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ABSTRAKT 

 
Syfte Syftet var att genomföra en nationell kartläggning och beskrivning av trauma- 
och katastrofmedicinska utbildningar för sjuksköterskeutbildningar på grund- och 
avancerad nivå. 
Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en systematisk 
genomgång av traumavården i Sverige och Kunskapscentrum katastrofmedicin Umeå 
har fått i uppdrag att se över den formella utbildningen i sjuksköterskeutbildningen 
på grund- och avancerad nivå nationellt.  
Metod En enkät skickades till samtliga 25 lärosäten som bedriver 
sjuksköterskeutbildning och till 47 specialistsjuksköterskeprogram med inriktning 
mot ambulans-, anestesi, intensivvård- eller operationssjukvård. Enkäten bestod av 
19 frågor gällande lärosätets trauma- och katastrofmedicinska utbildning.  
Resultat Alla 25 sjuksköterskeutbildningar och 43 specialistsjuksköterskeprogram 
svarade på enkäten. Efter analys framkom att trauma- och katastrofmedicinsk 
utbildning ingår i olika i grad och med varierande innehåll vid de olika lärosätena. 
Slutsats Utbildningar på grund- och avancerad nivå bör ses över för att kunna 
säkerställa en nationellt likvärdig och tillräcklig utbildning i trauma- och 
katastrofmedicinsk vård. 
 
Nyckelord: Trauma, katastrof, kurser, utbildning, sjuksköterskeutbildning 
  



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
Purpose. The aim was to conduct a national survey and a description of trauma and 
disaster medical training courses for nurses at the undergraduate and graduate levels.   
Background. The government has given the National Board of Health and Welfare 
an assignment to conduct a systematic review of trauma care in Sweden. The Center 
for Disaster Medicine at Umeå University has been commissioned to review the 
formal trauma and disaster education in nursing education at the undergraduate and 
graduate level nationally.  
Method. A questionnaire was sent to all 25 universities engaged in nursing 
education and to 47 specialist nursing programs within the ambulance, anesthesia, 
intensive care and operating theater nursing care. The questionnaire consisted of 19 
questions regarding the university´s trauma and disaster medical training. 
Results. All 25 nursing and 43 of the specialist nursing programs responded to the 
survey. The analysis showed that trauma and disaster medical care were provided in 
various degrees and with various content at the different institutions. 
Conclusion. Nursing programs at undergraduate and graduate levels should be 
reviewed further in order to ensure a nationally equivalent and sufficient training in 
trauma and disaster medical care. 
  
Keywords: Trauma, Disaster, Courses, Training, Nursing education 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har det skett flera stora skadehändelser, till exempel brandkatastrofen i 

Göteborg 1998 där cirka 390 ungdomar var inblandade och 63 ungdomar dog. Totalt 

kom 213 personer att transporteras till sjukhus och 150 av dem blev inlagda på 

sjukhus i Göteborgsregionen (Brandsjö et al. 2001). Situationen på skadeplatsen var 

inledningsvis kaotisk. Det var unga människor som förde fram sina svårt skadade 

eller döda kompisar för att få hjälp. Ibland utfördes sjukvården under hot. När mer 

sjukvårds- och räddningspersonal anlände till platsen kunde en uppsamlingsplats 

anordnas och sjukvårdsarbetet och avtransport av skadade underlättades. Inne på 

sjukhusen var det problem med dokumentationen och vad som diagnotiserades, 

vilken behandling som utfördes (Brandsjö et al. 2001). 

 

Enligt Björnstig et al. (2010) betraktas stora skadehändelser som ”sällanhändelser” 

men det förekommer årligen busskrascher som orsakar så många skadefall att de ofta 

räknas som ”stor olycka” eller katastrof, särskilt då de har en tendens att inträffa 

vintertid i glesbygd, med små resurser för omhändertagande och långa transporter. 

Mellan 1997 och 2007 inträffade 10 stora busskrascher i Sverige och erfarenheter från 

ett antal av dessa olyckor visar att både räddningsarbetet och omhändertagandet av 

de skadade kan bli betydligt bättre (Björnstig 2010).  

 

Dagliga skadehändelser i vårt samhälle medför ofta olika typer av personskador som 

både grund- och specialistsjuksköterskor kan ställas inför i sitt arbete, även utanför 

akutsjukvården (Lennquist 2007). Vidare menar Lennquist (2007) att skador av olika 

slag har stora konsekvenser för liv, hälsa och samhällsekonomi och trauma är den 

vanligaste dödsorsaken hos människor under 45 års ålder. 

 

För att hälso- och sjukvården ska fungera optimalt måste en hel del faktorer 

samverka. En väsentlig faktor är kompetens. Hur den byggs upp kan givetvis ske på 

olika sätt, men för de professionella vilka förutsätts ha en beredskap att agera vid 

katastrofer eller vid stora traumasituationer fordras formell utbildning inom 

området, både teoretisk och praktisk. 

 



 

3 
 

Ett av de bästa sätten att förbereda sig på en katastrof är att ha fingerade 

katastrofövningar eller bordsövningar. Det är mycket viktigt att dessa övningar 

införlivas i de kurser som lärosäten erbjuder för att öka studenternas beredskap om 

en katastrof inträffar (Jennings-Sanders et al., 2005). Författarna menar vidare att 

sjuksköterskestudenter har bristande kunskap vad gäller katastrofmedicinsk 

omvårdnad. 

 

Under årens lopp har sjuksköterskeutbildningen förändrats och utvecklats mer och 

mer mot omvårdnadsvetenskap och med det har sjuksköterskans roll förändrats 

(Hamrin, Kihlgren & Hermansson 2014). Författarna skriver vidare att med 

Riksdagens beslut 1975 kom det stora genombrottet för akademisering av den 

svenska sjuksköterskeutbildningen och 1977 genomfördes högskolereformerna och 

därmed blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning. År 1993 genomfördes 

en ny högskolereform (SFS 1992, SFS 1993) vilken innebar att 

sjuksköterskeutbildningen blev treårig med kandidatexamen men utan inbyggd 

specialistutbildning. Specialistutbildningar blev därmed ettåriga och många 

inkluderade magisterexamen vilket Hamrin, Kihlgren och Hermansson (2014) menar 

var ett viktigt kvalitetshöjande beslut. 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 

2005) är en rekommendation avseende det yrkeskunnande, den kompetens och det 

förhållningssätt som krävs av en legitimerad sjuksköterska. Det är ett dokument som 

även bör användas vid utformning av sjuksköterskeutbildningen där sjuksköterskans 

tre huvudsakliga arbetsområden ska ingå, det vill säga omvårdnadens teori och 

praktik, forskning och utveckling samt utbildning och ledarskap (Socialstyrelsen 

2005). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver om de sex kärnkompetenserna 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. I dagens sjuksköterskeutbildning 

ska dessa sex kärnkompetenser ingå, både inom grund- och avancerad nivå för 

sjuksköterskor. De ska återfinnas likt röda trådar och sammanflätas i övriga 

kunskapsområden genom hela utbildningssystemet. Genom varje utbildningsnivå 

måste progressionen av huvudområdet omvårdnad och de sex kärnkompetenserna 
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tydliggöras (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Dessa sex kärnkompetenser borde 

även kunna ingå i trauma- och katastrofmedicinsk vård. 

 

Varje lärosäte kan avgöra hur utbildningsprogrammens egna lärandemål samt 

innehållet i de relevanta kursplanerna ska svara mot de nationella examensmålen. 

Det finns ingen nationell sammanställning över hur traumavård och 

katastrofmedicinsk vård avhandlas i utbildningar till sjuksköterska och 

specialistsjuksköterska. 

 

Mot bakgrund av de allvarliga händelser som inträffade i Norge sommaren 2011, 

bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utöya, finns anledning att se över hur 

den svenska sjukvården är förberedd för liknande händelser (Socialdepartementet 

2013). Händelserna i Norge visade att traumavården var väl organiserad för att 

kunna ta emot och hjälpa de personer som behövde vård. Några år före händelsen 

hade Norge genomfört en systematisk genomgång av traumavården, vilket kan vara 

en viktig förklaring till att det fungerade så väl. På motsvarande sätt finns nu 

anledning att se över den svenska traumavården på regional nivå och förutsättningar 

för samverkan på nationell nivå (Socialdepartementet 2013). Regeringen har med 

anledning av detta gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en systematisk genomgång 

av traumavården i Sverige samt att utarbeta ett planeringsunderlag vilket kan stödja 

landstingen att upprätta planer för traumavård och samverka vid en allvarlig 

händelse (S2013/3285/FS 2013). En del av uppdraget är att se över den formella 

utbildningen för de inblandade i dessa situationer och Kunskapscentrum 

Katastrofmedicin i Umeå (KcKM) har ansvar för och genomför delar av det som ska 

ligga till grund för underlaget till regeringen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet var att genomföra en nationell kartläggning och beskrivning av trauma- och 

katastrofmedicinska utbildningar inom sjuksköterskeutbildningar på grund- och 

avancerad nivå. 
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2. METOD 

2.1 Definitioner 

I trauma- och katastrofmedicinsk vård finns ett flertal viktiga definitioner; 

traumavård, allvarlig händelse, stor olycka och katastrof. 

 

Definitioner enligt Socialstyrelsen: 

Traumavård: Vård av allvarlig somatisk skadade inkluderande prehospitala och 

transportmedicinska aspekter. Begreppet innefattar även skadesituationer där 

specialbehandlingar och utökad samverkan kan behövas. 

Allvarlig händelse: En allvarlig händelse avser en händelse avvikande från det 

normala. Den innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och är så omfattande eller allvarlig att 

resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. 

Stor olycka: Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande 

till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad 

teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav. 

Katastrof: Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till 

det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata 

åtgärder inte längre kan upprätthållas (SOSFS 2005:13). 

 

2.2 Urval 

Detta utgör en totalundersökning från samtliga 25 högskolor och universitet i Sverige 

som bedriver sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar med 

inriktning mot ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård och 

operationssjukvård inkluderades i studien, se bilaga 1. För enkelhetens skull valdes i 

föreliggande studie att förkorta programnamnen till ambulansprogrammet, 

anestesiprogrammet, intensivvårdsprogrammet samt operationsprogrammet. 

 

Representanter för samtliga 25 sjuksköterskeprogram och 12 ambulansprogram 

svarade på enkäten. Av övriga specialistsjuksköterskeprogram svarade 10 av 12 

anestesiprogram, 13 av 14 intensivvårdsprogram och åtta av nio operationsprogram. 

Bortfallet var alltså fyra specialistutbildningsprogram och från Borås högskola saknas 
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anestesi- och intensivvårdsprogrammet. Från Halmstad högskola operations- 

programmet och anestesiprogrammet från Örebro universitet. 

 

2.3 Datainsamling 

En enkät utformades för att kunna få en överblick över de olika utbildningarnas 

innehåll. Enkäten konstruerades i samarbete med forskare från KcKM Umeå och 

bestod av totalt 19 frågor; nio frågor om traumautbildning, åtta frågor om 

katastrofutbildning samt två frågor gällande forskning. Det sistnämnda bearbetades 

inte i föreliggande studie. Enkäten innehöll frågor om bland annat detaljer kring 

innehåll i kurserna, simulering- och övningsmöjligheter och lärarkompetens (bilaga 

2). För att komplettera materialet ytterligare ombads representanterna för respektive 

lärosäte att bifoga kursplaner, scheman och kursutvärderingar. 

 

De nationella målen är gemensamma för grundutbildningen och detsamma gäller för 

de olika specialistutbildningarna. Dessa har hämtats från Umeå universitet, 

hemsidan för Institutionen för omvårdnad (bilaga 3). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Den första datainsamlingen gjordes från lärosätenas hemsidor. För 27 

specialistutbildningar kunde inte kursplaner med innehåll inom trauma- och 

katastrofmedicinsk vård hittas på respektive hemsida varför kontakt med lärosätena 

önskades då detta underlag ansågs vara för litet. 

 

För att komma i kontakt med de utbildningsansvariga söktes via respektive lärosäte 

hemsidor för att identifiera en nyckelperson. Dessa utgjordes exempelvis av prefekter 

eller andra relevanta personer. Nyckelpersonerna kunde välja att besvara 

frågeformulären själva eller vidarebefordra det till andra lämpliga personer. Efter att 

lämplig nyckelperson för respektive utbildning inom respektive lärosäte hade 

identifierats kunde enkäten skickas ut elektroniskt. Detta skedde i Socialstyrelsens 

och KcKMs regi med information om studien och i informationen framkom att även 

kursplaner, scheman samt kursutvärderingar skulle skickas in tillsammans med den 

ifyllda enkäten. 
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Enkäten skulle besvaras inom åtta dagar och skickas in med övrigt material antingen 

genom vanlig post eller via mail. Från 27 utbildningar skickades enkäten in 

tillsammans med det övriga materialet inom utsatt tid. Övriga lärosäten fick upp till 

tre påminnelser. För att få ett så stort underlag som möjligt valdes att inkludera även 

de svar som kom in efter utsatt tid. 

 

Datamaterialet bestod således av 106 kursplaner, 17 scheman, sex kursutvärderingar 

och 22 studiehandledningar för dokumentanalysen samt 25 besvarade enkäter från 

grundutbildningarna och 43 från specialistutbildningarna. 

 

2.5 Dataanalys  

Inhämtat material från lärosätenas hemsidor analyserades först kvalitativt men en 

manifest innehållsanalys och därefter med deskriptiv statistik. Allt sammanställdes i 

ett excelprogram för att kartlägga hur utbildningar inom trauma- och 

katastrofmedicinsk vård beskrivs i offentliga dokument såsom kursplaner. 

Enkätsvaren analyserades enligt vad Polit och Beck (2008) beskriver för en manifest, 

kvalitativ analys för att få ett överskådligt resultat. Enkätsvaren skrevs in i ett 

excelprogram ordagrant där varje utbildningsprogram tilldelades en egen sida för att 

kunna genomföra analysen programvis. För att få ett mer överskådligt material från 

enkätundersökningen skrevs alla svar ut från excelsidorna och svaren kondenserades 

och sammanställdes i ett nytt dokument. Alla svar lästes igenom upprepade gånger 

och diskuterades för att hitta specifika ord som ingår i traumavård eller 

katastrofmedicin enligt Socialstyrelsens definitioner. Dessutom kompletterades 

svaren med det som anges i respektive kursplaner, scheman och litteratur för att få en 

helhetsbild av utbildningen inom trauma- och katastrofmedicinsk vård. Även de 

öppna svaren kategoriserades och sammanställdes i ett nytt dokument genom en 

enkel systematiskt metod. 

 

Både dokumentanalysen och sammanställningen av enkäten presenteras tillsammans 

genom deskriptiv statistik, dvs faktiskt antal och procentsatser. Genom deskriptiv 

statistik sammanfattas och komprimeras grunddata och ger en samlad bild av det 

insamlade materialet (Billhult och Gunnarsson 2012). Internt bortfall finns på vissa 

frågor och dessa anges specifikt under varje resultatdel. 
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Ett underlag på 17 scheman och sex kursutvärderingar ansågs vara för litet varför 

detta exkluderades ur studiens resultat. Resultatet presenteras med 

sjuksköterskeprogram först och specialistutbildningar efter det. Inom varje 

utbildningsgrupp ges resultatet om traumavård först och därefter katastrofmedicin. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Denna studie ligger till grund för en nationell traumautredning och det föranleder 

inte någon etisk ansökan för denna del är ett underlag av det som ingår i 

utredningen. Studien har genomförts så att alla lärosäten och program har avkodats 

förutom i de fall som vi tycker att något lärosäte utmärker sig på ett positivt sätt har 

då nämnts med namn. Arbetet är inte av den karaktären att en etisk ansökan behövs.  

 

3. RESULTAT 

3.1 Sjuksköterskeprogrammen  

3.1.1 Utbildning i traumavård 

Två lärosäten uppgav att de bedriver hela kurser inom traumavård. Övriga lärosäten 

svarade att traumavård ingår som en del i andra kurser. Varje lärosäte uppskattade 

hur många högskolepoäng utbildningen inom traumavård innefattar vilket varierade 

mellan 0-6 högskolepoäng (hp) och medeltalet var 1,75 hp, se figur 1. Två lärosäten 

svarade inte på denna fråga. 

 

 
Figur 1. Uppskattade poäng inom traumavård per lärosäte (1-23).  
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3.1.2 Innehåll i traumavård 

Av 25 kursplaner var trauma (n=13), skallskador (n=5) och chock (n=3) de tre 

vanligast förekommande orden som kunde identifieras ha något med traumavård. 

 

Det lärosäte som utmärkte sig från övriga lärosäten var Röda korsets högskola med 

en kurs på 3 hp som förutom det redan ovan nämnda även innefattade barntrauma, 

trauma hos äldre samt graviditet och trauma. Från 15 lärosäten uppgavs att de berör 

psykiska konsekvenser av traumatiska händelser, men i vilken omfattning framgår 

inte. 

 

Vad det gäller simuleringsövningar i traumavårdsutbildning uppgav 15 lärosäten att 

de använde sig av någon form av simuleringsövning och 13 lärosäten uppgav att de 

simulerade övningar som hade anknytning mot trauma. 

 

Tio av 25 lärosäten uppgav att de anser att det ges för lite utbildning inom 

traumavård och de flesta skulle gärna se fler föreläsningar om trauma samt fler 

simuleringsövningar. Övriga lärosäten har inte svarat på frågan om de anser att 

dagens utbildning saknar något. 

 

3.1.3 Utbildning i katastrofmedicinsk vård 

Tre lärosäten angav att de har en särskild kurs i katastrofmedicin. Internt bortfall i 

denna fråga var två lärosäten. Det framgick inte i analyserade kursplaner om det 

förekom någon utbildning inom katastrofmedicinsk vård, se figur 2. Angående 

uppskattade högskolepoäng varierande mellan 0-3,5 hp. 
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Figur 2. Uppskattade högskolepoäng i katastrofmedicinsk vård per lärosäte (1-23). 
 

3.1.4 Innehåll i katastrofmedicinsk vård 

Det innehåll som oftast angavs inom katastrofmedicin omfattade katastrofmedicinsk 

plan eller beredskap, vilket förekom hos 13 av 25 lärosäten. Det innehåll som därefter 

angavs handlade om organisation eller ansvarsområden och det förekom från 12 

lärosäten, medan innehåll såsom triage eller prioritering angavs från sju lärosäten. 

Fyra lärosäten angav att katastrofövningar ingår och två av dessa fyra lärosäten har 

samverkansövning med andra utbildningar. 

 

Från 15 lärosäten uppgavs att de anser att det finns brister med dagens 

katastrofmedicinska utbildning. Representanter för fyra lärosäten ansåg att det inte 

saknas något i dagens utbildning och från sex lärosäten saknades svar. 

 

3.1.5 Klinisk erfarenhet och formell kompetens hos lärare 

Tjugotvå av 25 lärosäten angav att undervisande lärare har klinisk erfarenhet och är 

adjunkter och de flesta är specialistutbildade sjuksköterskor. Sju lärosäten angav att 

de har lärare som är disputerade eller professorer. Fjorton lärosäten angav att det 

finns lärare som har genomgått speciella utbildningar eller är instruktörer i bland 

annat Trauma Nursing Core Course (TNCC), Pre Hospital Trauma Life Support 

(PHTLS) och Prehospital Sjukvårdsledning (PS). Fyra lärosäten uppgav att läkare 

förekommer i undervisning och Röda korsets högskola, Karlstad universitet och 
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Örebro universitet uppger att de har föreläsare med egen erfarenhet från flertalet 

internationella trauma- och katastrofuppdrag. 

 

3.2 Specialistutbildningar 

3.2.1 Utbildningar i traumavård 

Två ambulansprogram angav att de bedriver en renodlad kurs inom traumavård 

medan övriga ambulansprogram utbildar i traumavård som del av annan kurs.  

Lärosätena ombads uppskatta hur många högskolepoäng traumavård omfattar. Det 

interna bortfallet i denna fråga uppgick till fyra inom ambulansprogrammet, tre från 

anestesiprogrammet, tre från intensivvårdsprogrammet och två från operations- 

programmet. Minimi- respektive maximivärdet för ambulansprogrammet var 1 

respektive 8 hp, för anestesiprogrammet 1 respektive 7,5 hp, för intensiv- 

vårdsprogrammet 1 respektive 3 hp och för operationsprogrammet 0 till 4,5 hp. 

Medelvärden för de olika utbildningarna finns beskrivna i figur 3. 

 
Figur 3. Medelvärden av uppskattade poäng inom traumavård för de olika programmen. 

 

3.2.2 Innehåll i traumavård 

Inom ambulansprogrammens kursplaner användes ordet trauma av samtliga 

lärosäten, vilket ofta var kopplat till ord som föreläsning, kinematik/skadebedömning 

(n=5), ortopedi (n=2), barn (n=2), omhändertagande (n=2), chock (n=2). Samtliga 

lärosäten utförde simuleringsövningar och oftast med hjälp av patientsimulator men 

även samträning som exempelvis taktisk losstagningskurs ur bil med andra 
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utbildningar såsom polis eller räddningstjänst förekom vid fem lärosäten. Tio av 12 

lärosäten berörde psykiska konsekvenser av en traumatisk skadehändelse. Sex 

lärosäten uppgav att det inte saknas något i dagens utbildning inom traumavård och 

de som svarat att det saknas något uppger att det är för kort kurs (n=3), simulering 

(n=2) och reaktioner efter trauma (n=1). 

 

Inom anestesiprogrammens kursplaner förekom ordet trauma i åtta av 10 fall och 

övriga kompletterande ord var traumakirurgi (n=2), chock (n=2), skallskador, 

syra/bas-, vätske- och elektrolytbalans samt smärtbedömning och smärtbehandling 

(n=1). Tre lärosäten gav simuleringsövningar inom traumavård. Tre lärosäten angav 

att det saknas något i dagens utbildning och till exempel simuleringsövning (n=2) och 

reaktioner efter trauma (n=1). 

 

Elva av 13 lärosäten uppgav att ordet trauma förekommer i kursplaner inom 

intensivvårdsprogrammet och ytterligare ord som förekom var chock, barntrauma, 

bröstkorgsskador och kotpelarskador (n=2). Tio lärosäten svarade att det genomförs 

simulering i trauma och nio berörde psykiska konsekvenser av traumatiska 

händelser. Teori och föreläsning förekom på sju lärosäten. Fem lärosäten angav att 

det saknas något i dagens traumavårdsutbildning och det som angavs var simulering 

(n=3), specialistkurs inom traumavård (n=1) och reaktioner efter trauma (n=1). 

  

Utifrån kursplanerna ingick trauma i sju av åtta operationsprogram. Andra 

förekommande ord var traumakirurgi (n=2), traumaorgandonation samt 

handlingsberedskap (n=1). Två lärosäten hade simuleringsövningar inom trauma och 

sex utbildningar berörde psykiska konsekvenser av en traumatisk skadehändelse. 

Fem lärosäten angav att det saknas något i dagens traumavårdsutbildning och det 

som angavs var traumateam (n=3), simulering (n=1) och reaktioner efter trauma 

(n=1). 

 

3.2.3 Utbildning i katastrofmedicinsk vård 

Karolinska institutet var det enda lärosäte som genomför en renodlad kurs inom 

katastrofmedicinsk vård inom ambulansprogrammet. Tio lärosäten hade 

katastrofmedicinsk vård som del i annan kurs och ett ambulansprogram angav att de 

inte bedriver utbildning i ämnet. Ingen av de övriga 
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specialistsjuksköterskeprogrammen hade någon särskild kurs inom 

katastrofmedicinsk vård utan det ingick i andra kurser. 

 

På frågan om hur många högskolepoäng utbildning i katastrofmedicinsk vård 

innehåller var det interna bortfallet tre inom ambulansprogrammen, 

anestesiprogrammen och intensivvårdsprogrammen vardera. En inom operations- 

programmen. Minimi respektive maximivärdet för ambulansprogrammen var 1-6 hp, 

för anestesiprogrammen 0-1 hp, för intensivvårdsprogrammen 0,25-3 hp och för 

operationsprogrammen 0,5-2,5 hp. Medelvärden för antal högskolepoäng i 

katastrofmedicinsk vård visas i stapeldiagrammet nedan, se figur 4. 

 
Figur 4. Medelvärde för uppskattade poäng i katastrofmedicinsk vård inom olika specialistprogram. 

 

3.2.4 Innehåll i katastrofmedicinsk vård 

Inom alla ambulansprogram ingick katastrofmedicinsk organisation eller 

sjukvårdsledning förutom det lärosäte som inte alls utbildar i katastrofmedicinsk 

vård. Andra relaterande ord till katastrofmedicinsk vård var prioritering/triage 

(n=6). Åtta lärosäten hade katastrofövningar och sex av dessa hade 

samverkansövningar. Fem lärosäten uppgav att det saknas något i dagens utbilning 

inom katastrofmedicinsk vård till exempel samverkansövningar (n=2), 

katastrofövningar (n=1) och för kort kurs (n=1). Lärosätet som inte bedrev utbildning 

i katastrofmedicinsk vård angav att de saknar detta i dagens utbildning. 
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Inom anestesiprogrammen förekom ordet katastrof i kursplaner från sju program. 

Ytterligare relaterande ord till katastrofmedicinsk vård var organisation och triage 

(n=5). Tre lärosäten bedrev katastrofövning. Fyra lärosäten ansåg att det saknas 

något i dagens utbildning och det vanligaste svaret på frågan var samverkansövning, 

katastrofövning (n=2), simulering och för kort kurs (n=1). 

 

Inom intensivvårdsprogrammen förekom ordet katastrof i kursplaner från tio 

program. Ytterligare relaterande ord var organisation/ledning (n=9) och 

prioritering/triage (n=6). Fyra lärosäten bedrev katastrofövning och i en ingick 

samverkansövning. Sex lärosäten uppgav att de tycker det fanns brister i dagens 

utbildning och det som angavs var katastrofövning, samverkansövningar (n=2), 

tillämpningsövningar och för kort kurs (n=1).  

 

För sju operationsprogram fanns ordet katastrof i deras dokument. Andra angivna 

ord var organisation/ledning (n=3) och prioritering/triage (n=3). Två lärosäten har 

katastrofövning. Från fyra lärosäten angavs att det saknas något i dagens utbildning 

inom katastrofmedicinsk vård, till exempel var samverkansövning (n=2), simulering 

och för kort utbildning (n=1). Specialistsjuksköterskeprogram som bedriver 

katastrofövningar, se figur 5. 
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Figur 5. Specialistsjuksköterskeprogram som bedriver katastrofövningar. 

 

3.2.5 Klinisk erfarenhet och formell kompetens hos lärare 

Gemensamt för alla program är att det i huvudsak är specialistutbildade 

sjuksköterskor som bedriver utbildning både inom trauma- och katastrofmedicinsk 

vård och i alla utbildningar finns formell kompetens i form av adjunkter, lektorer och 

professorer. Många lärare har dessutom genomgått utbildningar eller är instruktörer 

i bland annat TNCC, PHTLS, PS och AMLS. Inom ambulansprogrammen uppgav tre 

lärosäten att läkare förekommer i undervisning. I tre anestesiprogram, fyra 

intensivvårdsprogram och två operationsprogram förekom läkare i föreläsningar. 

Några lärosäten har föreläsare som medverkat i internationella uppdrag inom trauma 

och katastrofmedicin. 
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3.3 Uppdragsutbildning och fristående kurser 

Följande lärosäten uppgav att de genomför fristående kurser i trauma eller 

katastrofmedicin: Örebro universitet (Katastrofmedicin och triage 7,5 hp); Röda 

korsets högskola (Humanitarian Health Assistance 15 hp); Linköpings universitet 

(Katastrofmedicin 7,5 hp), Högskolan i Borås (Prehospital akutsjukvård vid trauma, 8 

hp), Högskolan Skövde (Akutsjukvård i fält 7,5 hp) samt Linné universitet (Akutvård 

bedöma och omhänderta akut sjuka patienter 7,5 hp).  

 

4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna enkät- och dokumentstudie var att kartlägga och beskriva hur 

trauma- och katastrofmedicinsk utbildning förekommer i högskoleutbildningar på 

grund- och avancerad nivå. Studien var landsomfattande och för att få fram ett så 

stort material som möjligt och införskaffa en bild över hur trauma- och 

katastrofmedicinsk vård bedrivs var det bästa sättet en enkätstudie som var lätt att 

distribuera och få in svar då det varken fanns resurser eller tid att göra en 

intervjustudie. Urvalet i denna studie var samtliga lärosäten i landet vilka utbildar 

grundutbildade sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom ambulans, 

anestesi, intensivvård och operation. Samtliga inom sjuksköterskeprogrammen och 

ambulanssjuksköterskeprogrammen svarade på enkäten. Bortfallet var inte stort: två 

av tolv lärosäten inom anestesisjuksköterskeprogrammen, en av fjorton inom 

intensivsjuksköterskeprogrammen och en av nio inom operations- 

sjuksköterskeprogrammen. Detta tillsammans med att endast fyra kursplaner 

saknades vid analysen stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2011). Vi hittade 

ingen tidigare enkät som kunde användas och därför konstruerades en studiespecifik 

enkät. Kristensson (2014) belyser att skapande av ett eget mätinstrument är 

arbetskrävande, det föreligger stor risk att det blir fel och mätinstrumentet bör vara 

testad för validitet och reliabilitet. Med validitet i en enkätfråga menas frågans 

förmåga att mäta det den avser att mäta (Ejlertsson 1996). Vid skapande av enkäten 

fanns ingen tid att testa validitet mot syftet och utformningen av frågornas tydlighet. 

I enkäten fanns två frågor som innehöll två frågeställningar indelat i a- och b-svar 

vilket verkade skapa en förvirring hos en del som skulle besvara enkäten. I och med 

detta var vi tvungna att kontrollera att svaren tillhörde rätt fråga. Enligt Kristensson 
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(2014) bör man undvika att ställa två frågor i samma fråga. I enkäten som handlade 

om trauma kunde vi se att personer som fyllde i svaren hade missuppfattat eller inte 

läst definitionen av trauma och det resulterade i att många beskrev sådant som inte 

ingår i traumavård. Konsekvenserna av det blev en för hög uppskattning av 

studiepoäng i enkäterna, vilket kunde styrkas vid jämförelse mot kursplaner. Även 

om vi för att underlätta att besvara enkäten angav en definition av trauma enligt 

Socialstyrelsen verkar det ha varit svårtolkat för de som besvarat enkäten och därmed 

även i vår tolkning av svaren. Materialet har bearbetats av båda författarna och vi har 

kontinuerligt kontrollerat enkät mot kursplaner och scheman. 

 

Studiens förtjänst var att det är en nationell totalundersökning av den utbildning som 

ingår i programmen till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och endast från 

fyra lärosäten uteblev svar inom något program. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet angående sjuksköterskeprogrammen denna studie visade på att det 

skiljer sig i utbildningarna mellan olika lärosäten och dess sjuksköterskeprogram. Sex 

lärosäten gav ingen undervisning i traumavård medan andra lärosäten gav utbildning 

inom ämnet. Två lärosäten som utmärkte sig från övriga lärosäten var Röda korsets 

högskola och Lunds universitet med egna kurser i traumavård på 3 respektive 6 hp. 

Röda korsets högskolas kurs innehöll bland annat akut omhändertagande vid 

trauma, traumateam, blödning, skallskador, chock, bröstkorgsskador, bukskador, 

bäckenskador, extremitetsskador, barntrauma, trauma hos äldre samt graviditet och 

traumavård vilket visar på en utbildning som behandlar alla typer av skador på 

personer i varierande åldrar. Enligt Patient (2007) saknas kompetens bland 

nyutexaminerade sjuksköterskor för att vårda traumapatienter. I studien av Tippett 

(2004) var syftet att kontrollera sjuksköterskors kunskap i att ta hand om patienter 

som drabbats av trauma efter avslutad kurs i Advanced Trauma Nursing Course. 

Studien visar att sjuksköterskor avsevärt förbättrade sina kunskaper i 

omhändertagande. Även vikten av fortbildning för att upprätthålla kompetens 

framkom. Resultatet i denna studie visar att det förekommer utbildning inom 

traumavård i olika omfattningar, och oftast i ganska liten omfattning, vilket kan leda 

till att sjuksköterskor har olika beredskap inför dessa situationer inom traumavård. 
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Resultatet visade att två lärosäten inte ger någon utbildning alls inom 

katastrofmedicinsk vård. Lunds universitet med en kurs i traumavård på 6 hp ger 

ingen utbildning inom katastrofmedicinsk vård och anser det inte finns utrymme i 

dagens utbildning. Anmärkningsvärt är att endast fyra lärosäten ger 

katastrofövningar och Jennings-Sanders (2004) menar att sjuksköterskor i alla led 

måste förbereda sig för katastrofer samt att omvårdnadspedagoger måste börja 

förbereda framtidens sjuksköterskor i katastrofhantering. I dagens sjuksköterske- 

utbildningar där endast fyra lärosäten ger katastrofövningar är det omöjligt att 

blivande sjuksköterskor är förberedda och har kunskap att jobba i en 

katastrofsituation. Loke och Fung (2014) skriver i sin studie att mer uppmärksamhet 

krävs relaterad till planering och förberedelse liksom förståelsen av hela 

katastrofhanteringsprocessen. 

 

Studiens resultat visade angående specialistsjuksköterskeprogrammen att Karlstad 

universitet och högskolan i Borås ger renodlade kurser inom ambulansprogrammet 

på 9 respektive 8 hp. Mälardalens högskola ger en kurs inom trauma och 

katastrofmedicinsk vård inom anestesi- och intensivprogrammen på 7,5 hp som 

skiljer sig i poäng jämfört med de övriga inom samma program. I 

Operationsprogrammen är det ett lärosäte som inte ger utbildning inom traumavård 

medan för övriga inom ambulans-, anestesi-, och intensivvårdsprogram varierar 

innehållet. 

 

Av resultatet framgick att katastrofövningar förekommer inom specialistprogrammen 

i varierande grad ambulansprogrammet (n=8), anestesiprogrammet (n=3), 

intensivvårdsprogrammet (n=4) och operationsprogrammet (n=2). Tre 

ambulansprogram (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet) 

har en gemensam samverkansövning med polishögskolan och studenter som utbildar 

sig inom räddningstjänsten i 2,5 dagar  

 

Suserud och Haljamäe (1997) intervjuade sjuksköterskor som hade erfarenhet av 

akutsjukvård och sjuksköterskor med ingen praktisk erfarenhet av katastrof 

omvårdnad. Det som framkom i studien var att sjuksköterskor med akutsjukvård 

hade en bättre handlingsberedskap, kunde systematiskt kartlägga och förstå 
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situationen, exempel vad som har hänt och hur många skadade det fanns, medan 

oerfarna sjuksköterskor däremot omedelbart tog hand om skadade. Vidare visar 

studien att grund- och specialist sjuksköterskor bör få en mer systematisk utbildning 

i katastrofmedicin.  Det vi fann i vår studie att få lärosäten ger katastrofövningar 

liksom Suserud och Haljamäe (1997) påpekar i sin studie så har sjuksköterskor med 

liten praktisk erfarenhet av katastrofmedicin en sämre handlingsberedskap vid dessa 

händelser. Vi tror vidare att det inte enbart räcker med katastrofövning utan det bör 

samverkas med övrig sjukvård och andra räddningsinstanser för att få helhetsbild 

hur katastrofarbete fungerar i verkligheten och Lennquist (2007) påpekar att 

realistiska och praktiska övningar i Sverige har hittills varit i för liten omfattning. 

 

Utifrån resultatet ser vi att det ges överlag lite utbildning inom traumavård. För att 

kunna ge en god omvårdnad och minska lidandet för en patient som drabbats av 

trauma krävs mer kunskap i form av teori och praktik inom traumavård. Lennquist 

(2007) skriver att utbildning inom traumatologi har ned- och bortprioriterats i 

grundutbildningen inom sjuksköterskeprogrammen för att få mer utrymme för 

omvårdnad. Omvårdnad är viktigt enligt Lennquist (2007) men att kunskap inom 

traumatologi kan vara helt avgörande i en situation och utbildningen bör därför ses 

över. Enligt Lennquist (2007) avlider 4500 personer årligen till följd av trauma och 

den siffran skulle antagligen kunna minskas om utbildningsnivån höjs. I en 

retrospektiv observationsstudie på 300 sjukhus i nio europeiska länder tittade Aiken 

et al. (2014) på sjuksköterskebemanning samt utbildning och sjukhusdödlighet efter 

kirurgiska ingrepp och fann bland annat att dödligheten var lägre bland sjukhus där 

sjuksköterskor hade kandidatexamen.  

 

Med den kunskap som finns idag om simuleringsövningar och dess betydelse för att 

koppla teori mot praktisk färdighet är det anmärkningsvärt att inte fler lärosäten 

tillämpar mera av den undervisningsformen än de vi kunde se i sjuksköterske-

programmet, anestesi-, och operationssjuksköterskeprogrammen. Enligt Rauen 

(2004) är simulering en utmärkt undervisningsmetod för att träna många färdigheter 

men framförallt för omvårdnad inom till exempel intensivvård och simulering tillåter 

att studenterna får tillämpa teori till praktik på ett integrerat sätt. Abelsson och 

Lindwall (2012) fann i sin studie bland specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård att det behövs mera praktiska övningar, träning och återkoppling 
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inför traumasituationer.  Andersson Hagiwara et al. ( 2014) har kommit fram till i sin 

studie att enbart teoretisk kunskap är otillräcklig för ambulanssjuksköterskor för att 

omhänderta patienter som utsatts för trauma och efter simuleringsövningar blev 

resultatet bättre. Studierna påvisar betydelsen av simuleringsövningar är en bra 

inlärningsmetod och därför bör det eftersträvas i utbildningar. 

 

Liksom traumavård är inte katastrofmedicinsk utbildning prioriterad. Vi tror att 

lärosäten inte prioriterar katastrofmedicinsk utbildning eftersom det är en 

”sällanhändelse”. Inte ens alla ambulansprogram har katastrofövningar. Hur kommer 

de att kunna hantera en stor skadehändelse där de skall leda, organisera, triagera och 

ta hand om skadade? Enligt MIMMs (2004) är underlåtelse att planera för en 

allvarlig händelse detsamma som att acceptera att ett misslyckande den dag det 

inträffar och därför skall utbildning bestå av undervisning och övning för att undvika 

fundamentala misstag med andra räddningsorganisationer.  

 

Vid en katastrofhändelse är det hela vårdkedjan som blir involverad och därför anser 

vi att alla som kommer att arbeta inom akutsjukvård bör få både teori och praktiska 

inom dessa ämnen. Enligt Lennquist (2007) är det vetenskapligt dokumenterat att 

förbättrad organisation samt utbildning av personal på alla nivåer minskar 

konsekvenser av personskador. Lennquist (2005) skriver att katastrofplaner och 

utrustning som utarbetas gör lite eller ingen nytta om personal som skall utföra 

arbetsuppgifter inte är tillräckligt tränade. Lennquist skriver även att det finns många 

olika åsikter vad som skall ingå i katastrofmedicinska utbildningar men få vet varför 

dessa utbildningar varierar. 

 

I dagens sjuksköterskeutbildning som är en treårig utbildning bör omvårdnad inom 

traumavård prioriteras mer eftersom många i vårt samhälle drabbas av 

traumarelaterade skador. I utbildningen bör ingå föreläsningar om olika 

kroppsskador och omvårdnad av dessa relaterat till patienter i alla åldrar. Teori bör 

dessutom kopplas mot praktik och en lämplig form är att alla studenter skall 

genomgå simuleringsövningar i omhändertagande av patienter som blivit utsatta för 

trauma. Trauma kan anses medicinskt men saknas kunskap inom dessa områden kan 

inte god omvårdnad ges. Även inom specialistutbildningar gäller detsamma och 

fördjupade kunskaper inom detta område bör ges för att höja komptetensen som 



 

21 
 

leder till en bättre omvårdnad. Nationella riktlinjer för lärosäten och olika program 

kunde vara bra eftersom det skiljer sig mycket vad som undervisas inom traumavård. 

Önskvärt är att de sex kärnkompetenserna sammanflätas även inom trauma- och 

katastrofmedicinsk utbildning där vikten av patienten blir sedd, får personcentrerad 

evidensbaserad vård och kunna samverka i team med andra yrkesgrupper. 

 

Inom katastrofmedicinsk vård anser vi att alla sjuksköterskeprogram samt 

specialistsjuksköterskeprogram skall innefatta en teoretisk utbildning i 

katastrofmedicin. Teori skall efterföljas av katastrofövning där samverkan sker med 

andra räddningsorganisationer och yrkesgrupper. 

 

4.3 Slutsats 

Det skiljer sig mellan de svenska lärosätena hur dagens utbildning inom trauma- och 

katastrofmedicinska vård ser ut i dagens sjuksköterske- och specialist- 

sjuksköterskeutbildningar. Utbildningar på grund- och avancerad nivå bör ses över 

för att kunna säkerställa en nationellt likvärdig och tillräcklig utbildning i trauma- 

och katastrofmedicinsk vård för att studenterna åtminstone ska få en inblick i den 

medicinska delen och omvårdnaden av patienter som råkat ut för något trauma eller 

är med i en stor skadehändelse eller katastrof.  
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BILAGA 1 

 

 

Lärosäten   Utbildningar/program 

1. Blekinge tekniska högskola  Sjuksköterskeutbildning 

2. Borås högskola   Sjuksköterskeutbildning 

    Anestesiutbildning 

    Ambulansutbildning 

    Intensivvårdsutbildning 

3. Ersta Sköndahl högskola  Sjuksköterskeutbildning 

4. Göterborgs Universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

5. Halmstad Högskola   Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

6. Högskolan Dalarna  Sjuksköterskeutbildning 

7. Högskolan Gävle   Sjuksköterskeutbildning 

8. Högskolan Jönköping  Sjuksköterskeutbildning 

9. Högskolan Kristianstad  Sjuksköterskeutbildning 

10. Högskolan Malmö  Sjuksköterskeutbildning 

11. Högskolan Skövde  Sjuksköterskeutbildning 

12. Högskolan Väst   Sjuksköterskeutbildning 

13. Karlstad universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

14. Karolinska institutet (KI )  Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 
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Lärosäten   Utbildningar/program 

15. Linneuniversitetet  Sjuksköterskeutbildning 

    Anestesiutbildningen 

    Ambulansutbildning 

    Intensivvårdsutbildning 

    Operationsutbildning 

16. Linköpings universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

17. Luleå tekniska universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

18. Lund universitet   Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

19. Mittuniversitet   Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

20. Mälardalens högskola  Sjuksköterskeutbildning 

    Anestesiutbildning 

    Intensivvårdsutbildning 

21. Röda korsets högskola  Sjuksköterskeutbildning 

Intensivvårdsutbildning 
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Lärosäten   Utbildningar/program 

22. Sophiahemmet högskola  Sjuksköterskeutbildning 

Ambulansutbildning 

23. Umeå universitet   Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

24. Uppsala universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 

Intensivvårdsutbildning 

Operationsutbildning 

25.  Örebro universitet  Sjuksköterskeutbildning 

Anestesiutbildning 

Ambulansutbildning 
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Ange kontaktperson: Kartläggning av utbildning i traumavård och 

katastrofmedicin 

 

Instruktioner: 

Enkäten är uppdelad i två delar med totalt 19 frågor, en för utbildning i traumavård 

och en för utbildning i katastrofmedicin. Skriv svaren direkt efter frågan i word-

dokumentet och markera gärna ditt svar i färg så det syns tydligt och returnera 

formuläret via mail. 

Frågorna besvaras för varje utbildning som ges vid ert lärosäte (grundutbildning och 

ev. specialistutbildningar). Det innebär att om ni ger flera utbildningar så kopiera 

word-dokumentet med frågorna och besvara en gång per utbildning innan ni skickar 

tillbaka svaret. 

Bifoga även relevanta: 

• utbildningsplaner  
• kursplaner  
• litteraturlistor 
• scheman för kurser inom traumavård och katastrofmedicin 
• Om möjligt, sammanställning av kursutvärderingar 

 

 

 

 

Definition på trauma  

En skadehändelse där en eller flera personer drabbas av allvarliga eller livshotande 

skador. 

Definition på katastrof 

En allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det 

akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata 

åtgärder inte längre kan upprättas. 
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Ange den utbildning som avses: 

 

Frågor om utbildning i traumavård  

(skriv direkt efter frågan och/eller markera tydligt ditt svar). 

 

1. Ger ni kurser i traumavård?   
__ Ja (bifoga kursplan),  
__ Nej 
 

2.  a) Om nej, inom vilka andra kurser ingår utbildning i traumavård? (bifoga 
kursplaner): 

 

b) Inom dessa kurser, hur många högskolepoäng uppskattar du att utbildningen 

i traumavård omfattar? 

 

3. Precisera utbildningens innehåll i traumavård (bifoga även relevanta 
dokument): 

 

4. Genomförs någon form av simuleringsövningar, vid klinisk träningscentrum 
med teknisk utrustning och simuleringsdockor, i traumavårdsutbildningen? 
Beskriv gärna: 
 

5. Ingår ämnen som berör psykiska konsekvenser av traumatiska händelser? 
Exempel på ämnen: psykologiska aspekter på psykiskt trauma, reaktioner efter 
psykiskt trauma, PTSD, krisstöd. 
__ Ja  

__ Nej 

 

6. Vilken klinisk erfarenhet finns bland lärare som utbildar i traumavård? 
 

7. Vilken formell kompetens har de lärare som utbildar i traumavård? 
 

8. Anser du att något saknas i dagens utbildning inom traumavård?  
 __ Ja, ge exempel:   

__ Nej 

 

9. a) Har ni några kurser i traumavård som uppdragsutbildningar? 
__ Ja, vilka: 
__ Nej 
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b) Har ni kurser som fristående kurs? 

__ Ja, vilka:  

__ Nej 

 

Ange den utbildning som avses: 

 

Frågor om utbildning i katastrofmedicinsk vård 

(markera ditt svar och/eller skriv direkt efter frågan). 

 

1. Ger ni kurser i katastrofmedicin?   
__ Ja (bifoga kursplan)  
__ Nej 
 

2. a) Om nej, inom vilka andra kurser ingår utbildning inom katastrofmedicin 
(bifoga kursplaner): 
 
b) Inom dessa kurser, hur många högskolepoäng uppskattar du att utbildning 
inom katastrofmedicin omfattar? 
 

3. Precisera utbildningens innehåll inom katastrofmedicin (bifoga även relevanta 
dokument): 
 

4. Genomförs katastrofövningar? 
__Ja 

__Nej 

 

b) Om ja, samverkar ni med andra utbildningar vid katastrofövningar? Vilka? 

 

5. Vilken klinisk erfarenhet finns bland lärare som utbildar i katastrofmedicin? 
 

6. Vilken formell kompetens har de lärare som utbildar i katastrofmedicin? 
 

7. Anser du att något saknas i dagens katastrofmedicinska utbildning?  
___ Ja, ge exempel:   
___ Nej 
 

8. a) Har ni uppdragsutbildningar i katastrofmedicin? 
__ Ja, vilka: 
__ Nej 
 
b) Har ni fristående kurser i katastrofmedicin? 

__ Ja, vilka:  
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__ Nej 

 

Frågor om forskning i katastrofmedicin 

 

9. Pågår eller planeras forskning inom katastrofmedicin på din institution?   
__ Ja, om ja, var snäll ange projektledare och titel på projekten: 
 
__ Nej 

 

10. Känner du till om det bedrivs forskning inom katastrofmedicin på någon annan 
institution vid ditt lärosäte?  
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Nationella mål för aktuell examen 

För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och 
förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska. 
 
Kunskap och förståelse 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt 
forsknings-och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 
– visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, 
– visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns 
hälsa, och 
– visa kunskap om relevanta författningar. 
 
Färdighet och förmåga 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
– visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående 
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling, 
– visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera 
patienten om läkemedlens effekter och biverkningar, 
– visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och 
förebyggande arbete, 
– visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring, 
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser 
och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, 
– visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra 
handledande uppgifter, 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och 
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar 
dokumentera dessa, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
– visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt 
att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och 
därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För sjuksköterskeexamen skall studenten 
– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av 
de mänskliga rättigheterna, 
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras 
närstående, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
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Nationella mål för kandidatexamen 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom 
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 
forskningsfrågor. 
 
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer, 
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom 
huvudområdet för utbildningen.
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Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen 
Kunskap och förståelse: 
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten 

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen, och 

• visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och 
hälsoarbetet. 

Färdighet och förmåga: 
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten 

• visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och 
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, 

• visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, 
• visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande 

och förebyggande arbete, 
• visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera 

komplexa frågeställningar och situationer, 
• visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och 

behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och 
• visa vårdpedagogisk förmåga. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten 

• visa självkännedom och empatisk förmåga, 
• visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

• visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras 
närstående, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall 
studenten också 

• visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell 
anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar 
och behandlingar av patienter, och 

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och 
katastrofer. 

Självständigt arbete (examensarbete): 
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna 
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 
 
Övrigt: 
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För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd 
del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för inriktningen. 
 
Nationella mål för magisterexamen 
Kunskap och förståelse: 
För magisterexamen skall studenten 

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga: 
För magisterexamen skall studenten 

• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information, 

• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt 
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar, 

• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i 
dialog med olika grupper, och 

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
För magisterexamen skall studenten 

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 

Självständigt arbete (examensarbete): 
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom 
huvudområdet för utbildningen. 
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