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Abstract 
 

Background The International Council of Nurses (ICN) states in it’s ethical code 

that the nurse practitioner is responsible for giving each patient correct and 

culturally adapted care. Military culture is unique and comes with its own 

challenges and needs of nursing care. Aim The aim is to find the prominent 

nursing diagnoses in military personnel in relation to the military ethos. Method A 

literature review of twenty articles found through searches in PubMed, Cinhal and 

Summon. Results The prominent nursing diagnoses were risk-prone health 

behavior together with pain issues and sleep disturbances. Two thirds of military 

personnel consumed high amounts of alcohol, pain issues was the most prevalent, 

up to half of all personnel experienced sleep disturbances and willingness to seek 

care was low. Stress, depression, consequences of pain and effects on the family 

process was also found. Result of military duty could also be infections, wounds, 

dermatological problems, hearing impairment and diarrhea.  Conclusion Military 

culture is unique and reports health differently than the civilian population. 

Because of this it is important to know the prominent diagnoses to be able to give 

this patient group appropriate nursing interventions and competent care. 

 
Keywords: military personell, military nursing, military culture, nursing 
diagnoses, signs and sympom



 
 

 

Sammanfattning 
   
Bakgrund I enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod har 

sjuksköterskan ett ansvar för att varje person ska få en korrekt, tillfredsställande 

och kulturellt anpassad information som grund till sin vård och behandling. 

Militärkulturen ger upphov till en patientgrupp med unika behov och detta skall 

styra vården. Syfte Syftet är att genom en litteraturstudie förstå vilka 

omvårdnadsdiagnoser som är framträdande hos militärpersonal med relation till 

militärt etos. Metod En litteraturstudie av artiklar (n=20) genom sökningar i 

PubMed, Cinhal och Summon. Resultat Riskfyllt hälsobeteende var största temat 

följt av smärta och sömnproblematik. Hos militärpersonal var alkoholkonsumtion 

hög hos två tredjedelar, smärta hade högst prevalens, påverkan på sömnen 

återfanns i upp till hälften av personalen och viljan att söka vård var nedsatt. 

Stress, depression, smärtkonsekvenser samt påverkade familjerelationer och 

processer återfanns. Följder av tjänstgöringen var infektioner, hudskada, 

hudåkommor, hörselnedsättning och diarré. Slutsats Militärkulturen är unik och 

underrapporterar ohälsa, därför behövs det en förståelse för de framträdande 

omvårdnadsdiagnoserna för att kunna ge denna patientgrupp god vård.  

 
 
Keywords: military personell, military nursing, military culture, nursing 
diagnoses, signs and sympom
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1. Introduktion 
Samhällsrelevansen av kunskap om hälsa och ohälsa hos militärpersonal ökar nu 

när Sverige återgår till en aktiv värnplikt. Militärpersonalen går igenom 

urvalsprocesser som gör att de har en god grundhälsa. Att bevara denna hälsa och 

kunna ta hand om personal under samt när det slutfört sitt arbete borde 

sjuksköterskan veta mer om.  
 

Försvarsmakter är en plats där individen inte kan eller får bestämma över sig själv 

och där individen inte är i centrum utan där uppgiften går före gruppen och 

gruppen före individen. Det är ironiskt att de som skyddar demokrati inte själva 

lever i en. Att värna om denna patientgrupp som ger upp sin rätt till 

självbestämmande till andras förmån känns viktigt. Sjuksköterskor bör ta fram 

omvårdnadsinformation om militärpersonal så att även när de inte kan sätta sig 

själva i centrum, så kan sjuksköterskor göra det. 

 

Detta ämnesval har gjorts utifrån författarens inblick i svenska försvarsmakten 

som sjukvårdsgruppchef där en brist av omvårdnadsperspektiv upplevts och där 

omvårdnadsfokus, enligt författaren, kan vara mer framträdande i vården av 

militärpersonal. 

 

2. Bakgrund 
Alla individer har unika behov och detta skall styra vården (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2016). Enligt International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod (2014) har sjuksköterskan ett ansvar att personer får korrekt, 

tillfredsställande och passande information, på ett kulturellt anpassat sätt, som 

grund till sin vård och behandling.  

2.1 Militärkultur & etos 

Enligt Westphal & Convoy (2015), Meyer, Brian & Brim (2016) och Hall (2011) 

så skiljer sig kulturen inom det militära från den civila. Den militära kulturen har 

en egen historia, regler, värderingar, traditioner, språk och seder (Meyer et al., 

2015). Kulturen präglas av en egen moralisk och etisk uppbyggnad (Westphal & 

Convoy, 2015).  
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Etos är en moralisk grundåskådning (SAOL, 2016). Militäretos präglas av 

främjandet av osjälviskhet, mod, lojalitet, stoicism, viljan att vara bäst och 

skyddandet av det civila samhället (Wilson & Hamish, 2008). Det militära etoset 

är ett hjälteideal som är svårt att uppnå och strävan därefter ger inte utrymme för 

brister eller upplevd svaghet (Westphal & Convoy, 2015). I kulturen läggs en stor 

vikt vid samhörighet i par, grupper och enheter som både skapas och stärks av 

etoset. Misslyckande med att upprätthålla dessa ideal kan mötas med både 

självförakt och förakt från andra medlemmar av militärkulturen (Wilson & 

Hamish, 2008).  

Även om de i första hand är soldater så har inte all militärpersonal strid som sitt 

främsta uppdrag men etoset berör även de som har stödjande uppgifter som 

personal inom logistisk, administration och medicin. Etoset kan även föras över till 

civila som arbetar inom militären samt personalens familjemedlemmar. För vissa 

blir etoset en permanent världsåskådning som inte avslutas när de lämnar sin 

militära tjänstgöring (Westphal & Convoy, 2015). 

2.2 Centrala begrepp 

Begreppet militärpersonal definieras i denna uppsats som alla de som är eller har 

varit anställda som soldater eller officerare samt civil personal inom militär 

verksamhet i alla yrkeskategorier i och grenar av verksamheten.  

Veteraner definieras som personal som inte längre tjänstgör inom militär 

verksamhet utan har återgått till civilt liv. Krigsveteraner är de som medverkat i 

krig eller konflikter både inrikes och utrikes, oavsett om de fortfarande arbetar 

inom militären. 

Militärverksamhet delas in olika grenar, armén, flygvapnet och marinen/flottan. 

Inom militären finns olika yrkeskategorier. Soldater är den grundutbildade 

personalen, officerare är vidareutbildade inom sitt yrkesområde. Rekryter och 

kadetter är de som genomgår utbildning till soldat respektive officerare (SAOL, 

2016). 

Militärpersonal har skiftande arbete, även kallat tjänstgöring, och arbetsplatser. 

Tjänst kan göras som vardagsarbete, övning eller som en insats. Utlandstjänst sker 
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utanför hemlandet och kan vara fredsfrämjande eller fredsbevarande och görs 

oftast i en zon av krig eller konflikt.  

Värnplikt är en obligatorisk skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvar. Sådan plikt 

återfinns världen över. Sverige har pliktlagar sedan 1901 som gäller både civila, 

till exempel sjukvård, och militärt. Sedan 1995 har alla svenska medborgare 

mellan sexton och sjuttio år plikt att försvara Sverige (Lagen om totalförsvarsplikt, 

SFS 1994:1809). Beslut kom år 2009 om att värnplikt skulle vara inaktiv under 

fredstid men från 2017 återaktiverades den och fyra tusen män och kvinnor årligen 

kommer att kallas till att göra värnplikt (Regeringen, 2017).  

Civila definieras som de medborgare som är icke-militärer (SAOL, 2016). 

2.3 Militärpersonal i vården 

Urvalsprövningar som militärer går igenom, både för tjänstgöring i allmänhet och 

för utlandstjänstgöring i synnerhet, gör dem till tåliga och starka individer både 

mentalt och fysiskt (Campbell, Bonner, Bolkan, Lanto, Zivin, Waltz, Chaney, 

2016). Samtidigt finns barriärer för soldater och officerare att söka vård samt ett 

etos som leder till att personal inte söker hjälp och inte uppmärksammar symtom 

på ohälsa (Westphal & Convoy, 2015). De skäms över sina brister och gömmer 

psykisk och fysisk ohälsa, bland annat på grund av en rädsla för vilka 

konsekvenser det kan få för deras anställning (Campbell et al., 2016).  

I modern tid har USA och Canada förlorat fler soldater till suicid än i strid 

(Prochazka, 2010). Westphal & Convoy (2015) beskriver hur vården inte är 

anpassad för att omhänderta militärpersonal eller de som lever inom kontexten för 

det militära etoset. En brist är att det fattas en djupare förståelse för vad det 

innebar för militärpersonal att verka i fredsfrämjande eller fredsbevarande insatser. 

Det finns sår och trauman som inte är uppenbara för civila. Dessa härstammar från 

inre konflikt till följd av moraliska dilemman, sorg vid förlust av sammanhang 

inom den militära gruppen eller skada av kamrater samt utmattningen från 

långvarig exponering av dessa förhållanden (Westphal & Convoy, 2015).  

Under de senaste 4 åren har behoven hos militärpersonalen börjat integreras i 

sjuksköterskeutbildningen på flera lärosäten i USA. Det politiska programmet 
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”Joining Forces” i USA är ett initiativ vars mål är att se till att veteraner får det 

stöd och vård den behöver (Elliot & Patterson, 2016). De vanligaste diagnoserna 

på mottagningar som behandlar veteraner är hypertension, typ 2 diabetes, 

hjärtkärlsjukdomar och hyperlipidimi (Algire & Martyn, 2013). 

Runtom i världen finns det flera olika sätt att behandla militärpersonalens 

vårdbehov. I bland annat USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike finns 

vårdinrättningar speciellt riktad till militärpersonal (Meyer, 2015; SOU 2014:17). 

Kanada har både stöd i riktad och allmän sjukvård (Veteranutredningen, SOU 

2014:27). I Finland får militärpersonal vård i den civila hälso- och sjukvården och 

försvaret har avtal med specialistvård samt samarbetar med kommuner (SOU 

2014:27). 

I Sverige är personalen hänvisad till civil vård (SOU 2014:27) men ansvaret för att 

de får vård ligger på Försvarsmakten. Veteranutredningen (SOU 2014:27) 

beskriver vidare att hela samhället skall ha ansvar för den personal som tjänstgjort 

i internationell insats. Psykiska och fysiska besvär som är en följd av tjänstgöring 

skall utredas för att få tillbaka hel arbetsförmåga eller möjlighet att försörja sig 

genom arbete. Även om myndigheten har ansvar för att utreda behovet har de inte 

ansvar att ge vården, det tillfaller civil hälsa och sjukvård (SOU 2014:27).  

Även när det finns vård inom militärinrättningar, är det vanligt att vården sker 

utanför den militära institutionen (Elliot & Patterson, 2016).  

2.4 Omvårdnad & omvårdnadsdiagnoser 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvar och professionsområde. Omvårdnad 

är icke-medicinsk vård som syftar till att öka personens välbefinnande, lindra 

symtom och behålla eller förbättra funktioner (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Omvårdnad är enligt Leiningers teori kulturspecifik vilket innebär att 

människan inte kan skiljas från sin kultur och att kulturspecifik omvårdnad är 

nödvändig för läkning och att bota ohälsa (Leininger, 1988).  Personcentrerad vård 

synliggör hela individen och respekterar samt bekräftar dess upplevelse, både av 

hälsa och ohälsa, ur dennes perspektiv. För att kunna bedriva personcentrerad vård 

krävs kompetens att se individens behov och det ställer krav på vården att ha 

kompetensen att vårda alla (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2016).  
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En omvårdnadsdiagnos är en klinisk bedömning av sjuksköterskan om en patient, 

familj, grupp eller samhälle (Herdman Kamitsuru, & NANDA-I International, 

2014). Omvårdnadsdiagnoser skiljer sig från medicinska diagnoser i och med att 

de inte behandlar sjukdom utan ser till individens reaktion och behov på sin hälsa 

och ohälsa. Unikt är också att de åtgärdas av omvårdnadsåtgärder, även om 

medicinska diagnoser också kan behöva omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadsdiagnoser ställs för att kunna ta fram åtgärder och främja patientens 

behov.  

Diagnoser kan ställas på olika sätt. Det finns standardiserade diagnoser men även 

diagnoser i fritt skrivet format används. Ett sätt att strukturera icke-

standarddiagnoser är genom PES-modellen där problem, etiologi och symtom 

sammanfattas (Müller-Staub, Lavim, Needham, & Achterberg, 2006). 

Grupperad in i tretton domäner och fyrtiosju klasser ger North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), sjuksköterskor ett gemensamt språk att tala om 

omvårdnadsdiagnoser och för att identifiera och prioritera omvårdnad. Domäner är 

kunskapsområden och klasser är grupperingar inom dessa som delar gemensamma 

drag. Diagnoserna är antingen problem-, risk- eller resursfokuserade (Herdman et 

al., 2014). Riskdiagnoser är diagnoser som syftar till att framhäva en individs risk 

till ohälsa och resursdiagnoser synliggör vilka skyddande faktorer en individ har 

för att stärka sin hälsa eller lindra ohälsa (Herdman et al., 2014) Varje diagnos har 

kriterier och faktorer för att identifiera den samt en sifferkod, detta gör att oavsett 

språk kan sjuksköterskor prata om samma diagnos (Herdman et al., 2014).  

Det går att i stora drag översätta PES-format till NANDA diagnoser genom att 

koppla problemet till en diagnos med symptom som korrelerar med diagnosens 

kännetecken och etiologi med relaterade faktorer (Müller-Staub et al., 2006). 

Ett annat sätt att klassificera är International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health (ICD). Denna underhålls av Världshälsoorganisationens 

(WHO) och har funnits i olika versioner de senaste hundra åren där 

klassifikationerna uppdateras kontinuerligt (Socialstyrelsen, 2017b).   
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Omvårdnadsdiagnoser förbättrar hur vi uppfattar vårdbehov, kvalitén på 

omvårdnadsåtgärderna och resultatet av dem och dokumentationen av detta är en 

viktig förutsättning för god vård (Müller-Staub et al., 2006).  

2.5 Omvårdnadsdokumentation  

Omvårdnadsdokumentation är en nyckel i en patientsäker och god vård. 

Dokumentation kan innehålla flera olika standardiserade sätt att beskriva 

patienten, däribland ICF, NANDA och ICD (Björvell, 2015). ICF är ett sätt att 

beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa i en modell enligt 

WHOs huvudklassifikationer (Socialstyrelsen, 2017a). ICD-10 är en internationell 

klassifikation av sjukdomar med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och 

dödsorsaker (Socialstyrelsen, 2017 b). NANDA är kliniskt applicerbara 

omvårdnadsdiagnoser för sjuksköterskor (Herdman et al., 2014). 

VIPS står för välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet och är en modell med 

strukturerade sökord, även kallat rubriker. VIPS är framtaget utifrån 

omvårdnadsprocessen, ett arbetssätt för sjuksköterskan att bedöma, planera, 

genomföra och utvärdera vård (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  

 

 
2.6 Militärpersonalen och sjuksköterskan 

Sjuksköterskan kan möta militärpersonal i alla vårdsammanhang, primär-, akut-, 

privat- och slutenvård, då de i största utsträckning använder sig av civil vård 

(Elliot & Patterson, 2016; SOU 2014:27).  

I Sverige, med omkring 10 miljoner invånare (SCB, 2016), arbetar ca 20.000 

personer dagligen inom den svenska försvarsmakten, och ytterligare 31.000 inom 

Nationella skyddsstyrkorna och övrig personal. I flera städer tillhör 

Försvarsmakten de största arbetsgivarna och en större andel av potentiella 

patienter tillhör militärkulturen (Försvarsmakten, 2017).  

3. Problemformulering 

Militäretos kan vara en barriär till att militärpersonal själva söker hjälp för ohälsa 

(Campbell et al., 2016; Westphal & Convoy, 2015). Sjuksköterskan behöver därför 
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förstå de unika behov som patientgruppen har för att kunna anpassa vården till 

varje individ (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan, genom kännedom om vanligt förekommande 

omvårdnadsdiagnoser, kan uppfatta omvårdnadsbehov hos militärpersonal och 

dokumentera dessa behov för att skapa förutsättningar för god vård (Müller-Staub 

et al., 2006).  

 
4. Syfte 
Syftet är att genom en litteraturstudie förstå vilka omvårdnadsdiagnoser som är 

framträdande hos militärpersonal med relation till militärt etos. 

5. Metod  
 

5.1 Design 

Denna studie är en litteraturöversikt. Genom sammanställning av tillgänglig 

forskning inom ämnet och deras eventuella likheter och skillnader kan en ny 

kunskapsbild skapas (Friberg, 2012).  

 

5.2 Urval 

Sökning sker i databaserna Summon, Cinahl och PubMed. Krav på inkluderade 

artiklar är att de har blivit publicerade, genomgått peer-review, finns på svenska 

eller engelska i fulltext genom Högskolan Dalarna samt är publicerade år 2012 

eller senare. Sökningar har endast gjorts med engelska termer. Sökningar skedde 

mellan 7 februari och 20 mars 2017. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Författaren har skrivit arbetet själv med stöd av handledare. I litteratursökning, 

diskussion, granskning och utvärdering av artiklar hittas stöd i andra studenter, 

sakkunniga och bibliotekspersonal. 
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Artiklar har lästs grundligt flera gånger för att skapa en djupare förståelse för dem. 

Inkluderade artiklar har valts efter hur väl de stämmer in med syftet att korrelera 

omvårdnadsdiagnoser med hälsa hos militärpersonal. För att detta skulle kunna 

bedömas så har en grundlig genomgång av diagnoser behövts kontinuerligt. 

 

En artikel har funnits fysiskt och denna hämtades på högskolebiblioteket i Falun. 

Bedömning gjordes då på biblioteket efter genomläsning och kopia togs. 

 

5.4 Exklusions- och inklusionskriterier  

Alla kön och länder inkluderas. Studier fick vara både kvalitativa, kvantitativa och 

mixed-method. Inkludering och exluderingskriterier ses i Tabell 1. 

Litteraturstudier har inte använts. Arbetet inkluderar inte studier om barnsoldater 

eller studier utan etiskt godkännande eller övervägande. Författaren har valt att 

inte inkludera de artiklar som enbart innefattar kroppsamputerad militärpersonal. 

 

Sökorden har arbetats fram efter 

bakgrundslitteratur som återfunnits 

på ämnet för att bättre förstå 

användningen. Booleska 

söktermer-na AND, OR eller NOT 

förekommer i sökningarna för att 

begränsa eller bredda 

litteraturåtkomsten samt MeSH-

term ”military personnel”, ”signs 

and symptoms” och ”health”. 

Databas, sökord, antal träffar, antal 

lästa abstract och antal valda 

artiklar redovisas i tabellform 

(Tabell 1). 

 

5.5 Analys, tolkning och värdering 

Artiklar har genomgått granskning där de har fått poäng utifrån kvalité som sedan 

har omvandlats till procent. Artiklar skulle enligt inkluderingskriterier hålla hög 

Tabell 1: Inklusion och exklusion av artiklar 

Inklusionskriterier Exlusionskriterier 

Studier från alla 
länder 

Om barnsoldater 

Alla kön Inget etiskt 
övervägande 

Publicerade 2012 
eller senare 

Litteraturstudier 

Återfinns genom 
sökning i Summon, 
Cinahl eller Pubmed 

Studier ut 
sjuksköterskans 
perspektiv 

Finns att läsa i 
fulltext 

Enbart om 
amputerade soldater 

Finns på svenska 
eller engelska 
 

Kvalitetsgranskning 
med resultat under 80  
% 
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kvalité, gränsen har författaren satt vid 80 %. Granskning har gjorts efter 

Högskolan Dalarnas anpassning av mallar från Forsberg & Wengström (2008) och  

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som behandlar helheten av artikeln och 

Tabell 2. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar  

Sökord Databas Träffar Lästa 
titalar 

Lästa 
abstrakt 

Unika 
för 

söknin
g 

Lästa 
artiklar 

Inkludera
de artiklar 

n=20  

(soldier OR officer* OR cadet 
OR enlisted OR recruit OR 
veteran) (air force OR navy 
OR marine OR armed forces 
OR army) AND health AND 
care NOT child* 

PubMed 355 355 36 11 11 2 

Pu
bl

ic
er

ad
 e

fte
r: 

20
12

01
01

; E
ng

lis
h 

La
ng

ua
ge

; P
ee

r R
ev

ie
w

ed
 

(soldier OR officer OR cadett 
OR recruit OR veteran) (air 
force OR navy OR marine 
OR armed forces OR army) ) 
AND health AND needs 

PubMed 49 49 32 6 6 1 

military personnel[MeSH 
Terms] AND common AND 
"health"[MeSH Terms] NOT 
child* 

PubMed 37 37 22 1 1 1 

military personnel[MeSH 
Terms] OR "military 
personnel"[All Fields]) AND 
"health"[MeSH Terms] NOT 
child* 

PubMed 410 410 35 12 10 3 

“signs and symptoms” 
[MeSH Terms] AND 
"military personnel"[MeSH 
Terms] NOT child* 

Pubmed 565 565 62 38 16 
 5 

( soldier OR officer or 
"armed forces" OR military ) 
AND concern AND health 
NOT child* 

Cinhal 153 153 17 3 3 0 

(health AND (issues OR needs 
OR diagnoses) ) AND SU 
military personnel NOT 
child* 

Cinhal 160 160 20 9 9 2 

( soldier OR officer or 
"armed forces" OR military ) 
AND diagnoses AND health 

Cinhal 69 69 16 6 6 2 

(soldier OR officer* OR cadet 
OR enlisted OR recruit OR 
veteran) (air force OR navy 
OR marine OR armed forces 
OR army) AND health AND 
care NOT child* 

Summon 8498 251 31 0 0 0 

( soldier OR officer or 
"armed forces" OR "military 
personnel" ) AND concern 
AND health NOT child* 

Summon 560 560 13 2 2 1 

(health AND (issues OR needs 
OR diagnoses) ) AND SU 
military personnel NOT 
child* 

Summon 375 375 31 2 2 0 

military AND (service OR 
personnel) AND health NOT 
child* 

Summon 5301 116 27 9 9 3 
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dess syfte samt trovärdighet (se Bilaga 2).  

 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar har skilda mallar och vid mixed-method 

studier har båda dessa används och medelvärdet redovisats som kvalité i procent.  

 

Analysen har gått till i fyra steg. Först har författaren gjort sig väl bekant med 

omvårdnadsdiagnostik, NANDA, VIPS-modellen. Sedan har varje artikel lästs en 

gång och resultaten av artikelns omvårdnadsdiagnosrelaterade grunder har 

understrukits. Vidare har jämförelse gjorts mellan det understrukna och NANDA-

diagnoserna och värderats i vilket utsträckning sjuksköterskan är ansvarig för 

behandlingen och resultatet. Sist har omvårdnadsdiagnoser fastställts i relation till 

studiens syfte med stöd i omvårdnadsdiagnostik. Både en innehållsanalys av 

innebörden av resultaten samt analys av den numeriska datan har gjorts.  

 

En ytterligare genomgång av litteratur och jämförelse med artikeln har gjorts vid 

två tillfällen innan och efter artikeln har skrivits in i resultattabellen. 

 

Eftersom artiklarna har varit på engelska har NANDA diagnoser hittats i NANDA 

international nursing diagnoses: Definitions & classification 2015-17 (Herdman et 

al., 2014) på engelska för att sedan översättas till svenska genom att hitta 

NANDA-koden i svenska versionen och använda den.  

 

5.6 Etiska överväganden  

Sykepleiernes samarbeid i Norden (SSN) (2003) har etiska principer om autonomi, 

göra gott, inte skada och rättvis behandling, dessa riktlinjer har präglat arbetet. 

Författaren har valt att endast inkludera artiklar som har blivit godkända av etisk 

nämnd eller som inkluderar etisk hänsyn. I enlighet med SSNs principer har även 

egna värderingar samt förförståelse genomgående evaluerats för att säkerställa ett 

opåverkat och tillförlitligt resultat. Studier har opartiskt valts ut efter deras 

relevans och manipulation av resultaten har inte gjorts. Inga värderingar eller 

påståenden har tillförts. Resultat av studierna samt artiklar som ligger till grund för 

arbetet har noga gåtts igenom och översatts med hänsyn till innebörden av studiens 

syfte istället för ordagrann översättning. 
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6. Resultat 
Litteraturgranskningen gjordes av tjugo artiklar (se Bilaga 1) och resulterade i 51 

unika omvårdnadsdiagnoser som framkom 78 gånger (se Bilaga 3). Av dem var 

77,5 % omvårdnadsproblem, 20 % riskdiagnoser och 2,5 % resursdiagnoser. Nio 

teman framkom; riskfyllt hälsobeteende, smärta, sömnproblematik, stress, nedsatt 

rörelseförmåga, familj och relationsprocesser, eliminationsproblematik, hud och 

infektion och en kategori för övriga diagnoser.  

Flest artiklar behandlar krigsveteraner (n=10) eller aktivt anställd militärpersonal 

(n=13) där flera inkluderar en kombination av militärpersonal. Studierna är gjorda 

i Israel (n=2), Kanada (n=1), USA (n=8), Sverige (n=3), Nederländerna (n=1), 

Storbritannien (n=1), Vietnam (n=1), Frankrike (n=1), Finland (n=1) och Norge 

(n=1).  

6.1 Riskfyllt hälsobeteende  

Flest diagnoser kopplades till riskfylld hantering av hälsa. Den enskilt vanligaste 

diagnosen, som återfanns i flest artiklar, var riskbenäget hälsobeteende som 

förekom i sju artiklar. Riskfyllt beteende bestod av hög alkoholkonsumtion, 

rökning, nedsatt vilja att söka sjukvård, matvanor och för lite motion. 

Studien av Aguirre, Greenberg, Sharpley, Simpson & Wall (2014), som 

sammanställde 325 Enhanced Mental Health Assesment enkäter av brittisk 

militärpersonal, visade att två tredjedelar riskkonsumerade alkohol. Studien av 

Cigrang et al. (2014) visade en stigande riskkonsumtion av alkohol med 20 % efter 

utlandstjänst. 

I hälsoundersökningar studerade av Levine, Huerta-Hartal, Bar-Zeév, Balicer, 

Auster, Ankol & Chodik (2012) uppgav 30 % av rekryterna att de rökte, varav ca 

15 % rökte i mycket stor grad och studien Korinek, Loebach & Trinh (2016) 

visade att merparten av de vietnameser som hade livslångt rökande började röka 

under militärtjänstgöring. Kvinnliga veteraner rökte i större utsträckning i 

jämförelse med en korrelerad grupp av civila kvinnor (Lehavot, Hoerster, Nelson, 

Jakupak & Simpson, 2012). 

Nedsatt vilja att söka vård framkom i studierna av Denke & Barnes (2013) och 
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Hochman et al. (2014). Flertalet kvinnliga veteraner sökte inte hjälp för sin ohälsa 

förrän det inte längre gick att fördröja vård, till exempel på grund av förlust av 

balans eller oförmåga till viljestyrda rörelser (Denke & Barnes, 2013). Hochman et 

al (2014) rapporterar att den personalen som begick suicid inom israeliska 

försvarsmakten oftast inte hade haft någon kontakt med militärsjukvård alls, vare 

sig för fysiska eller psykiska besvär. 

Bingham et al. (2011) beskriver hur finska rekryter ändrade sina kostvanor och 

ökade sin konsumtion av sockerhaltig mat och dryck vid militärtjänstgöring. Detta 

vägdes upp av positiva ändringar i livsstilen som resulterade i mer muskelmassa, 

sänkt BMI, minskat bukmått, sänkt viloblodtryck och ökad muskelmassa men 

fastande blodsocker och totalt kolesterol ökade signifikant. 

I studien av Lehavot et al. (2012) framkom att kvinnliga veteraner motionerade 

mindre och hade högre prevalens av övervikt än gruppen av civila kvinnor.  

6.2 Smärta  

Smärtrelaterade omvårdnadsdiagnoser var näst vanligast att artiklar behandlade 

och de visade konsekvent hög andel smärta hos militärpersonal.  

Enligt Aoun, Roquepolo & Rapp (2014) var främsta kontaktorsak av militärer för 

smärta, 28 % av alla besök. Samtidigt visade riktade undersökningar om smärta av 

Glad, Skillgate & Holm (2012) och Monnier, Larsson, Djupsjöbacka, Brodin & 

Äng (2015) att 70-79 % av militärpersonal hade smärta till följd av arbetet de 

senaste sex månaderna där smärta lokaliserad i rygg, knä och axlar var mest 

förekommande.  

Denke & Barnes (2013) studerade kvinnlig militärpersonal (n=15) och tretton 

rapporterade att deras kroniska smärta var som direkt följd av tjänstgöring. Diffus 

smärta i mage, rygg, armar, ben, leder eller huvudvärk härleder McCutchan et al., 

2016) till multipla fysiska symtom (MPS) där sannolikheten för diagnosens hos 

militärpersonal i USA låg runt 7 % men kunde vara upp mot 13 % för dem som 

gjort utlandstjänstgöring där de varit inblandade i strid. 

6.3 Sömn 

Sömnsvårigheter ingick även som en av del av multipla fysiska symtom (MPS) 
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McCutchan et al., (2016). Omvårdnadsdiagnoserna utmattning, sömnsvårigheter, 

sömnbrist och störd sömn ingick i diagnostemat sömn som utgör 13 % av alla 

omvårdnadsdiagnoser återfunna i studerade artiklar (n=4). Rubbning av sömnens 

utsträckning och funktion samt långa perioder utan sömn var vanligt hos 

militärpersonal, 45 %, enligt Lande (2014).  

Med hjälp av flera separata mätinstrument (se Bilaga 1) fann Reijenen, 

Rademaker, Vermetten & Geuze (2015) att prevalensen av att utmattning blev 3-4 

gånger högre efter utlandstjänst där det gick från 2,9-9,9 % och sömnproblem 

fördubblades. Samtidigt visade Petterson, Saers, Lindberg & Janson (2016) 

däremot att svenskar som gjort utlandstjänstgöring sov bättre än genomsnittet av 

svenska befolkningen. 

6.4 Stress 

En fjärdedel av alla studier berörde stress, 17 % av de totala diagnoser som 

återfunnits i artiklarna är relaterade till stress. Stress på grund av anpassning till ny 

miljö och risken för detta beskrevs av MacLean et al (2014) som upptäckte att 

även om 62 % hade lätt att anpassa sig så hade 25 % av studerade veteraner 

(n=3,154) svårt att anpassa sig till den civila kulturen. Lättast var det att anpassa 

sig om de arbetat kort tid eller mycket lång tid samt om tjänstgöring gjordes inom 

flygvapnet (MacLean et al., 2014).   

Posttraumareaktioner behandlades i artiklarna och visade stor variation i prevalens. 

Cigrang et al (2014) undersökte amerikanska soldaters symtom före och efter 

utlandstjänstgöring där 6.7 % visade symtom på posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) innan tjänstgöringen och 46.7 % efter. Reijnen et al. (2015) visade att 

8,6% av nederländska soldater skattar symtom på PTSD direkt efter utlandstjänst. 

Av de militärerna i riskzonen för sömnbesvär i studien av Lande (2014) hade 53 % 

depression och 48.7 % posttraumatiskstress. Aoun et al. (2014) dokumenterar 

2.21% av vårdbesök som kopplade till stress eller mental ohälsa men av de som 

inte längre kunde tjänstgöra var anledning för 17 % posttraumareaktioner.  

Lande (2014) belyste att merparten av anställd militärpersonal uppvisade 

depressiva symptom men enligt Aguirre et al. (2014) visade 84 % inga tecken på 
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mental ohälsa. Deprimerade män som gjort militärtjänstgöring mådde sämre än de 

som inte arbetat militärt (Britton, Ouimette, Bossarte, 2012). Däremot skattade 

militärpersonal högre livskvalité än snittpopulationen om de inte hade depressiva 

symtom (Britton et al., 2012).  

6.5 Nedsatt rörelseförmåga 

Rapporterad minskad rörlighet var en konsekvens av smärta (Denke & Barnes, 

2013; Glad et al., 2012; Monnier et al., 2015).  Studien av Denke & Barnes (2013) 

lyfter fram hur flera kvinnor hade nedsatt rörelseförmåga och inte kunde stå, gå 

eller använda sina händer till följd av smärta. Nedsatt rörlighet i axlar, höft och 

rygg var vanligast (Glad et al., 2012; Monnier et al., 2015)  

 
6.6 Familj och relationsprocesser 

Två studier fokuserade på familje- och relationsprocesser och 

omvårdnadsdiagnoser som berör förändrade familjerelationer och anknytning 

mellan barn och föräldrar. Tiden som militärpersonal är ifrån familjen påverkar 

anknytning till barnen (Lowe, Adams, Browne & Hinkle, 2012) och hållfastheten i 

deras relationer (Cigrang et al., 2014). Efter utlandstjänst var en tredjedel av 

familjerelationerna i en krisfas eller avslutade jämfört med inga relationer innan 

(Cigrang et al., 2014). 

Anknytning mellan förälder och barn försämrades med långvarig separation från 

varandra men den mest avgörande faktorn för familjen och föräldraskapet var 

kommunikation (Lowe et al., 2012). Om familjerna var mer vana vid 

militärkulturen och att detta innebar separation från partner eller förälder 

påverkades familjen i mindre utsträckning av att vara isär (Lowe et al., 2012). 

6.7 Elimination 

Omvårdnadsdiagnoser om eliminationsproblematik bestod av nedsatt förmåga till 

självständiga toalettbesök (Denke & Barnes, 2013), till följd av smärta eller skada, 

samt diarréer (Aoun et al., 2014) och förstoppning samt risken för det. Aoun et al. 

(2014) rapporterade att 20 % av besöken på vårdinrättningen gällde diarréer. I 

studien av Denke & Barnes (2013) beskrevs hur en kvinna hade smärtan i sina 

fötter vilket gjorde att när hon väl satte sig ner kunde hon inte komma upp efter 

toalettbesök. En annan kvinna förklarade hur hon inte kunde kontrollera sin 
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elimination och till följd av smärta fick avföringsinkontinens (Denke & Barnes, 

2013). 

6.8 Hud och infektion 

Sårskada, ytlig eller djup, och risk för infektion återfanns. Infektion i luftvägar, 

öron-näsa-hals och ögon samt hudåkommor låg blad de vanligaste anledningarna 

för vårdbesök inom infektionsområdet. Infektiösa sjukdomar som malaria och 

denguefeber samt infektion till följd av högrisksex noterades. Den största 

patientgruppen tillhörde armén (Aoun et al., 2014). Aoun et al. (2014) påpekar 

även att till följd av vårdbesök låg 22 % till grund för omhändertagande av 

sjuksköterska. 

Sårskada, ytlig eller djup, och risk för infektion förekom. Infektion i luftvägar, 

öron-näsa-hals och ögon samt hudåkommor låg blad de vanligaste anledningarna 

för vårdbesök inom infektionsområdet. Infektiösa sjukdomar som malaria och 

denguefeber samt infektion till följd av högrisksex noterades. Den största 

patientgruppen tillhörde armén, studien påpekade även att till följd av vårdbesök 

låg 22 % till grund för omhändertagande av sjuksköterska (Aoun et al., 2014). 

 

6.9 Övriga 

Hörselnedsättning och förlust förekom, och var inte en ovanlig konsekvens av att 

arbeta som militär (Irgens-Hansen et al., 2016; Dougherty et al., 2013). Irgens-

Hansen et al. (2016) fick resultatet att 23 % av militärpersonalen som tjänstgjorde i 

norska marinförsvaret fick försämrad hörsel. Vid skada på hörsel som en del av en 

traumatisk hjärnskada förlorade 11,6 % hörseln. 

Påverkan på sexualitet beskrevs av McCutchan et al. (2016), där påverkan på 

samlivet ingick i multipla fysiska symtom (MPS) vilket deras resultat visade fanns 

till en sannolikhet av 7-13 % sannolikhet hos militärpersonal. 
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7. Diskussion  
 
7.1 Sammanfattning 

Resultaten visar att riskfyllt hälsobeteende var det enskilt största omvårdnadstemat 

följt av smärta och sömnproblematik. Riskkonsumtion av alkohol, 

tobaksanvändning och nedsatt vilja att söka vård var anledningar som resulterade i 

hälsorisker. Även i studier med andra huvudsyften än att lyfta alkohol och 

tobaksvanor återfanns dessa faktorer genomgående hos patientgruppen. I temat för 

smärta visar militärpersonal störst prevalens av problematik där upp till fyra av 

fem tillfrågade hade smärtproblematik till följd av sin tjänstgöring. Påverkan på 

sömnen kan inverka på upp till hälften av personalen och ökar i regel efter 

utlandstjänstgöring.  

 

Stressreaktioner till anpassning i civil miljö och posttraumatiskt stressyndrom, 

PTSD (posttraumareaktioner) till följd av utlandstjänstgöring kopplas till 

militärpersonal. De flesta klarar av anpassning medan en fjärdedel upplever 

svårigheter. En stor skillnad i prevalens av PTSD finns mellan studierna som visar 

att noll till fyrtiosex procent av patientgruppen har konstaterande PTSD symtom. 

Depression återkommer som ett problemkomplex men av dem utan depressiva 

symtom upplever de som gjort militärtjänstgöring högre livskvalité. I resultatet ses 

även en stor påverkan på militärpersonalens familjerelationer och processer där 

anknytning till barn samt integriteten av deras förhållanden påverkas i stor grad av 

tid spenderad i tjänst bortifrån hemmet. 

 

Det visar sig i resultatet att nedsatt rörelseförmåga var en konsekvens av smärta 

vilken även kopplades till eliminationsproblematik. Förmågan till självständiga 

toalettbesök samt avföringsinkontinens var till följd av smärta och diarréer var i 

stor utsträckning en konsekvens av tjänstgöringsförhållanden. Hudåkommor, 

infektioner och infektiösa åkommor var vanligt hos militärer i tjänst. 

Hörselnedsättning eller förlust som en konsekvens av traumatisk hjärnskada 

(traumatic brain injury, TBI) eller arbetsmiljö framkom. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Algire & Martyn (2013) beskrev att vanliga diagnoserna på mottagningar som 

behandlar veteraner var hypertension, typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdomar och 

hyperlipidimi men inga artiklar inom urvalet behandlade denna problematik. 

Istället är den dominerade diagnosen riskfylld livsstil där riskkonsumtion av 

alkohol var det signifikanta problemet följt av smärtproblematik.  

 

Resultaten visade att symtom och omvårdnadsdiagnoser kan länkas samman. 

Stress och smärta ledde till försämrad sömn (Lande, 2013) och det fanns ett 

samband mellan bristfällig sömn och tobaksanvändning (Petterson et al., 2015). 

Med detta som bakgrund kan omvårdnadsåtgärder så som informationsbehov och 

egenvårdsmotivation, med syfte att minska riskfaktorerna i livsstilen, när de når 

sina mål påverka hela individens omvårdnadsstatus.  

 

Nedsatt vilja att söka vård och underskattning av symtom påverkar militär 

personal (Westphal & Convoy 2015; Denke & Barnes, 2013). Konsekvensen av 

militärt etos blev påverkan på rapportering och skattning av hälsa och ohälsa. 

Frågan blir då vad som är grundproblematiken och borde vara den prioriterade 

diagnosen. Det finns en risk att fel diagnoser hamnar i centrum och åtgärder blir 

verkningslösa. Riskbenäget hälsobeteende kännetecknas i NANDA av 

misslyckande att förebygga hälsoproblem och kan relatera i stress, rökning och 

missbruk av till exempel alkohol (Herdman et al., 2014). Resultaten visar att 

rökning och riskbruk av alkohol var utbredda fenomen. Att dessa faktorer kopplas 

till varandra i NANDA kan ge förståelse för att de är beroende av varandra. 

Medvetenhet om hur militär kultur och etos påverkar rapportering av ohälsa och 

skattning av hälsa blir fundamental för att kunna analysera omvårdnadsbehoven. 

Detta ger möjlighet för sjuksköterskan att diagnostisera och åtgärda hälsobeteendet 

för att främja patientens hälsa.  

 

Nedsatt förmåga att bevara hälsan definieras som en oförmåga att söka hjälp 

(Herdman et al., 2014). Soldaterna i studien av Denke & Barnes (2013) visar en 

direkt korrelation mellanskedet de sökte vård i och vilka konsekvenser det hade för 

dem. Det militära etoset om stoicismen, osjälviskhet och lojalitet till gruppen ledde 
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till irreversibel fysisk skada på individen. De som sökte vård sent i 

sjukdomsförloppen, för att inte bli tolkade som svaga, fick kroniska tillstånd och 

avbruten tjänstgöring på grund av smärtan. En ytterligare anledning till att de inte 

uppmärksammade sin smärta var att inte det skulle påverka uppdraget eller belasta 

medlemmarna i deras grupp. Detta stärker Westphal & Convoys (2015) påstående 

om att militärpersonal drar sig för att söka vård. 

Studien av Aoun et al. (2014), kartlägger användning av hälso- och sjukvård hos 

4349 franska soldater, visar att smärta var den vanligaste kontaktorsaken. 

Förhållandet mellan smärta och livskvalité eller psykisk påverkan var varierande. I 

studien om kvinnliga veteraner fann Denke & Barnes (2013) en stark koppling 

mellan smärta och minskad livskvalité samt en känsla av maktlöshet. Att ha kvar 

sitt etos men inte kunna uppnå dess ideal blev en stor psykisk påfrestning. Detta 

går helt emot Glad et al. (2012) som fann att nästan alla veteraner skattade sitt 

välbefinnande som gott till mycket gott även om majoriteten rapporterade smärta 

och en tredjedel skattade sin smärta mellan 5-8 på en numeriskskala (NRS) där 0 

är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta.  

Glad et al. (2012) visade snarare en positiv korrelation mellan smärta och 

livskvalité där smärtan i sig kan ses som ett tecken på väl utfört arbete och där den 

stärkt individen när denne levt i en militär kultur. Detta ger uttryck i citatet 

”smärta är svaghet som lämnar kroppen” som är ett vedertaget ordspråk inom 

militären och stammar från amerikanska flottans reklam. Det kan finnas ett 

samband mellan smärtan och upplevelsen av välbefinnande men detta är relativt 

relaterat till studiegrupp. Veteranerna i studien av Denke & Barnes (2013) skattade 

smärta mellan 7-9 på NRS med negativ inverkan på livskvalité, vilket visar på hur 

personlig smärtupplevelsen är.  

 

Omvårdnadsdiagnoser om posttraumatisk stressproblematik var mindre än 

förväntat. Denna förväntan kan vara baserad i medias höga grad av 

uppmärksammande av posttrauma faktorer. Antal studier samt hur de beskriver 

risken för suicid gav upphov till en oväntad liten andel funna artiklar. 

Amerikanska studier visar markant högre nivåer av stressproblematik där upp till 

17 % av alla soldater visade symtom på posttrauma stress (Hoge, Auchertloine & 
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Milliken 2006). Även om det i Kanada och USA dog fler soldater av suicid än i 

strid (Prochazka, 2010) visar studier utanför dessa länder på en markant lägre 

prevalens. Vad som orsakar detta är oklart med det tyder på att även om 

militärpersonal enligt litteraturen har en homogen kultur så är varje lands 

försvarsmakt, förhållanden och påverkan på individen unik.  

 

Militärkultur och etos kan skapa hinder och svårigheter men även en betydande 

styrka. Resultatet visade att i den militära kulturen gav inbördes förståelse ett stöd 

(Lowe et al., 2012; Cignang et al., 2014). Samtidigt kan civil och militär kultur 

krocka med varandra (MacLean et al., 2014) och relatera sinsemellan vilket kan 

vara en svårighet. Att skydda samhället är en av grundpelarna i det militära etoset 

men samhället kan också skydda militärpersonal. En dynamik mellan 

militärpersonal, individuellt och i grupp, och civilsamhället behövs. Prochazka 

(2010) beskriver vikten av att bygga ömsesidiga kulturer för att öka 

samhällsförståelsen och stödet för militärkulturen vilket därigenom kan öka 

välmående hos militärpersonal. 

 

I resultatet återfinns att studier om smärta inte ger utrymme för korrelation av 

psykiska behov. Det samma gäller för studier av mental hälsa och ohälsa vars 

skattningsverktyg och enkäter inte frågar om fysisk ohälsa. Att studera 

omvårdnadsbehov på dessa grunder ger inte en bild av hela personen och vilka 

unika behov, resurser och risker som finns vilket hindrar den holistiska blicken 

som ligger till grund för sjuksköterskans möjlighet att ge personcentrerad vård. Att 

öka personers välbefinnande, lindra symtom och hjälpa att behålla eller förbättra 

funktioner är essensen av omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Eftersom medicin- och omvårdnadsåtgärder gör skillnad i sjukdomsutvecklingen 

behöver sjuksköterskan göra en symptom-konsekvensanalys. Ett exempel är vid 

hörselnedsättning hos patientgruppen. En vanlig orsak till hörselnedsättning eller 

förlust inom militären är TBI, traumatic brain injury (Dougherty et al., 2013) som 

senare i livet kan leda till demens (Vincent, Roebuck-Spencer, & Cernich, 2014).  

 

Resultatet visar att den militära kulturen och etoset påverkar patientgruppen. För 

personcentrerad vård skall den unika individens behov synliggöras, respekteras 
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och bekräftas (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2016). Ett förslag är att införa en 

militäranamnes där frågor om vilken del av militären personen tillhör, deras 

militärgrad, tjänstgöringstid och om individen medverkat på utlandstjänst kan 

dokumenteras. Detta för att det i studierna framkommer en skillnad där högre 

militär grad minskar sannolikheten för ohälsa (Britton et al., 2012). Armén är den 

del av militären som i flera studier haft lägre hälsa, tjänstgöringstid var en 

indikator på ohälsa och utlandstjänstgöring påverkar omvårdnadsbehov (MacLean 

et al., 2014). Det ger en möjlighet att uppmärksamma ett behov av anpassning till 

den militära kulturen i linje med Leiningers teori (1988) behövs.  

7.3 Metoddiskussion 

Resultatet baserades på aktuell kunskap från 2012 och framåt vilket gör resultaten 

relevanta i sin samtid. Det kan även ha lett till att tidigare studier som varit 

relevanta och applicerbara förbisetts.  Det framkom att ett militärt etos kan gömma 

och förvränga studiers resultat så att pålitligheten blir låg till följd av att ohälsa 

underrapporteras. En styrka med detta arbete var att artiklarna inkluderade flera 

länder och hade olika könsfördelningar, detta gav ett brett perspektiv och 

överförbarhet. Antalet artiklar (n=20) som har legat till grund för resultatet styrker 

trovärdigheten samt att flertalet artiklar behandlade samma element med liknande 

resultat. 

Diagnoser var enbart medtagna om de nämndes i resultatet och undersökningen av 

dem var syftet med studien. En mer utförlig konsekvensbaserad analys av 

omvårdnadsdiagnoserna gjordes inte i ramen för detta arbete. Detta gjorde att risk- 

och resursdiagnoser kommit med om dessa har omnämnts och inte om det kunde 

tolkas som en konsekvens av en huvuddiagnos eller som om det kan gälla för de 

delar av gruppen som inte visade symtom. Diagnoser om säkerhet har inte kommit 

med då detta inte varit ett direkt resultat i eller syfte med studien. Detta påverkar 

trovärdigheten av denna litteraturstudie så till vida att fördelningen i 

omvårdnadsteman kan ha blivit förvrängt. Att verka i krig och konflikter ger i sig 

många riskdiagnoser men ingen av inkluderade artiklar lyfte fram det som hälso-

risker.  

Flera av artiklarna fokuserade på specifika problem och blev svåra att jämföra. Det 

var stor skillnad i urval och vissa studier gav flera omvårdnadsdiagnoser även om 
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få medverkar i studien. Omvårdnadsteman har härletts från resultaten med hjälp av 

NANDA men detta utesluter inte egen tolkning av författaren. Därför blir det svårt 

att säkerställa vilket diagnos som är den vanligaste utan arbetet visar snarare 

vilken hälsa och ohälsa som blivit mest uppmärksammad av forskare och 

sannolikheten att det återfinns i den population som blev studerad. Det i sig kan 

reflektera vilken hälsa och ohälsa som är framträdande men sambandet är relativt. 

Det kan även varit en anledning till att resultaten till en del frångick förväntade 

resultat och trovärdigheten i denna litteraturstudie skall sättas i relation till detta. 

Problem i sökningen har under studiens gång uppkommit. En begränsning som 

funnits i sökning av litteratur har varit att Högskolan Dalarna inte ger tillgång till 

alla tidskrifter, vilket har påverkat urvalet. Avvägning inför urval utanför virtuell 

tillgång har behövs göras då tiden det tar att få artikeln skickad via högskolans 

bibliotek till författaren har spelat in. Detta problem har uppkommit tjugofyra 

gånger, tolv artiklar har då urvalsbedömts endast efter abstract och om möjligt 

beställts. Sju artiklar hade inte något abstract tillgängligt och där har bedömningen 

gjorts enbart på titel. Vid studier där relevans varit av svårbedömd karaktär under 

förhållandena så har dessa uteslutits. Det har även förekommit länkar till artiklar 

som inte fungerat och i de fallen har titeln på artikeln kopierats in i någon av de 

andra databaserna för att försöka få ut en fungerande version. Om detta inte har 

genererat tillgång till artikeln har doi:nr söks på, vid misslyckade försök har 

artikeln sökts efter i sökmotorn Google. När dessa sökningar inte har genererat 

några träffar eller fungerande länkar har artiklar exkluderas. Sammanlagt har tre 

artiklar uteslutits på grund av tekniska problem. Utöver detta har artikelkvaliteten 

endast bedömts av en person och kvalitét kan ha missbedömts. 

 

7.4 Klinisk betydelse för samhället 

Det kommer finnas ett ökat behov av att förstå militärpersonalens kulturspecifika 

omvårdnadsbehov när värnplikten återaktiveras i Sverige 2017. På samhällsnivå 

kan resultaten appliceras för att skapa en större förståelse för vårdbehovet hos 

militärpersonal. För sjuksköterskan kan den ökade kunskapen för patientgruppen 

förbättra omvårdnadskompetensen. Kompetensen kan innebära kortare vårdtider 

och färre vårdbesök om kunskapen omsätts i ett preventivt syfte vilket både 
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motverkar lidande och är kostnadseffektivt. Inom militär verksamhet kan 

resultaten bidra till policyförändringar om tobak och alkoholbruk, synliggöra 

behovet av utbildning i sömnhygien samt nya rutiner för att främja hälsa och 

stödja individer vid ohälsa. 

7.5 Etikdiskussion 

Endast artiklar som har etiskt godkännande eller redovisar etisk hänsyn har 

inkluderadats i litteraturstudien. Den militära kulturen kan ha påverkat hur 

frivilligt studiegrupperna upplevde att deltagandet var. Studierna har inte 

undanhållit vård för någon kontrollgrupp och ingen studie har på något sätt 

medverkat till att utsätta de medverkande negativt.. Alla resultat har varit baserade 

på fakta och bedömts objektivt. Reflektion av hur etiskt det är att påpeka en grupps 

omvårdnadsbehov, och i sig sårbarhet gjordes med hänsyn till hur det kan påverka 

synen på patientgruppen. För att säkra detta har framförande av resultaten varit 

mångfacetterat och behandlat populationen och kulturen med respekt för den 

inverkan resultaten har, detta i enlighet med SSN (2013) etiska principer. Syftet 

med studien har varit att förstå vilka omvårdnadsdiagnoser som är framträdande 

hos militärpersonal med relation till militärt etos för att därigenom främja hälsa i 

patientgruppen, även detta i enlighet med etiska principer framtagna av SSN 

(2013).  

8. Slutsats 
Ohälsa rapporteras inte i den utsträckning som den förekommer till följd av 

militäretos. Det är där sjuksköterskans roll kommer in och skall kunna 

uppmärksamma behoven hos denna patientgrupp genom att förstå vilka 

omvårdnadsdiagnoser som är framträdande. Riskfyllt hälsobeteende, smärta och 

påverkan på sömnen är de dominerande problemområden. När sjuksköterskan har 

förståelse för vilka de framträdande omvårdnadsdiagnoserna är kan de lättare 

upptäckas och åtgärdas. Det är även av betydelse att förstå militärpersonalens 

unika kultur, de många resurser, behov och hinder som påverkar dem i vården, för 

att se behoven, vilket också är början på omvårdnadsprocessen. Omnämnda 

diagnoser kan ha långvariga konsekvenser och leda till kroniska tillstånd som 

påverkar individen livet ut. Lärdomen som vi tar av detta är att som sjuksköterska 
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ha ett brett och personcentrerat perspektiv så att vi ser de unika i individens liv, 

dået, nuet och framtiden, som en helhet där god omvårdnad idag kan öka 

personens välbefinnande, lindra symtom och behålla eller förbättra funktioner livet 

ut.  

8.2 Vidare forskning 

Mer forskning om militärpersonal som patientgrupp med omvårdnadsperspektiv 

behövs. Forskning om militärpersonal blir i högre grad relevant i Sverige när 

värnplikten aktiverats igen. Detta ger en möjlighet att långsiktigt undersöka 

omvårdnadsbehov hos militärpersonal, hur behoven och diagnoserna ändras under 

tjänstgöring samt undersöka hur applicerade omvårdnadsåtgärder fungerar i 

militärkulturen. Forskning om sjuksköterskors omvårdnadsmöjligheter och vård av 

militärpersonal kan stärka kunskapsområdet. Detta ger också en möjlighet att 

jämföra civil- och militärbefolkning för att förstå likheter och skillnader.  
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tillfälle om ca2 tim

87% hade smärta som direkt konsekvens 
av sin militära tjänstgöring. Upplevelsen 
var att militära kulturen till hög grad hade 
påverkad om de hade sökt vård för 
smärtan och att detta påverkade om den 
blivit kronisk eller inte. De fördröjde att 
söka vård pga att de satt sin grupp och 
målet med uppgiften först, rädsla för 
social utanförskap, att smärtan skulle 
anses som svaghet och att de inte ville att 
kvinnor skulle ses som svaga. De uppgav 
att smärtan var VAS 7-9 innan de sökte 
vård och att det föregicks av 
självmedicinering. De upplevde även 
diskrimering pga sitt kön. ca50% kännde 
att de hade ingen kontroll över smärtan. 

Hög, 88%

Riskbenäget 
hälsobeteende, Nedsatt 
förmåga att bevara hälsan,  
Ineffektivt skydd, Nedsatt 
fysisk rörlighet, Nedsatt 
förmåga att stå, Nedsatt 
gångfunktion, Nedsatt 
egenvårdförmåga 
toalettbesök, Försummad 
egenvård, Ineffektivt 
förnekande, Defensiv 
stresshantering, Ineffektiv 
stresshantering, 
Maktlöshet, Nedsatt 
välbefinnande, Kronisk 
smärta, Kronisk 
smärtsyndrom, Social 
isolering

2

Postmilitary 
Adjustment to 
Civilian Life: 
Potential risks and 
Protective Factors

Utforska dimentionerna bakom 
anpassning till civilt liv samt att 
identifiera potentiella risker och 
faktorer som påverkar 
anpassningen i en bred population 
av veteraner från kanadensiska 
militären 

Kvantitativ, 
datorassisterade  
telefoninterviewer om 
ca30 minuter gjorda av  
Statistics Canada .

62% hade haft lätt eller lagom lätt att 
anpassa sig till civilt liv, 25% hade 
mycket svårt att anpassa sig till civilt liv. 
Faktorer som påverkade var antal 
anställningsår, varför de avlutade sin 
anställning,  om de tjänstgjorde i 
flygvapnet och de som var krigsvetraner 
eller ej samt generellt skattat mående

Hög, 100%

Titel Syfte Resultat Kvalitets
grad

1

Smoking and other 
correlates of health 
care services 
utilization among 
mandatory military 
recruits in israel

Analysera associationer mellan 
personlighet, hälsa, livsstil 
(specifikt rökning) under 
obligatorisk militärtjänstgöring 
samt kvantifiera hur hälso- och 
sjukvården användes.

Kantitativ, Information 
från 
hälsoundersökningar 
som görs på rutin inom 
Israeliska militären har 
analyserats

Rekryterna hade i snitt 7 besök i hälso- 
och sjukvård under ett år och förskrivna 
10 läkemedel. 14.7%  rökte i mycket stor 
grad och 30.3% rökte. De som rökte hade 
fler besök i sjukvården.

Hög, 84%

Riskbenäget 
hälsbeteende

Stress vid omflyttning 
och risk för stress vid 
omflyttning

Omvårdnadsdiagn
oser



Pettersson, K., Saers, J., 
Lindberg, E., Janson, C.

n=1080 militärer 
n=26,732 

kontrollgrupp av 
civila svenskar

2016

89.4% män i 
militärpopulationen 

45.3% män i 
kontrollgrupp

Sverige krigsveteraner

Lande, R. G.

Sleep problems, 
posttraumatic stress, 
and mood disorders 
among active-duty 
service members. 

Bättre förstå sömnproblem inom 
ramen för PCS rapporter hos dem 
i riskzonen för insomnia

n=76

2014 63% män
USA

Anställda

Reijnen, A., Rademaker, A. 
R., Vermetten, E., & 
Geuze, E.

Totalt n=994, 
n=565 slutförde alla 

4 uppföljningar

2015 91% män

Nederländerna

krigsveteraner

Aguirre, M., Greenberg, 
N., Sharpley, J., Simpson, 
R., & Wall, C. n=325 enkäter      

n=7 intervjuer
2014 Ingen infor
Storbritannien

anställda, 
krigsveteraner

7

 A pilot study of an 
enhanced mental 
health assessment 
during routine and 
discharge medicals 
in the british armed 
forces.

 Att identifiera militärpersonalens 
individuella behov av vård genom 
att undersöka hur effektivt EMHA 
(Enhanced Mental Health 
Assesment) var på vårdinrättnigar

Mixed method, 
frågeformulär EMHA 
till militärpersonal. 
Intervjuer med 
representanter för 
vårdinrättningar som 
använt formuläret.

Formuläret omfattar depression, ångest, 
post traumatisk stress, sömn, 
irritaion/agression och alkoholvanor 
genom poäng mellan 0-23  där 0 är inga 
problem eller risker. 84% hade 0 poäng. 
2% hade >3 poäng.  66% hade hög-risk 
alkoholbeteende. Interjvuer visade att 6 
av 7 vårdinrättningar tyckte det EMHA 
var bra diagnostik och fångade upp 
vårdbehov väl.

Hög, 83%

5

Kvantitativ,  genom 
Psyatric Clinical 
Survey rapporter av 
själskattningsformulär 
PIRS, AUDIT, Zung-
SRDS & SRAS, PCL-
M, ESS, PSAS & en 
studie av sömn i 
hemmet 
(WatchPAT2000)

Vanligaste diagnosen var post-traumatisk 
stress (48.7%), depression (53%) och 
45%  rapporterade sömnproblematik.  
Vanligast sömnproblem: 43% rappoterad 
trötthet dagtid, sömn mindre än 6tim/natt 
och risk för övriga sömstörningar. 
Insomia återfanns i 24.3%.

Hög, 82%

6

Prevalence of 
mental health 
symptoms in dutch 
military personnel 
returning from 
deployment to 
afghanistan: A 2-
year longitudinal 
analysis. 

Bedöma prevalensen av psykiska 
symtom före och efter 
utlandstjänstgöring i Afganistan, 
specifikt  självskattade symtom 
för  PTSD, depression, ångest, 
fientlighet, utmattning, 
sömnproblem och somatiska 
symtom.

Kvantitativ, 
frågeformulär som 
gavs 1-2 månader 
innan 
utlandstjänstgöringen 
men uppföljning 4mån, 
6mån, 1år och 2 år 
efter hemkomst.

Utmattning gick från 2.6% till 9.3% på 2 
år. Sömnproblem dubblades. Utmattning 
var 3-4ggr högre efter utlandstjänst, 
PTSD symtom gick från 4.3% till 8.6% 
men sjönk till 5.6% efter 2 år. Fientlighet 
gick från 4 till 7% och ökade efter 6 
månader. Ångestsymtom ökade från 0.6 
till 1.6%. Utlandstjänst ökar symtom men 
prevalensen av dessa är låg.

Hög, 96%

Stört sömnmönster, 
Fatigue/utmattningssyn
drom, Posttraumatiskt 
syndrom, Risk för 
posttraumatiskt 
syndrom, Ängslan/oro

Sömnbrist, störd sömn, 
nedstämdhet, post-
tarumatiskt syndrom

Riskbenäget 
hälsbeteende

4

Sleep disturbances 
among swedish 
soldiers after 
military service 
abroad

Att undersöka om det finns ett 
samband mellan sömnsvårigheter 
och svenska soldaters som gjort 
utlandstjänstgöring

Kvantitativ, 
frågeformulär 
GA2LEN (10) samt ett 
eget militäranpassat 
frågeformulär som 
analyserats med 
STATA 12.

Svenska soldater sov  bättre än 
genomstnittet i civila populationen (efter 
matchning för kön, ålder, 
astmaprevalens, body mass index, 
snusbrukande, utbildningsnivå och fysisk 
aktivitet). Av soldater som tjänstgjort i 
Afganistan hade de som spenderat mer 
tid i fordon svårare att somna men 
snarkade mindre. 

Hög, 84%

Potential för förbättrad 
sömn



Britton, P. C., Ouimette, P. 
C., & Bossarte, R. M.

totalt n=57,905, 
n=19,630 med 

militär tjänstgöring
2012 100% män
USA veteraner/krigsveter

aner

Aoun, O., Roqueplo, C., & 
Rapp, C. n=4,349

2014 4-7% kvinnor
Frankrinke

militärer på 
utlandstjänst

McCutchan, P. K., Liu, X., 
LeardMann, C. A., Smith, 
T. C., Boyko, E. J., Gore, 
K. L., Engel, C. C. n=53,982

2016 73% män
USA

anställda, 
krigsveteraner

10

Deployment, 
combat, and risk of 
multiple physical 
symptoms in the US 
military: A 
prospective cohort 
study.

Undersöka sambandet mellan 
utlandstjänstgöring, 
stridsexponering och multipla 
fysiska symtom (MPS) genom att 
jämföra de som inte gjort 
utlandstjänst, de som gjort 
utlandstjänst utan stridserfarenhet 
och de som gjort utlandstjänst 
med stridserfarenhet.

Kvantitativ, mätt med 
Patient Health 
Questionnaire (PHQ) 
med 15 frågor som 
resulterar i 0-30 poäng 
vid 3 tillfällen (mellan  
år 2001 och 2008) 
analyserades med 
SPSS för att bestämma 
en sannolikhet av 
prevalensen av MPS.

MPS definierades som multipla diffusa 
somatiska symtom som ger ≥10 poäng på 
PHQ Till dessa hör ont i mage, rygg, 
armar, ben eller leder, huvudvärk, 
problem vid sex, yrsel, svimmning, ont i 
bröstet, hjärtklappning, 
andningsförändringar, mag/tarm besvär, 
illamående, sömnstörningar och för 
kvinnor besvär vid mens. För de som ej 
gjort utlandstjänst låg sannolikheten 
stabilt på 7% ,  de utan som inte varit i 
strid gick från 4 till 8% och för de som 
gjort utlandstjänst och haft 
stridserfarenhet ökade sannolikheten från 
10 till 13%.

Hög, 86%

Förstoppning, Risk för 
förstoppning, Diarré, 
Stört sömnmönster, 
Oro över egen 
sexualitet, Illamående, 
Akut smärta, Nedsatt 
välbefinnande

9

Spectrum and 
impact of health 
problems during 
deployment: A 
prospective, 
multicenter study of 
french soldiers 
operating in 
afghanistan, 
lebanon and côte 
d'ivoire. 

Utvärdera antal hälsoproblem 
som ledde till vårdbehov under 
tjänst utanför Frankrike samt 
beskriva praktiska detaljer av 
vården och hur det påverkade 
militärpersonalens möjlighet till 
att utföra uppdrag.

Kvantitativ, vårdgivare 
fyllde ut formulär vid 
varje vårdtillfälle i 
Afganistan, Lebanon 
och Côte d'Ivoire.

Sammanlagt var det 4600 vårdtillfällen. 
Muskuloskeletal smärta var vanligast 
(26.87%) följt av diarré (20.32%) och 
feber (6.8%). Av dessa vad 
sjuksköterskan ansvarig vårdgivare för 
22% bl.a vård av infektioner, sårvård, 
immobilisering och övrig 
omvårdnadsbehandling. 87% av patienter 
behandlades vid role 1 (motsvarande 
vårdcentral), resten blev remitterade 
vidare till specialistvård. Endast 0.63% 
av vårdbesök var till följd av strid och 
2.21% bedömdes som psykiska 
vårdbehov.

Hög, 100%

8

 The effect of 
depression on the 
association between 
military service and 
life satisfaction

Att undersöka sambandet mellan 
militärtjänstgöring, depression 
och livskvalité.

Kvantitativ, 
standardiserade 
datorassisterade 
telefonintervjuer med 
BRFSS (Behavior Risk 
Factor Surveillance 
System)

Bland icke deprimerade män fanns det en 
39% chans att de skattade de som gjort 
militärtjänstgöring en högre livskvalité 
än de som aldrig varit inom militären. 
Däremot bland deprimerade män så 
skattade de som gjort militärtjänstgöring 
sin livskvalité lägre, men inte statistiskt 
signifikant mycket.

Hög, 86%

Nedstämdhet, risk för 
nedstämdhet, nedsatt 
välbefinnande, 
minskad livskvalité

Diarré, Nedsatt fysisk 
rörlighet, Risk för 
infektion, Hudskada, 
Risk för hudskada, 
Vävnadskada, Akut 
smärta



Irgens-Hansen, K., Baste, 
V., Bråtveit, M., Lind, O., 
Koefoed, V. F., & Moen, B. 
E.

n=226

2016 3.9% kvinnor

Norge

anställda

Hochman, E., Shelef, L., 
Mann, J. J., Portugese, S., 
Krivoy, A., Shoval, G., 
Fruchter, E. n=170

2014 ej specifierat

Israel Anställda

Bingham, C. M. L., Lahti-
Koski, M., Absetz, P., 
Puukka, P., Kinnunen, M., 
Pihlajamäki, H., Jallinoja, 
P.

n=256

2011 100% män
Finland rekryter

Glad, D., Skillgate, E., & 
Holm, L. W. n=344

2012
90% män, 10% 

kvinnor
Sverige

krigsveteraner

Hög, 88%

13

Food choices and 
health during 
military service: 
Increases in sugar- 
and fibre-containing 
foods and changes 
in anthropometric 
and clinical risk 
factors.

Bedöma rekryters matval och 
nutritionsrelaterade risker under 
dem först 6 månader av 
militärtjänstgöring.

Kvantitativ, enkäter 
innan påbörjad tjänst 
och 6 månader in i 
tjänstgöring.

Både positiva och negativa förändringar i 
riskfaktorer återfanns. De positiva 
förändringarna var ökad muskelmassa 
och minskat BMI, bukfett och systoliskt 
blodtryck. Negativa förändringar var 
ökad total kolesterol, TAG och 
blodsocker. Mest framträdande var ökad 
intag av mat med hög sockerhalt. 

Hög, 88%

12

Primary health care 
utilization prior to 
suicide: A 
retrospective case-
control study among 
active-duty military 
personnel. 

Att jämföra användning av 
primärvård och psykiatrisk vård 
innan suicid mellan en matchad  
grupp och aktiv militärpersonal 
för att kunna utvärdera 
suicidpreventionsbehov. 

Kvanitativ, statistik 
hämtades från 
Israeliska 
försvarmakten (IDF) 
och en multivariabel 
analys gjordes

38.3% av suicidfall kontaktade 
primärvård inom 1 månad före, något  
högre än, men inte en stastistisk 
signifikant skillnad, mot kontrollgruppen. 
Ingen speciell kontaktorsak framträdde 
som indikator för suicid, tvärtom så 
begick personal som inte varit 
dokumenterat sjuka under 

Hög, 100%
Nedsatt förmåga att 
bevara hälsan, Risk för 
självmord

Risk för övervikt

Nedsatt fysisk 
rörlighet, Risk för 
aktivitetsintorelans, 
Kronisk smärta, 
Kronisk 
smärtsyndrom, Akut 
smärta

14

 The occurrence and 
severity of 
musculoskeletal 
disorders in swedish 
military personnel 
during 
peacekeeping 
operations in 
afghanistan.

Bedöma hur vanligt och hur svåra 
muskoskeletala problem (MSD) 
var bland svenska soldater efter 6 
månader i fredsbevarande insatser 
i Afganistan.  

Kvanitativ, anonym 
enkät med både 
numeriska och visuella 
bedömningsinstrument 
analyserat i SPSS

Efter återkomst tills Sverige rapporterade 
70%  MSD, 97% skattade sitt 
välbefinnande bra, mycket bra eller 
excellent. 41% rapporterade att smärtan 
resluterade i någon form av nedsättning i 
arbetsförmåga där 5% hade mycket svår 
smärta. En tredjedel skattade sin smärta 
mellan 5-8 på NRS och strax över hälften 
hade haft smärtan i mer än 31 dagar. 58% 
av smärtan hade debuterat under tiden i 
Afganistan. Vanligast var att smärta med 
gradvis debut och smärta i rygg och 
axlar.

Kvantitativ, enkät vid 
två tillfällen samt 
mätningar men "pure 
tone audiometry" vid 
båda tillfällen för att 
mäta deltagarnas 
hörselförmåga.

Mellan april 2012 till december 2013 fick 
23%   av personalen signifikant 
försämrad hörselförmåga. Större risk 
återfanns hos de som sköt pistol eller 
gevärunder samma period. Personalen 
hade spenderat mellan 5-12 månader 
ombord fartyg i Sjøforsvaret.

Hög, 96%Nedsatt hörsel11

Hearing loss in the 
royal norwegian 
navy: A longitudinal 
study.

Undersöka om det fanns 
signifikand skillnad i 
hörselförmåga hos personal som 
tjänstgjort på fartyg i Sjøforsvaret 
mellan två tillfällen.



Korinek, K., Loebach, P., 
& Trinh, H. N n=405

2016
54.6% kvinnor 

46.4% män
Vietnam krigsveteraner

Monnier, A., Larsson, H., 
Djupsjöbacka, M., Brodin, 
L., & Äng, B. O.

n=272

2015

94% män

Sverige Anställda

Lehavot, K., Hoerster, K. 
D., Nelson, K. M., 
Jakupcak, M., & Simpson, 
T. L. 

n=5877 
militärpopulation 
jämnfördes med 
n=274,399 civila 

kvinnor

2012 100% kvinnor
USA

anställda, 
krigsveteraner, 

veteraner

Hög, 82%
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Musculoskeletal 
pain and limitations 
in work ability in 
swedish marines: A 
cross-sectional 
survey of 
prevalence and 
associated factors.

Att studera prevalensen av 
muskoskeletal smärta och smärta 
som ger nedsättning i 
arbetsförmågan samt vilka 
faktorer som var associerade med 
de regioner på kroppen där smärta 
skattades.

Kvantitativ, enkäter 
med skattning av 
psykiska och fysiska 
symtom. De skattade 
själva genom HRQL 
(health related quality 
of life), SF-36 (short 
form health survey) 
och av författarna 
egengjorda frågr om 
arbetsbelastning. 
Smärtalokalisation 
mättes med hjälp av en 
bils på en kropp där de 
skulle markera vart 
smärtan satt.

79% rapporterade sin fysiska hälsa som 
bra eller mycket bra. Medelvärdet av  
psykiskt välbefinnande var 85.1 av 100 
poäng. Fysiskt och psykiskt mående låg i 
genomstnitt strax över medelvärdet för 
civila svenskar. 79% rapporterade smärta 
de senaste 6 månaderna och 50% hade 
upplevt att det hindrade arbetsförmågan. 
Vanligaste smärtlokalistationen var 
ländrygg, axlar, knä och fot. Smärta 
associerades med högre BMI, sittande 
arbete och regelbundna lyft.

Hög, 96%

15

Military service and 
smoking in a cohort 
of northern 
vietnamese older 
adults

Fastställa om medverkan i 
krigstiden i Vietnam påverkade 
rökningvanor hos personer äldre 
än 55år.

Kvantitativ, analysera 
data från Vietnametiska  
hälsa och åldrande 
studien (VHAPS)

Krigsveteraner hade oftare  livslångt 
rökande som hade påbörjats under 
krigstiden.

Hög, 88%

Nedsatt fysisk 
rörlighet, Risk för 
aktivitetsintorelans, 
Kronisk smärta, 
Kronisk 
smärtsyndrom, Akut 
smärta

Nedsatt förmåga att 
bevara hälsan, 
Riskbenäget 
hälsobeteende

Nedsatt fysisk 
rörlighet, Risk för 
aktivitetsintolerans, 
Kronisk smärta, 
Kronisk 
smärtsyndrom, Akut 
smärta

17
Health indicators 
for military, veteran, 
and civilian women.

Att ta fram hälsa- och 
ohälsofaktorer hos kvinnlig 
militärpersonal och jämföra dessa 
mot en matchad civil population.

Kvantitativ, data från 
strukturerade 
telefonintervjuer av 
årliga nationella 
telefonstudien"Behavio
ral Risk Factor 
Surveillance System".

Veteraner rapporterade sämre fysisk och 
psykisk hälsa, mer tobakanvändning, 
övervikt och brist på fysisk aktivitet än 
aktiv militärpersonal eller civila.  
Kvinnor i nationella skyddstyrkan hade i 
mindre utsträckning cancer är dem andra 
grupperna men fler fall av astma. Bästa 
psykiska måendet återfanns bland aktiv 
militärpersonal och sämsta bland 
veteraner. Ingen skillnad i 
alkoholkonsumption eller diabetes 
återfanns .



Lowe, K. N., Adams, K. S., 
Browne, B. L., & Hinkle, 
K. T. n=30

2012 100% kvinnor
USA

militärpersonal med 
barn

Dougherty, A. L., 
MacGregor, A. J., Han, P. 
P., Viirre, E., Heltemes, K. 
J., & Galarneau, M. R.

n=3,981

2013

98.8 % män 1.2% 
kvinnor

USA

krigsveteraner

Cigrang, J. A., Wayne 
Talcott, G., Tatum, J., 
Baker, M., Cassidy, D., 
Sonnek, S., . . . Smith Slep, 
A. M. . 

n=164

2014 92.6%

USA krigsveteraner

Hög, 100%

19
Blast-related ear 
injuries among U.S. 
military personnel.

Bedöma prevalensen av 
öronskador hos de soldater 
skadade i Irak, undersöka 
effekten av hörselskydd samt 
identifiera relationen mellan 
explotionsrelaterade öronskador 
och nytillkommen 
hörselnedsättning.

Kvantitativ, insamling 
av data hos 
vårdinrättningar 
närmast stridsskadan 
och genom hela 
vårdkedjan 1 år efter 
skadetillfället. 
Sjuksköterkor 
ansvarade för ICD-9 
klassningar, 
explotionsskade skalan 
(AIS) och 
svårighetsgrav av 
skadan genom med 
ISS. 

11.6% förlorade hörsel helt, 6.1% fick 
nedsatt hörsel eller tinnitus. Hörselskydd 
halverade skaderisken.

Hög, 96%

18
Impact of military 
deployment on 
family relationships.

Att studera hur militärpersonalens 
tid ifrån familjen påverkar 
familjen och föräldraskap

Mixed method, med 
multipla mätinstrument 
(PHQ, PSI/SF, PRQ-
CA, PCRI, & SIPA) 
som mäter 
föräldrarskapsstress 
och utvärderar förälder-
barn relationen samt 
samt möjlighet till 
öppen fritext. Analys 
skedde med multipel 
regression.

Kommunikation mellan militärpersonal 
och respektive samt militärpersonal och 
barn påverkade familjen och 
föräldraskapet mest (p=0.000) där bra 
kommunikation var den enskild bästa 
faktorn för mindre stress i föräldraskapet 
och familjen. Längd av vistelse ifrån 
hemmet var den faktor som påverkade 
förälder-barn relationen mest (p=0.004) 
där längre tid ifrån försämrade 
anknytningen. Längre tid i 
militärkulturen ledde till mindre stress.

Hög/medel, 
80%

Nedsatt hörsel

Överansträngning i 
samband med 
vårdansvar, Risk för 
överansträngning i 
samband med 
vårdansvar, Risk för 
försämrad anknytning, 
Dysfunktionella 
familjerelationer, 
Förändrade 
familjerelationer

Riskbenäget 
hälsobeteende, 
Förändrade 
familjerelationer, 
Otillräcklig relation
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Fastställa hur utlandstjänsten 
påverkade soldaters emotionella 
status, alkoholanvändning och 
intima relationer

Kvalitativ, 
frågeformulär PCL-M 
(mätinstrument för 
PTSD symtom), 
AUDIT(alkohobeteend
e), MSI-B (mäter 
relationsstatus) och 
PHQ-9 (mått för 
depression)  innan och 
efter tjänstgöring i 
krigszon analyserat i 
SPSS med t-test och 
Cohen's d.

Utslag på posttraumatiska stressymtom 
ökade drastiskt från 6.7% med milda till 
svåra symtom innan till 46.7% efter 
hemkomst. 25% fler fick utslag på 
depression. Riskkonsumption av alkohol 
ökade med 19.9%. En tredjedel hade 
avslutat eller var på väg att avsluta sina 
förhållanden efter hemkomst jämfört med 
inga innan avfärd.



BILAGA 2 - granskningsmallar 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvantitativa studier 

	
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg, medel eller hög. 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 



 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg, medel eller hög. 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani 
(2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 



Diagnostema Antal %
1 Riskfyllt hälsobeteende 21 27
2 Smärta 11 14
3 Sömnproblematik 10 13
4 Nedsatt rörelseförmåga 7 9
5 Familj och relationsprocesser 7 9
6 Stress 10 13
7 Eliminationsproblematik 4 5
8 Hud och infektion 4 5
9 Övrigt 4 5

Totalt 78

Omvårdnadsdiagnoser (n=78) i artiklar (n=20)

Bilaga 3
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