
SARS-avdelningarna stegvis 
skulle avta med tiden och 
återgå till en nivå som liknade 
den på icke SARS avdelningar.  

Prospektiv och uppföljande 
kvantitativ studie där en 
beteendeuppskattning utfördes vid 
inträdet och sedan veckovis under en 
månad. 75 sjuksköterskor från fyra 
sjukhusavdelningar som vårdat 
patienter med SARS deltog, samt 32 
sjuksköterskor från två avdelningar 
som inte vårdat SARS-patienter. 
Beteende klassificerades och mättes 
med frågeformulär som bland annat 
innehöll BDI, STAI, DTS-C, PSQI, 
Sheehans disability scale och Family 
APGAR Index.  

Resultatet visade att en tredjedel eller mer av 
sjusköterskorna som vårdade patienter med SARS 
utvecklade en depression, PTSD och sömnlöshet, 
vilket inte alls förekom i samma utsträckning på icke-
SARS avdelningarna. Under den månad som studien 
pågick så minskade den psykiska påverkan på SARS-
sjuksköterskorna och i slutet var skillnaden minimal 
mellan SARS-avdelningarna och icke-SARS 
avdelningarna. Attityderna hos sjuksköterskorna var 
positivare vid studiens slut, familjestödet visade sig 
vara starkt hos nästan alla sjuksköterskor. Att arbeta 
på en SARS-avdelning var förknippat med en stor risk 
för humörstörningar och sömnlöshet, speciellt i 
initialfasen. Flertalet signifikanta riskfaktorer för 
psykisk påverkan vid SARS-utbrottet visade sig via 
analys; tidigare historia av humörstörningar kunde 
förutse en depressiv störning och sömnlöshet, personer 
under 30 år löpte högre risk att drabbas. Att uppleva 
fler negativa känslor var starkt relaterat till PTSD och 
sömnlöshet, medan positiva känslor var associerat 
med minskade depressionssymtom.  
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34 
2005 
Taiwan 

Chen C-S, 
Wu H-Y, 
Yang P, Yen 
C-F. 

Psychological 
distress of nurses in 
Taiwan who worked 
during the outbreak 
of SARS. 

Att undersöka om 
sjuksköterskor som arbetade 
under SARS krisen upplevde 
några symtom av oro. Studien 
undersökte även om 
sjuksköterskor upplevde en 
större psykisk oro om de var 
tilldelade arbete på en högrisk 
avdelning för SARS. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie som 
utfördes på ett sjukhus i södra Taiwan 
under 2003. 184 sjuksköterskor 
tillfrågades att svara på en enkät 
innehållande bland annat IES och 
SCL-90R. Svar inkom från 128 
sjuksköterskor, vilka delades in i tre 
grupper beroende på vilken riskfaktor 
för SARS som de utsattes för på 
arbetsplats (hög-, medel- eller 
lågrisk). Lågriskgruppen fungerade 
som kontrollgrupp. 

Karakteristiska SARS-relaterade symtom var oro, 
depression, fientlighet och somatiska symtom. 11 % 
av sjuksköterskor befanns lida av 
stressreaktionssyndrom, flest återfanns i 
högriskgruppen. Sjuksköterskorna som beordrats till 
att arbeta upplevde fler och svårare symtom av 
inträngdhet, undvikande, depression och fientlighet än 
de i högriskgruppen.  

35 
2004 
Canada 

Maunder RG, 
Lancee WJ, 
Rourke S, 
Hunter JJ, 
Goldblom D, 
Balderson K, 
Petryshen P, 
Steinberg R, 
Wasylenki D, 
Koh D, Fones 
CSL. 

Factors associated 
with the 
psychological 
impact of severe 
acute respiratory 
syndrome on nurses 
and other hospital 
workers in Toronto. 

Att undersöka följande hypotes 
angående de faktorer som 
bidrog till en psykologisk 
påverkan orsakad av SARS. 
Hypotesen var baserad på en 
observationsstudie av tidiga 
psykologiska effekter av 
SARS-utbrottet i Toronto; att 
arbetsstress, känsla av att vara 
stigmatiserad och att ha 
reducerad kontakt med kollegor 
bidrog till det psykologiska 
trauma som SARS medförde. I 
hypotesen ingick även att ett 
förtroende för skyddsutrustning 
och sjukhusrutiner minskade 
stressen.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med en 
enkät som på olika sätt delades 
ut/fanns tillgänglig för all personal på 
tre av Torontos sjukhus (sammanlagt 
10 964 personer). Två av dessa 
sjukhus vårdade patienter med SARS. 
Svar inkom från 1557 personal, varav 
430 var sjuksköterskor. Enkäten 
innehöll bland annat IES.  

Resultatet visade att SARS-utbrottet hade en akut 
traumatisk påverkan på sjukhuspersonalen, vilket 
karakteriserades av besvärande tankar, känslor och 
minnen samt undvikande av dessa. Sjuksköterskor och 
annan personal som hade kontakt med SARS-patienter 
hade en högre intensitet av akut traumatisk påverkan, 
vilket främst visade sig genom rädsla för egen och 
andras hälsa, social isolering och undvikande av andra 
samt ökad arbetsstress.  
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36 
2004 
Canada 

Robertson E, 
Hershenfield 
K, Grace SL, 
Stewart DE. 

The psychosocial 
effects of being 
quarantined 
following exposure 
to SARS: A 
qualitative study of 
health care workers. 
 

Att undersöka vilken 
psykosocial effekt karantän 
hade på de hälso- och 
sjukvårdspersonal som blivit 
exponerade för SARS direkt 
efter en lättnad av 
restriktionerna av 
infektionskontroll efter det att 
SARS-utbrottet blivit 
kontrollerat.  

Kvalitativ studie utifrån grounded 
theory, utförd i Toronto.  Deltagarna 
rekryterades via affischer som sattes 
upp på de sjukhus som hade vårdat 
patienter med SARS. 
Inklusionskriterierna var 
sjukvårdspersonal som hade varit satta 
i karantän till följd av att de 
exponerats för SARS-smitta. 
Sjukvårdspersonalen intervjuades tills 
en mättnad uppstod i olika teman. 
Sammanlagt utfördes 10 intervjuer, 
varav 4 med sjuksköterskor.  

Trots att personalen som hade levt i karantän uttryckte 
mycket blandade känslor som rädsla, brist på kontroll, 
arghet och frustration, så var de först och främst 
hängivna sin yrkesprofession och sin skyldighet att 
vårda patienter.    
 

37 
2004 
Taiwan 

Ko N-Y, Feng 
M-C, Chiu D-
Y, Wu M-H, 
Feng J-Y, Pan 
S-M. 

Applying theory of 
planned behaviour 
to predict nurses´ 
intention and 
volunteering to care 
for SARS patients 
in southern Taiwan. 

Att beskriva sjuksköterskors 
attityder, subjektiva normer och 
uppfattade kontroll associerat 
med deras vilja och frivillighet 
till att vårda patienter med 
SARS, samt att fastställa vilka 
personliga attityder, subjektiva 
normer och uppfattad 
beteendekontroll som 
påverkade sjuksköterskans vilja 
och frivillighet att vårda 
patienter med SARS.  

Tvärsnittlig kvantitativ 
korrelationsstudie utförd på ett SARS-
drabbat sjukhus i Taiwan 2003. 
Sjuksköterskor som varit anställda i 
minst 4 månader tillfrågades, vilket 
innebar att 832 enkäter delades ut. Av 
dessa besvarades 750. Enkäten 
utvecklades utifrån riktlinjer för 
konstruktion av TPB-enkät.  

Resultatet styrker TPB´s förslag att sjuksköterskans 
positiva attityd, större självsäkerhet i att vårda 
patienter med SARS och en uppfattad ökning av 
personalresurser stärkte deras positiva intention att 
vårda patienter med SARS. Kunskap var inte av 
signifikant betydelse gällande vilja och frivillighet att 
vårda patienter med SARS. Sjuksköterskans intention 
och attityd kan förutsäga hennes frivillighet till att 
vårda patienter med SARS.   

38 
2005 
Hong 
Kong 

Chung BPM, 
Wong TKS, 
Suen ESB, 
Chung JWY. 

SARS: caring for 
patients in Hong 
Kong. 

Att på djupet undersöka 
sjuksköterskors erfarenhet av 
att vårda patienter med SARS i 
Hong Kong. 

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk ansats utfördes 
genom att 8 sjuksköterskor som vårdat 
SARS-patienter intervjuades enskilt. 
För att bekräfta och verifiera det 
framkomna resultatet så utfördes 
sedan en gruppdiskussion med 
samtliga deltagare.   

Att vårda patienter med SARS ledde till en komplex 
och mångfacetterad blandning av känslor, vissa av 
dem överlappade varandra, och andra förändrades med 
tiden. Initialt uttryckte deltagarna ett emotionellt 
tumult. Genom det plötsliga SARS-utbrottet uppkom 
en överraskande känsla av osäkerhet, och det fanns 
ingen tid för vare sig personal eller patienter att 
förbereda sig. Osäkerhet, naivitet och brist på kunskap 
skapade en mycket svår situation för sjuksköterskorna 
i omvårdnaden, detta uppmärksammades speciellt hos 
yngre och mindre erfarna sjuksköterskor.   
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39 
2005 
Canada 

Bournes DA, 
Ferguson-
Paré M. 

Persevering through 
a difficult time 
during the SARS 
outbreak in 
Toronto.  

Att beskriva upplevelserna av 
att ta sig igenom en besvärlig 
tid för patienter, deras 
anhöriga, sjuksköterskor och 
annan sjukvårdspersonal 

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk ansats, som utgick 
utifrån en öppen fråga angående egna 
upplevelser av SARS-epidemin 2003. 
Rekryteringen skedde från ett sjukhus 
i Toronto, deltagarna skulle ha 
befunnit sig på sjukhuset under 
SARS-utbrottet och vara över 18 år. 
Dessa kontaktades via Internet och 
informationsblad. Sammanlagt ingick 
63 personer i studien, vilka var 
patienter och dess anhöriga, 
sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal. Svaren mottogs via 
e-post och telefonsvarare med tydliga 
anvisningar. Deras berättelser 
bearbetades och olika kategorier 
identifierades.    

Resultatet stämmer väl in på Parse´s teori om de 
vanliga elementen och temana av mänskligt beteende:   
Deltagarna beskriver SARS-tiden som skrämmande 
och överväldigande vilket hörde samman med att de 
bevittnade andras lidande. Till detta bidrog en 
obekvämlighet och osäkerhet med 
infektionskontrollsprocedurerna och bilden av vad 
som skulle kunna hända, t ex att en anhörig blev 
smittad. De värderade stödet från anhöriga högt då det 
hjälpte dem att ta sig igenom denna svåra tid. 
Deltagarna beskrev hur det var att skiljas från högt 
värderade personer och platser, att hitta nya sätt att 
hålla kontakten, och det stärkande i att gå samman 
med andra som också upplevde detta svåra. De kunde 
känna sig säkra samtidigt som de kände att deras liv 
var satt på spel. Deltagarna beskrev de risker som de 
utsatte sig för när de vårdade, besökte eller stöttade 
andra, samtidigt som de gjorde allt för att skydda sig 
själva med en osäkerhet angående om 
skyddsutrustningen var adekvat, eller om de höll 
tillbaka för mycket när de t ex bevittnade andras 
lidande. De beskriver hur de förhöll sig till detta nya 
okända med SARS på ett familjärt sätt med humor, 
vänlighet, engagemang och överdrivna leenden bakom 
ansiktsmaskerna. 

40 
2004 
Hong 
Kong 

Tam C, Pang 
E, Lam L, 
Chiu H. 
 

Severe acute 
respiratory 
syndrome (SARS) 
in Hong Kong in 
2003: stress and 
psychological 
impact among 
frontline healthcare 
workers. 
 

Att undersöka vilka faktorer 
som orsakade stress samt att 
undersöka den psykiska 
ohälsan bland hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetade 
i första ledet vid utbrottet av 
SARS.  
 

Kvantitativ studie där en enkät e-
postades till 1621 personer som 
arbetade på medicin-, intensivvårds- 
eller rehabiliteringsklinik på tre av de 
sjukhus i Hong Kong som vårdade 
flest patienter med SARS. Enkäten 
utformades av en expertgrupp och 
innehöll bland annat en kinesisk 
version av GHQ. Svar gavs av 652 
anställda, 404 av de svarande var 
sjuksköterskor. 

Resultatet visar på att förstalinjens hälso- och 
sjukvårdspersonal signifikant led av stressymtom från 
varierande källor. Orsaken till detta var främst: risk för 
den egna hälsan, rollkonflikter och återkommande 
ändringar i policyn för infektionskontroll. Personalens 
psykiska ohälsa kunde bäst förstås genom deras 
uppfattning av personlig sårbarhet, stress och stöd från 
arbetsplatsen. Utbrottet av SARS gav även vissa 
positiva effekter, så som personlig växt i kampen mot 
sjukdomen. 
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41 
2005 
Canada 

Tolomiczenko 
GS, Kahan M, 
Ricci M, 
Strathern L, 
Jeney C, 
Patterson K, 
Wilson L. 
 

SARS: coping with 
the impact at a 
community 
hospital. 
 

Att uppskatta dimensionen av 
hur SARS påverkade 
organisationen för att fastställa 
och dokumentera lärdomar som 
skulle kunna appliceras i 
liknande extrema förhållanden i 
framtiden.  

En kvantitativ studie där en egen 
framtagen enkät delades ut till all 
förbipasserande personal vid 
sjukhusets personalingång. Av de 
sammanlagt ca 1100 anställda som 
fanns tillgängliga besvarades enkäten 
av 300, varav 76 var sjuksköterskor.      

SARS-utbrottet hade en enorm påverkan på 
sjukvårdsorganisationen. Att arbeta fram och 
implementera försiktighetsåtgärder för de olika 
yrkeskategorierna samt besökare till sjukhuset under 
ett utbrott är essentiellt. I resultatet framkommer att 
sjuksköterskor uttryckte en mer negativ påverkan på 
moralen och yrkestillfredsställelse och de föll i högre 
grad tillbaka på stödet från sina närstående än vad 
läkarna gjorde. Sjuksköterskorna kände sig mindre 
informerade och delaktiga i beslutsfattande än läkarna, 
och de tyckte även att åtgärderna för 
infektionskontroll inte var tillräckligt noggranna.   

 
BCQ: Brief Cope Questionnaire  
BDI: Beck Depression Inventory 
CHQ: Chinese Health Questionnaire  
DTS-C: Davidsons Trauma Scale 
GHQ: General Health Questionnaire 
IES: Impact of Event Scale  
PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index 

PTSD: Post Traumatic Stress Disorder  
SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome 
SARS NSQ: Severe Acute Respiratory Syndrome Nurses Survey 
Questionnaire  
SCL-90-R: Symptom Check List-Revised 
STAI: State-Trait Anxiety Inventory 
TPB: Theory of Planned Behaviour



    

 
 

      Bilaga 3 
Figur 3:1. Konklusion och implikationer    1 (1) 
 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med SARS 
 

Upplevelse av ett 

professionellt dilemma 

Upplevelser i det direkta 

omvårdnadsarbetet 

Upplevelser i det indirekta 

omvårdnadsarbetet 
 

� Sjuksköterskorna upplevde 
en känslomässig konflikt 
mellan professionens 
skyldighet att vårda, 
samhällets förväntningar på 
altruism och den egna samt 
anhörigas hälsa och 
säkerhet. Ur denna konflikt 
skapades känslor som 
skuld, rädsla och oro.  

� Rädslan för att själv smittas 
eller att smitta andra ledde 
till en social isolering och 
känsla av stigmatisering. 

� Familjens inställning och 
stöd var en viktig faktor. 

 

 

� Skyddsutrustningen 
upplevdes som fysiskt 
obehaglig och tillsammans 
med en minimal 
patientkontakt beskrev 
sjuksköterskorna det som 
ett etiskt dilemma att inte 
kunna vara synliga för och 
nära sina patienter. 

� Sjuksköterskorna upplevde 
maktlöshet då de var 
oförmögna att hjälpa sina 
patienter på ett kompetent 
sätt.  

� Att vårda kollegor som 
insjuknat i SARS bidrog till 
en komplex arbetssituation 
och gav en mer emotionell 
dimension av vården. 

 

� Ett ökat vårdbehov och 
personalbrist ledde till en 
utmattning hos 
sjuksköterskorna och ökade 
deras sårbarhet för psykisk 
ohälsa. 

� Osäkerhet upplevdes på 
grund av att riktlinjer 
ständigt ändrades och 
modifierades.  

� Stöd från arbetsgivaren och 
kollegor var av stor vikt för 
sjuksköterskan och hjälpte 
henne att ta sig igenom 
SARS-tiden.  

 

Upplevelsernas förändring över tid 
 

 

� Sjuksköterskorna var den yrkeskategori som upplevde mest oro och stress. 
� Den psykiska ohälsan, med oro, ångest, depressioner och sömnproblem, var störst under 

initialfasen – innan SARS var under kontroll. 
� Utbrottet skapade en akut traumatisk upplevelse för sjuksköterskorna och förloppet kan 

jämföras med Cullbergs teori om den traumatiska krisens fyra faser. 
� Trots alla negativa upplevelser relaterade till SARS, så framkommer även positiva aspekter 

som personlig växt, ökat hygienmedvetande samt stärkta familjeband och relationer med 
kollegor. 

 
 

 

Implikationer 
 

 

� Mental beredskap är viktigt – samhället och sjukvården bör planera och förbereda sig för att 
kunna hantera ett epidemiskt utbrott. 

� Första linjens chefer bör vara insatta i krishantering för att kunna identifiera ohälsa och stödja 
sin personal på ett adekvat sätt. 

� Sjuksköterskan bör erbjudas kontinuerlig utbildning i krishantering, teamwork och 
infektionskontroll.  

� Skyddsutrustningen bör utvecklas och anpassas för omvårdnadsarbete. 
� Kommunikationskanalerna måste bli effektivare – hitta nya sätt för att hålla kontakt. 
� Den enskilda sjuksköterskan bör ges tillfälle att reflektera över sin framtida roll vid 

eventuella epidemier för att om möjligt vara mer emotionellt förberedd. 
� Mer forskning angående hur sjuksköterskan bäst kan hantera en epidemi – diskutera 

copingstrategier och ta fram arbetsmodeller.   




