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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Akutmottagningar är en psykiskt och fysiskt krävande arbetsplats med högt arbetstempo 

och belastning. Sjuksköterskor på akutmottagningar tenderar att utveckla arbetsrelaterad 

stress samt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Utvecklingen av dessa är en bidragande 

faktor till upplevt lidande och ökad sårbarhet hos sjuksköterskor. De riskerar därmed att 

inte uppfylla sitt professionella ansvar vilket får en negativ påverkan på vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva hur arbetsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom kan 

förebyggas och hanteras hos sjuksköterskor på akutmottagningar. 

 

Metod  

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt. En databassökning utfördes i PubMed, 

CINAHL och PsycINFO och utvalda 15 artiklar som besvarade arbetets syfte bearbetades 

sedan enskilt och tillsammans av båda författarna. Inkluderade kvantitativa samt 

kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades enligt en integrerad analysmetod. Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag och 

sammanfattades sedan av båda författarna i en matris. 

 

Resultat 

 

Resultatet inkluderar kategorier utifrån olika förebyggande åtgärder respektive 

hanteringsstrategier av arbetsrelaterad stress och PTSD. Det framkom att sjuksköterskorna 

efterfrågade tillgång till socialt stöd från kollegor och sjukhusledning, utökad 

sjuksköterskebemanning, konflikthanteringsutbildningar samt debriefing efter svåra 

händelser. Sjuksköterskor uppger att de inte har tillräcklig tillgång till stödåtgärder, vilket 

resulterar i att de får använda sig av egna hanteringsstrategier i form av informell 

debriefing, emotionell distansering samt undvikande av konflikter.  

 

Slutsats 

 

Litteraturöversikten belyser att det finns ett behov av stöd hos sjuksköterskor på 

akutmottagningar. Sjuksköterskor uppger mindre konkreta hanteringsstrategier av 

arbetsrelaterad stress än av PTSD i utvalda studier. Inom både arbetsrelaterad stress och 

PTSD förekom undvikande hanteringsstrategier. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsrelaterad stress, Lidande, Patientsäkerhet, Posttraumatiskt 

stressyndrom 
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INLEDNING 

 

Utvecklingen av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har länge varit känt bland 

yrkesgrupper som soldater (Fulton et al., 2015), poliser (Skogstad et al., 2013) samt 

räddningstjänst (Javidi & Yadollahie, 2012). Forskning påvisar att tidigare nämnda 

yrkesgrupper tenderar att i stor utsträckning utveckla PTSD efter traumatiska upplevelser 

genom sitt arbete (Javidi & Yadollahie, 2012). Genom att studera artiklar angående 

utvecklingen av PTSD hos ovan nämnda yrkesgrupper väcktes frågeställningen om detta 

sker i samma utsträckning hos sjuksköterskor på akutmottagningar. Studerad forskning 

visar att sjuksköterskor på akutmottagningar också utvecklar PTSD i stor utsträckning 

(Laposa, Alden & Fullerton, 2003). Vid granskandet av tidigare forskning uttrycktes av de 

medverkande sjuksköterskorna en avsaknad på förebyggande arbete avseende utvecklandet 

av PTSD. Frågeställningen om hur förebyggande åtgärder och hanteringsstrategier 

påverkar utveckling av PTSD och arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på 

akutmottagningen väcktes och utgör grunden för detta arbete. 

 

BAKGRUND 

 

Arbetsmiljö 

 

Miljö är ett väsentligt begrepp som innefattar en holistisk innebörd och påverkar de 

människor som vistas i den. Upplevelsen och påverkan av miljön varierar mellan olika 

människor (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Enligt föreskrifterna om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsmiljön på en arbetsplats inte bidra till 

utveckling av sjukdom eller upplevelsen av kränkande särbehandling hos de som arbetar 

där. Detta gäller inte enbart den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska. Den psykiska 

samt fysiska arbetsmiljön på arbetsplatser ska vara utformad så att ingen behöver bli sjuk 

av arbetsmiljön. Arbetssituationer som kan vara psykiskt påfrestande är att i sitt dagliga 

arbete ställas inför svåra etiska beslut, hantera människor i påfrestande situationer samt att 

utsättas för traumatiska upplevelser. Vid fysisk påfrestning i arbetet kan arbetskraven 

överstiga de resurser som finns tillgängliga på arbetsplatsen, vilket kräver upprepade 

ansträngningar. Vid hög arbetsbelastning kan tiden för återhämtning vara otillräcklig vilket 

skapar en ohälsosam arbetssituation (AFS 2015:4). Enligt Wiklund Gustin och Bergbom 

(2017) är vissa aspekter i vårdmiljön är generella och anpassas då efter verksamhetens eller 

patienternas behov där miljön och känslan på arbetsplatsen skapar arbetsmiljön. 

Arbetsmiljön påverkar personalen som arbetar där samt bemötandet och omvårdnaden av 

patienterna (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) anses arbetet på en akutmottagning som riskfyllt 

gällande uppkomsten av hot och våld från patienter som personalen möter i sitt dagliga 

arbete. Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) finns 

ansvaret för en god och säker arbetsmiljö främst hos arbetsgivaren men det är något alla 

medarbetare är med och skapar på varje arbetsplats. Genom ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt arbeten från företagets skyddsombud är det möjligt att skapa en god 

miljö. Hög arbetsbelastning samt dilemman gällande det sociala samspelet på arbetsplatsen 

är de två främsta faktorerna för utvecklandet av stress. Detta i kombination med skiftarbete 

är ofta en utlösande faktor för arbetsrelaterad stress (AFS 2015:4).  

  

Enligt en studie av Korsvold och Thomassen (2018) uppger sjuksköterskor att 

psykosociala fenomen, konflikter, högt satta känslomässiga krav samt dåligt ledarskap 
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påverkar arbetsmiljön negativt. Vid individuella arbetsmiljöutmaningar tenderar 

sjuksköterskorna att finna egna lösningar på dessa problem. Genom ett förbättringsarbete 

med inriktning att påverka sjukhusets ledning och organisation gällande arbetsmiljön 

påverkar detta även den individuella sjuksköterskans arbetsmiljö i positiv utsträckning 

(Korsvold & Thomassen, 2018). Det finns samband mellan sjuksköterskornas upplevda 

arbetsmiljö och deras egen hälsa. Vid påfrestande arbetsmiljö vilken upplevs som 

stressande påverkas den egna hälsan negativt. En svensk studie som publicerades 2017 

påvisar sambandet mellan den upplevda arbetsmiljön och den negativa påverkan på 

sjuksköterskornas egen hälsa (Pousette, Larsman, Eklöf & Törner, 2017). 

 

Akutmottagningens uppbyggnad 

 

På en akutmottagning arbetar ett interprofessionellt team bestående av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor samt administrativ personal (Wikström, 2018). 

Akutmottagningen är avsedd för behandling av människor som är svårt sjuka med en akut 

skada eller sjukdom. Sjuksköterskorna som arbetar på en akutmottagning är 

grundutbildade eller specialistutbildade inom oftast akutsjukvård, prehospital vård, anestesi 

eller intensivvård som inriktning (Wikström, 2018). En akutmottagning delas oftast in i 

separata sektioner på mottagningen. Dessa separata sektioner vårdar olika patientgrupper 

beroende på sjukdomstillstånd eller skador. En vanligt förekommande indelning är 

ortopedi, kirurgi samt medicin. Tillsammans ombesörjer dessa tre sektioner där de flesta 

patientkategorier som söker vård på en akutmottagning. Av de patienter som vårdas 

inneliggande på sjukhus har de direkt eller indirekt haft sin första kontakt med sjukhuset 

genom akutmottagningen (Wikström, 2018). 

 

Sjuksköterskornas arbetssituation på en akutmottagning  

Arbetssituationer på en akutmottagning kan anses som mentalt påfrestande enligt 

Wikström (2018). Arbetet kan innefatta omhändertagande av svårt sjuka och skadade 

patienter. Arbetsbelastningen kan ofta upplevas som mycket stor, detta när exempelvis 

ambulanser kommer till akutmottagningen med svårt sjuka patienter samtidigt som 

samtliga undersökningsrum och vårdplatser redan är upptagna. Den ofta höga 

arbetsbelastningen och variationerna på skador och sjukdomstillstånd ställer höga krav på 

sjuksköterskorna (Wikström, 2018). Sjuksköterskorna har omvårdnadsansvaret för många 

patienter samtidigt och en viktig del i arbetet är att identifiera försämring hos patienterna. 

Vid hög arbetsbelastning kan sjuksköterskorna tvingas prioritera de medicinskt hotande 

skadorna vilket leder till att de psykosociala och etiska problemen som uppstår prioriteras 

lägre. Vid svåra situationer och tragiska livsöden är det viktigt att sjuksköterskorna håller 

en distans till sitt arbete och inte låter situationer på arbetet belasta privatlivet. 

Sjuksköterskornas arbete på en akutmottagning är något som kan upplevas som psykiskt 

påfrestande. Arbetsbelastningen på en akutmottagning varierar ofta mellan hektisk och 

lugn. De lugnare stunderna är därför viktiga för reflektion och bearbetning av eventuella 

traumatiska upplevelser (Wikström, 2018).  

 

Patientsäkerhet 

 

Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) ska sjuksköterskorna skydda patienten 

från vårdskador som kan uppstå under tiden då en patient vårdas på sjukhus eller genomgår 

en behandling. Det är viktigt att alla patienter som kommer i kontakt med hälso- och 

sjukvården ska känna trygghet. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska 

innefatta ett grundläggande patientsäkerhetsarbete. Verksamhetens arbetsmiljö ska bidra 



 

   

   

5 

till att varje anställd ska kunna genomföra sitt arbete med förutsättningarna för ett 

patientsäkert arbete utan vårdskador (Ehrenberg & Wallin, 2014).  

 

Patientsäkerhet vid bristfällig arbetsmiljö 

De Magalhães, Dall´Agnol och Marck (2013) påvisar i sin studie ett tydligt samband 

mellan patientsäkerheten och sjuksköterskornas arbetsbelastning. Antalet fallolyckor från 

sängar, infektioner orsakade vid hantering av centrala infarter samt personalomsättning och 

sjukfrånvaro minskade hos de sjuksköterskor som hanterade färre patienter under sitt 

arbetspass. Enligt Park och Kim (2013) är arbetsrelaterad stress en stor faktor till att 

vårdskador sker. Om arbetsbelastningen blir för hög för sjuksköterskor blir den vård som 

utförs mindre patientsäker och vårdskador uppkommer. Lidandet för patienten kan öka om 

sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress då omvårdnaden kan bli bristfällig. En 

svensk studie av Smeds Alenius (2019) med 9236 sjuksköterskor från medicinska och 

kirurgiska avdelningar på akutsjukhus i Sverige påvisar att det är mest betydelsefullt för 

patientsäkerheten att tillräckliga resurser och personal finns tillgängligt. Därefter är 

sjukhusledningens prioritering av patientsäkerhet av stor vikt. På tredje och fjärde plats av 

mest betydelsefulla faktorer för ett patientsäkert arbete är stödjande ledarskap från chefer 

samt ett fungerande samarbete med läkarna. Pousette et al. (2017) påvisar i sin studie ett 

starkt samband mellan den stressiga arbetsmiljön och en bristande patientsäkerhet i 

sjuksköterskornas dagliga arbeten. Sjuksköterskor som arbetar på stressiga arbetsplatser 

med många traumatiska upplevelser och emotionella utmaningar kan enligt Rippstein-

Leuenberger, Mauthner, Bryan Sexton och Schwendimann (2017) utveckla stressrelaterad 

utbrändhet samt PTSD vilket kan bidra till brister i arbetet och att patientsäkerheten 

påverkas negativt. I en studie av Kiymaz och Koç (2018) med 310 sjuksköterskor på 

akutmottagningar rapporterade 91,2 procent av sjuksköterskorna att för stor 

arbetsbelastning var orsaken till att medicinska fel inträffade. Enligt studien angav 80,7 

procent av sjuksköterskorna att stress var en betydande faktor till att bristfällig vård 

utfördes. Utmattning, trötthet och utbrändhet ansågs även som bidragande faktorer. 

Otillräcklig omvårdnad upplevs av sjuksköterskorna bero på att det inte finns tid för 

omvårdnad och på grund av underbemanning av sjuksköterskor enligt Kiymaz och Koç 

(2018). 

 

Arbetsrelaterad stress 

 

Enligt World Health Organisation (2019) uppkommer arbetsrelaterad stress då människor 

utsätts för mer krav och press på arbetsplatsen än vad de kan hantera. Den arbetsrelaterade 

stressen blir i de flesta fall värre om arbetstagare upplever att de inte får stöd från sina 

arbetsgivare och kollegor. Arbetsstressen kan förvärras om de anställda upplever bristande 

kontroll över arbetssituationen. En lagom mängd press på arbetet kan vara bra för 

arbetseffektiviteten men om pressen blir ohållbar och inte hanterbar kan den istället leda 

till stress. Arbetsrelaterad stress kan orsakas av bristande utformning av arbetsuppgifter 

och arbetsvillkor (World Health Organisation, 2019). Enligt Laposa et al. (2003) har 

arbetsrelaterad stress på akutmottagningar ett starkt samband med utmattningsdepression. 

Bristfällig patientvård, påfrestande arbetsmiljö samt ett dysfunktionellt interpersonellt 

förhållningssätt är tre faktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress. Interpersonell 

konflikt samt bristande stöd från arbetsgivare är associerat till utvecklingen av PTSD 

(posttraumatiskt stressyndrom). Resultatet av studien synliggjorde att det finns ett samband 

mellan arbetsrelaterad stress och PTSD-symtom hos de anställda. Vid en studie som 

publicerades av Sharma, Davey, Shukla, Shrivastava och Bansal (2014) uppgav 80 procent 

av de 100 tillfrågade sjuksköterskorna att arbetsbelastningen inte tillåter någon vila. 
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Arbetsbelastningen bidrog till att 42 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna utvecklade 

en känsla av måttlig till allvarlig stressnivå på arbetet. Sjuksköterskorna uppgav att en 

överväldigande arbetsbelastning bidrog till minskad arbetsglädje och ökad trötthet. 

Sjuksköterskor som inte tyckte att arbetet var tröttsamt kände en ökad arbetsglädje och 

upplevde mindre stress än de som uppfattade arbetet som tröttsamt (Sharma et al., 2014). 

Arbetsrelaterad stress kan leda till utmattningssyndrom, moralisk stress och sekundär 

traumatisk stress enligt Egidius (2008). Utmattningssyndrom är en konsekvens av upplevd 

stress under minst sex månader och bidrar till en minskad psykisk energi samt 

initiativförmåga. Moralisk stress uppkommer av en inre konflikt mellan vad som är etiskt 

korrekt och den handling som utförs. Inflytande från ledning, kollegor och riktlinjer kan 

förhindra att handlingen utförs på ett etiskt försvarbart sätt, vilket kan ge personen en 

moralisk stress (Egidius, 2008). Sekundär traumatisk stress kan uppkomma hos 

sjuksköterskor som vårdar patienter som tidigare upplevt svåra psykiska trauman. 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med PTSD kan därmed utsättas för en sekundär 

traumatisering genom att ta del av patienternas känslor från psykiska trauman. Symtom vid 

sekundär traumatisk stress är utmattning och psykisk ohälsa (Egidius, 2008).   

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

 

PTSD uppstår som en långvarig eller uppskjuten reaktion av en traumatisk upplevelse 

enligt Isaksson (2017). Den traumatiska händelsen ska av den drabbade upplevas som 

osedvanligt katastrofisk eller hotande för att PTSD ska utvecklas. Utvecklandet av PTSD 

sker med en latenstid vilken varierar från veckor till månader efter den traumatiska 

upplevelsen (Isaksson, 2017). 

   

Utvecklande av posttraumatiskt stressyndrom 

PTSD tenderar enligt Isaksson (2017) att orsakas genom traumatiska händelser där 

personen fruktar för sitt eget liv, sexuellt våld, skador av allvarlig omfattning samt 

bevittnandet av dödsfall. Vanligt är att PTSD utvecklas inom tre månader efter den 

traumatiska upplevelsen men ibland sker utvecklingen även en längre tid efter traumat. 

Livstidsprevalensen för utvecklandet av PTSD har angetts vara åtta procent i utförda 

amerikanska befolkningsstudier. Prevalensen för utvecklandet skiljer sig mellan könen där 

utvecklingen för kvinnor anses vara tio procent och fem procent för män. Utvecklandet av 

PTSD varierar troligtvis mellan länder och dess befolkning (Isaksson, 2017). Tre olika 

faktorer har visats sig leda till utvecklingen av stress hos sjuksköterskor på 

akutmottagningar. Dessa faktorer är enligt Laposa et al. (2003) den interpersonella 

omgivningen, patientvården och de organisatoriska egenskaperna. Forskarnas resultat 

påvisar att interpersonell konflikt är starkt förknippat med posttraumatiska stressreaktioner. 

En studie av Laposa et al. (2003) genomfördes för att undersöka om det finns ett samband 

mellan stress på arbetsplatsen och utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom. Studien 

belyser bristen på sjukhusledningens kunskap och medvetenhet kring posttraumatisk stress 

hos de anställda. Utveckling av det interpersonella förhållandet mellan arbetskollegor 

krävs för att förebygga utvecklingen av posttraumatiska stressymptom (Laposa et al., 

2003).  

  

Diagnostik och symtom vid posttraumatiskt stressyndrom 

Vid misstanke om PTSD kan diagnostiska utredningsinstrument användas som exempelvis 

MINI (Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju) för att lättare fastställa diagnosen 

(Psykiatristöd, 2010). Mätningen ska utföras av kliniker efter en kortare 

träningsgenomgång. Lekmannaintervjuare som utför testet behöver mer omfattande 
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utbildning. Resultatet från mätningen ska sedan granskas av en legitimerad läkare eller 

psykiatriker som värderar innehållet (Psykiatristöd, 2010). Somatiska utredningar saknar 

underlag för diagnostisering av PTSD, men kan påvisa möjlig samsjuklighet med 

exempelvis alkohol eller drogmissbruk (Isaksson, 2017). Kognitiva symtom som är vanliga 

vid PTSD uppges vara minnessvårigheter av viktiga händelser, en negativ självbild och 

bild av omvärlden samt upplevelser av känslomässig skuld och skam. Många personer med 

PTSD upplever ökad varsamhet, överspändhet, koncentrationssvårigheter samt 

vredesutbrott (Isaksson, 2017). Symtomen fortlöper minst en månad, men hälften av de 

drabbades symtom upphör inom tre månader. Personer som upplevt trauma är dock 

vanligtvis symtomfria inom ett år. Hos de personer där symtomen inte försvinner kan de 

fortsätta i många år (Allgulander, 2014).   

 

Komplex PTSD kan uppstå vid tidig exponering under utvecklingsfaser där individen som 

utsatts för traumatiska händelser anses som extra sårbar. För utvecklandet av komplex 

PTSD ska exponeringen för trauma ske före åtta års ålder eller upprepade exponeringar för 

svåra traumatiska händelser (Boon, Steele & Van Der Hart, 2011). Symtomen tenderar då 

att utvecklas till mer omfattande med genomgripande inslag av psykiatriska 

tilläggssymtom som psykotiska symtom samt personlighetsförändringar. Utredningen sker 

vanligtvis genom en omfattande anamnes där symtombilden jämförs med kartläggningen 

av psykiatrisk samsjuklighet (Isaksson, 2017). 

   

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom 

För att behandla PTSD behövs enligt Allgulander (2014) ett lagarbete som inkluderar flera 

olika professioner. Gruppen av professioner innefattar vanligtvis psykologer, psykiatriker, 

arbetsterapeuter, sjuksköterskor, anestesiologer, fysioterapueter samt samverkan med 

socialnämnd. Kognitiv beteendeterapi, som utförs av en kognitiv beteendeterapuet med 

fokus på trauma, rekommenderas som förstahandsval. Vid farmakologisk behandling som 

ordinerats av läkare är det fördelaktigt att använda en kombination av preparat vilka 

påverkar omsättningen av signalsubstanserna noradrenalin och serotonin. Detta för att 

uppnå analgetisk effekt samt en stabil emotionell upplevelse (Allgulander, 2014). 

  

Prevalens av posttraumatiskt stressyndrom inom akutsjukvård 

Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård är mer mottagliga för posttraumatiskt 

stressyndrom på grund av arbetsmiljöns utformning (Beavan & Stephens, 1999). Skogstad 

et al. (2013) påvisar sambandet mellan känslomässigt påfrestande situationer i arbetet på 

akutmottagningar där patienternas eller sjuksköterskornas egna liv varit hotade och 

utvecklandet av PTSD. Gillespie, Bresler, Gates och Succop (2013) påvisar att aggressivt 

beteende från patienter och anhöriga på akutmottagningar kan påverka den psykiska hälsan 

negativt hos sjukvårdspersonalen.  

 

Jämförelse av posttraumatiskt stressyndrom på andra vårdavdelningar 

Colville et al. (2017) påvisar att hög arbetsbelastning och traumatiska upplevelser inte är 

något som enbart drabbar sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. Studien påvisar 

även att 13 procent av sjuksköterskor som arbetar inom intensivvården tenderar att 

utveckla symtom som tyder på PTSD. Enligt en kinesisk studie utförd på 

sjukvårdspersonal som arbetar inom primärvården tenderar sjuksköterskor att utveckla 

PTSD i större utsträckning än övriga vårdyrken (Xu et al., 2016). En studie som 

publicerades 2015 visar att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård tenderar att 

uppvisa symtom som tyder på utveckling av PTSD. Resultatet av studien visar även att 

majoriteten av sjuksköterskorna undviker användandet av hanteringsstrategier som 
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hjälpmedel för hantering av symtomen kopplade till PTSD (O’Mahony, Gerhart, Grosse, 

Abrams & Levy, 2015). Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård utsätts i stor 

utsträckning för arbetsrelaterad stress samt en känsla av otrygghet och aggressivitet från 

patienter. Dessa är enligt studien de bakomliggande faktorerna för utvecklingen av PTSD 

hos sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården (Lee, Daffern, Ogloff & 

Martin, 2015).  

 

Hanteringsstrategier   

 

Enligt Brattberg (2008) används hanteringsstrategier av människor för att hantera en 

situation som upplevs besvärlig med förhoppningen att kunna leva ett så nära normalt liv 

som möjligt trots den traumatiska exponeringen. Hanteringsstrategier är tillvägagångsätt 

som är långsiktiga och är systematiska tillvägagångssätt. Olika situationer kräver olika 

hanteringsstrategier och ingen strategi fungerar i alla situationer. Hanteringsstrategier kan 

användas i olika kombinationer och är individuellt för olika människor. En 

hanteringsstrategi som fungerar bra i stunden kan bli destruktiv långsiktigt. Enligt 

Brattberg (2008) delas hanteringsstrategier in i tre olika kategorier: problemfokuserad, 

känslofokuserad och undvikande strategi. Problemfokuserad strategi fokuserar på ett yttre 

problem. Denna kategori av hanteringsstrategier är konkret, uppgiftsorienterad och inriktar 

sig på att lösa problemet genom att inhämta information, planera och ta beslut. 

Känslofokuserad strategi fokuserar på ett inre problem och på hantering av de egna 

känslorna. Denna hanteringsstrategi används när problemet inte går att lösa och fokuserar 

på att uppnå en acceptans av situationen. Vid undvikande strategi oroar sig personen 

mycket för framtida liknande upplevelser och undviker de situationer som utlöser dessa 

känslor. Personen är då rädd för den smärta eller oro som den känner och genom 

undvikandet för exponering av händelser som utlöser detta finns omfattande risker att 

utveckla ett långvarigt problem. Människors val av hanteringsstrategier beror på olika 

faktorer och kan delas in i den nuvarande sinnesstämningen, den sociala och fysiska 

omgivningen, personliga resurser, kognitiv förståelse och hälsorelaterade förutsättningar 

(Brattberg, 2008).  

 

Debriefing som hanteringsstrategi  

Det finns flertalet olika hanteringsstrategier att välja mellan och en välkänd är debriefing 

som anses användbar för hantering av svåra upplevelser enligt Dyregrov (2003). Vid 

debriefing bearbetas en gemensam upplevd traumatisk händelse i grupp. Debriefing i grupp 

kan utföras av människor som kraftigt berörts emotionellt av en oväntad händelse. Vid 

genomgång av en händelse bearbetas dess olika förlopp och aspekter som sedan bearbetas i 

gruppen. Tankar, intryck och reaktioner under händelseförloppet reflekteras av de berörda. 

Genom att bearbeta händelsen i grupp får de som upplevt händelsen möjlighet att beskriva 

sin egen upplevelse samt även höra upplevelsen från andra människor som upplevt samma 

situation. Genom att ta del av andras berättelser kan kunskapen om andras agerande samt 

vetskapen om hur andra människor hanterar situationen fastställas. Möjligheten att ge stöd 

åt andra berörda, bidra med fakta och lyssna på deras berättelse är centrala fördelar vad 

gäller hantering av händelsen i grupp (Dyregrov, 2003). Det finns två olika typer av 

debriefing, informell och formell debriefing. Informell debriefing innefattar kortare 

gruppsamtal vilka genomförs av den inblandade personalen samma dag som den upplevda 

traumatiska händelsen. Formell debriefing beskrivs som stödsamtal i grupp vilka ofta 

uppnår en varaktighet mellan två till tre timmar. Dessa gruppsamtal genomförs vanligtvis 

inom några dagar efter en traumatisk upplevelse. Vid genomförande av formell debriefing 
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är det arbetsledningens ansvar att strukturerade gruppsamtal genomförs och ingår i arbetet 

(Dyregrov, 2003).  

 

Sårbarhet 

 

Sårbarhet innebär att människor är mottagliga för händelser som sker i omgivningen. Både 

fysisk och social sårbarhet kan ske och ökar vid svåra livssituationer. Genom att värna om 

människors sårbarhet respekteras även deras värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Sjuksköterskors delaktighet i patientvård och omvårdnadsarbete med mycket 

patientkontakt som daglig arbetsmiljö gör dem sårbara och mer mottagliga för fysisk och 

psykisk stress (Angel & Vatne, 2017). Sårbarhet innebär att bekänna och acceptera 

patientens dödlighet och skörhet samt att som sjuksköterska vidkännas sin egen sårbarhet. 

Sjuksköterskor behöver erkänna sina egna känslor av svaghet för att finna styrka att finnas 

där för patienten. Det krävs mod för att våga lyssna och beröras av patientens berättelse då 

den personliga bekvämlighetszonen hos sjuksköterskorna riskeras (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2017). Konflikter, höga känslomässiga krav och brister i sjukhusledningen 

påverkar sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt och kan bli en psykosocial belastning 

(Korsvold & Thomassen, 2018). Sjuksköterskornas sårbarhet grundar sig i att de är 

delaktiga i patientvården. Det är viktigt att uppmärksamma den ömsesidiga sårbarheten i 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Genom att erkänna sårbarheten som 

förekommer kan den stödjas och en trygghet kan skapas för både sjuksköterskor och 

patienter. Att visa sårbarhet öppet är en central del för att gemensam tillit ska uppstå och 

för att minska lidandet hos patienten (Angel & Vatne, 2017).  

 

Lidande 

 

Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2017) grundar sig lidande och medlidande i 

sårbarhet från både patient och sjuksköterska och är ett centralt begrepp inom 

vårdvetenskapen. Sjukvårdens gemensamma nämnare är att lindra lidande. Lidande som 

substantiv innebär att den mänskliga upplevelsen är liktydig med smärta, vånda, plåga och 

pina. Verbet lidande innebär att genomgå och utstå smärta. I grunden är lidande en naturlig 

upplevelse som ingår i det mänskliga livet. Lidande kan vara både en fysisk, psykisk och 

existentiell upplevelse. Känsla av oro, hopplöshet, maktlöshet, isolering, sorg och smärta är 

några ord som kan definiera lidande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Upphoven till 

lidande kan vara varierande, både synbara och gömda. Inom vården är fysisk smärta, 

sjukdom, besvär, förlust samt död, dominerande skäl till lidande. Medlidandet kräver att 

sjuksköterskor kan visa sig sårbara med patienter som är sårbara, likaså visa svaghet med 

de som är svaga. Begreppet medkänslotrötthet har används för att beskriva sjuksköterskor 

som bemött människor efter svåra trauman. Medkänslotrötthet används för att beskriva 

symtom som ligger på gränsen till utmattningssymtom och posttraumatisk stress. Det blir 

svårt för sjuksköterskor att skapa relationer till patienterna samt att värna om den egna 

hälsan då bemötandet av patienter blir för påfrestande. Detta får en negativ påverkan på 

patientens omvårdnad och därmed sjuksköterskornas professionella ansvar och 

patientsäkerheten (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017).  

 

Författaren Janice Morse har en teori om lidandets förlopp vid namn Towards a Praxis 

Theory of Suffering som används för att förstå begreppet lidande. Enligt Morse (2001) kan 

lidandet ta lång tid att genomgå men kan delas upp i sektioner genom att stänga av och på 

sina känslor. Morse menar att människor har två olika tillstånd av lidande som de pendlar 

mellan när de upplever lidande i sitt liv. Ett bestående tillstånd där människor kan stänga 
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av sina känslor för skydda sig själva och avstå från ett minskat psykiskt välbefinnande. I 

detta tillstånd är känslorna undertryckta men fortfarande närvarande. Det andra tillståndet 

är emotionellt lidande som frigör alla känslor. I vilket av tillstånden människan befinner 

sig i beror på hennes egna behov och acceptans av situationen och behoven hos andra 

människor. Detta kan ses utifrån sjuksköterskornas perspektiv att hantera lidande hos 

patienter genom att undertrycka sina känslor (Morse, 2001). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

 

Begreppet profession definieras som utbildning på universitetsnivå vilket resulterar i en 

akademisk examen och eventuell legitimation. Krav för att ett yrke ska kunna benämnas 

som profession är att det sker kontinuerlig forskning inom området, det bedrivs 

självständigt och är fördelaktigt för samhället (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar som grundar sig i ett omvårdnadsansvar med 

fyra olika perspektiv: praktiskt fokus, humanvetenskaplig inriktning, omsorgstraditioner 

och hälsoorientering. Då omvårdnad bedrivs ur ett humanvetenskapligt perspektiv ansvarar 

sjuksköterskorna för mer än de medicinsktekniska momenten. Det humanvetenskapliga 

perspektivet inriktar sig främst på patientens omvårdnadsbehov och på att se hela 

människan och inte enbart sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskor ansvarar därmed för att minska patienters sårbarhet och främja deras 

välbefinnande genom att erbjuda stöd och omvårdnad. Det professionella ansvaret för 

sjuksköterskor är att huvudsakligen ta hand om människor med vårdbehov. 

Sjuksköterskorna ansvarar för att patienter delges relevant och tillräcklig information för 

att kunna ta informerade beslut. Sjuksköterskorna ansvarar även för att förespråka 

patientens autonomi och det egna valet till vård och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I samarbete med samhället ska sjuksköterskorna främja 

hälsa och tillfredsställa befolkningens vårdbehov. Arbetet ska ske med fokus på sårbara 

grupper. Sjuksköterskorna har ett professionellt ansvar att tillämpa trovärdighet, empati, 

respekt och lyhördhet gentemot patienter och kollegor. Ett av sjuksköterskornas fyra 

ansvarsområden är att lindra lidande oberoende av ålder, kön, trosuppfattning, hudfärg 

samt etnisk bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt patientsäkerhetslagen 

[PSL] (SFS 2010:659) är sjuksköterskorna skyldiga att arbeta för en god patientsäkerhet. 

Sjuksköterskorna är därmed skyldiga att rapportera eventuella risker för vårdskador samt 

händelser där vårdskador inträffat eller kunnat inträffat och därmed skapat ett lidande för 

patienten.  

 

Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) klassas lidande genom kroppslig eller 

psykisk skada som uppkommit vid sjukvårdsbesök som en vårdskada. Det är 

sjuksköterskornas ansvar att arbeta förebyggande mot uppkomsten av samtliga former av 

lidande. Sjuksköterskorna har ett centralt ansvar att korrekt omvårdnad, utbildning, 

forskning och ledning utförs. Sjuksköterskorna har ett professionellt ansvar gentemot 

patienterna och sjukvården att utföra sitt jobb på ett korrekt och patientsäkert sätt. 

Sjuksköterskorna bör värna om sin egen hälsa för att kvaliteten av patientvården inte ska 

riskeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En studie som publicerades 2008 påvisar 

betydelsen av sjuksköterskornas utvecklande av det professionella ansvaret redan under 

grundutbildningen. Studien påvisar sambandet mellan ett tidigt utvecklat professionellt 

ansvarstagande och det viktiga omvårdnadsarbetet som utförs. När studenter tidigt 

utvecklar ett professionellt ansvar vid omhändertagande av patienter redan under sin 

studietid förbättras omvårdnadsarbetet, helhetssynen av patienterna och 

omvårdnadsbehoven senare i yrkesutövningen (Kelly, Connor, Kun & Salmon, 2008). 
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Problemformulering 

 

Till en akutmottagning kommer svårt sjuka personer. Detta i kombination med högt 

arbetstempo, begränsade resurser och otillräcklig bemanning bidrar till en hög 

arbetsbelastning som kan generera psykiska samt fysiska påfrestningar för 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar tenderar att utveckla 

arbetsrelaterad stress och PTSD genom att kontinuerligt utsättas för traumatiska 

upplevelser. Olika traumatiska upplevelser kan öka sjuksköterskors sårbarhet. Detta bidrar 

till att kvaliteten på vården riskerar att försämras och gör patienterna sårbara vilket hotar 

patientsäkerheten och bidrar till ett ökat lidande hos patienterna. För att sjuksköterskor ska 

upprätthålla ett professionellt ansvar krävs det att den egna hälsan prioriteras. 

Arbetsrelaterad stress kan påverka det psykiska välmåendet hos sjuksköterskor samt 

utvecklingsförloppet av PTSD. Detta kan bidra till ökat lidande för sjuksköterskorna som 

påverkar den upplevda arbetsmiljön negativt. Sekundärt påverkas kvaliteten på vården som 

patienter erhåller då sjuksköterskor ansvarar för kvaliteten på omvårdnadsarbetet samt 

arbetsfördelning av omvårdnadsresurser. Målet med denna litteraturöversikten är att 

identifiera olika hanteringsstrategier och därmed skapa en ökad förståelse gällande 

hanteringsstrategier av upplevd arbetsrelaterad stress och PTSD som främjar 

sjuksköterskors hälsa samt ökar patientsäkerheten på akutmottagningar.   

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva hur arbetsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom kan 

förebyggas och hanteras hos sjuksköterskor på akutmottagningar.  

 

METOD  

 

Val av Metod 

 

Med övervägande för denna kandidatuppsats begränsade tidsåtgång valdes en 

litteraturöversikt som studiedesign. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är syftet med 

en litteraturöversikt att beskriva det nuvarande kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Därmed valdes en litteraturöversikt för att beskriva kunskapsläget avseende förebyggande 

åtgärder samt hanteringsstrategier hos sjuksköterskor på akutmottagningar. Genom att ta 

del av forskning inom området belastas inte sjukvården ytterligare med nya studier 

(Forsberg & Wengström, 2015). Resultatet av en väl utförd litteraturöversikt kan användas 

som grund för att studera forskningsläget inom ett valt område, utgöra grunden till större 

arbeten på högre nivåer samt bidra till utvecklandet och förbättringen av hälso- och 

sjukvården (Friberg, 2017). Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes i de 

studier som inkluderades i arbetet. Enligt Henricson (2017) innehåller kvalitativa studier 

data som insamlats genom intervjuer, observationer, fokusgrupper eller berättelser. Polit 

och Beck (2017) påvisar att kvalitativa studier behövs för att skapa en personlig upplevelse 

och ett holistiskt synsätt. Denna studiedesign kan därmed väl appliceras på utvecklandet av 

PTSD och förebyggande åtgärder samt hanteringsstrategier. Studier som är utförda genom 

en kvantitativ design innefattar mätbar data och ofta fler deltagare i samma studie, vilket 

utgör en konkret och tydlig kunskapsgrund för arbetet (Polit & Beck, 2017). 
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Urvalskriterier  

 

Avgränsningar  

Artiklarna som användes i studien var publicerade mellan 2009-01-01 till 2019-01-01. 

Tidsavgränsningar på högst tio år rekommenderades av Polit och Beck (2017) då det anses 

vara aktuell forskning. Urvalet begränsades även till artiklar skrivna på endast engelska då 

det är vetenskapligt vedertaget publikationsspråk enligt Henricson (2017) samt att båda 

författarna till denna litteraturöversikt behärskar detta språk. Vid artikelsökning i databasen 

CINAHL valdes “peer reviewed” vid sökningen då endast denna typ av artiklar 

inkluderades i vår studie.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna presenterade resultat om förebyggandet åtgärder samt hantering av 

arbetsrelaterad stress och PTSD hos sjuksköterskor på akutmottagningar. I denna studie 

valde vi att fokusera enbart på sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar då urvalet 

för en litteraturöversikt blev mer exakt om målgruppen begränsades. Artiklar som innehöll 

sjuksköterskor samt annan vårdpersonal inkluderades om sjuksköterskornas perspektiv 

tydligt kunde urskiljas i dess resultat. De artiklar som ingick i studien var endast 

originalartiklar, vilket innebar att de presenterade ny forskning (Friberg, 2017). 

Inkluderade studier var peer reviewed, vilket innebar att de var granskade av experter inom 

området och hade en vetenskaplig tyngd (Polit & Beck, 2017).  

 

Exklusionskriterier 

Exklusion av artiklar kunde bero på att de vid djupare granskning inte uppfyllde alla 

inklusionskriterier, vilket utfördes enligt rekommendation från Henricson (2017). I denna 

studie exkluderades forskning innehållande information angående förebyggandet och 

hantering av PTSD och arbetsrelaterad stress hos all övrig sjukvårdspersonal än 

sjuksköterskor. Exempel på yrkesgrupper som exkluderades från arbetet är läkare, 

undersköterskor, logopeder, fysioterapeuter samt specialistutbildade sjuksköterskor. 

Forskning från andra vårdmottagningar eller vårdavdelningar på sjukhus, öppenvård, 

primärvård eller prehospital vård exkluderades från arbetet. Forskning utförd på övrig 

vårdnivå än slutenvård på akutsjukhus har exkluderats från arbetet.  

 

Datainsamling  

 

Genom inhämtandet av data från en begränsad målgrupp och arbetsplats innehåller denna 

studie därmed material som är relevant för att besvara syftet. Vid ett inbokat besök med en 

bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola 2019-04-05 utfördes ett grundläggande 

tillvägagångssätt i datasökning i nedan nämnda databaser. Kunskapen att söka i olika 

databaser är betydelsefull då det är det primära steget för att hitta relevant litteratur 

(Kristensson, 2014). Datainsamlingen innefatta vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Public Medline (PubMed), Cumulative Index for Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) samt American Psychological Association (PsycINFO). PubMed är 

en databas innehållande medicinsk vetenskaplig litteratur. I databasen CINAHL finns det 

huvudsakligen artiklar från ett vårdvetenskapligt perspektiv. PsycINFO erhåller artiklar 

inom psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). I databassökningarna 

användes indexord, vilket är tilldelade nyckelord grundade på artikelns innehåll. Indexord 

underlättar litteratursökningen genom att få fram relevanta artiklar inom ämnesområdet 

(Kristensson, 2014). Indexorden valdes efter sökningar i Karolinska Institutets version av 

Svensk MeSH där ord som ansågs relevanta för vårt syfte översattes till engelska MeSH-
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termer och användes sedan i databassökningarna. Indexorden “Nursing”, “Nursing Care”, 

“Associate Nurse”, “Bachelor Nurse”, “Nursing, Occupational Health”, “Stress, 

Psychological”, “Occupational Stress”, “Stress disorder, Post-Traumatic”, “Patient safety”, 

“Occupational Health”, “Occupational Exposure”, “Workload”, “Adaptation, 

Psychological”, “Emergency”, “Emergency Service, Hospital”, “Emergency Medical 

Services”, “Emergency Nursing”, “Emergency Nurse Practitioner”, “Emergency Care”, 

“Burnout, Psychological”, “Burnout, Professional”, “Trauma”, “Trauma Exposure”, 

“Coping” och “Prevention & Control” listade i tabell 1 användes i databassökningarna i 

PubMed och CINAHL. I databasen PubMed användes indexorden som Medical Subject 

Heading (MeSH) termer för att få sökningarna mer specifika då termerna är hierarkiskt 

ordnade i databasen i så kallade MeSH-träd. I databasen CINAHL användes CINAHL 

Headings som är ämnesord för att underlätta och specificera sökningsresultatet. Vid 

artikelsökning i PsycINFO användes fritext med ordvalen “Nurses” och “Posttraumatic 

Stress Disorder”. I studien användes booleska sökoperatörer, vilka enligt Kristensson 

(2014) är en typ av sökkommandon som kan användas i databassökningar för att utvidga 

eller avgränsa en sökning. Den booleska sökoperatören OR användes mellan de sökta 

termerna då minst en av termerna skulle finnas med i sökresultatet. Vid sökning med 

kombination av två termer användes sökoperatören AND. Den booleska sökoperatören 

NOT användes inte i sökningarna då behovet av att exkludera termer inte förekom då ett 

önskvärt sökresultat uppnåddes. I sökningen av artiklar användes även fritext i databaserna 

PubMed och CINAHL gällande sökningarna av “Nurse”, “Nurses” och “PTSD”. 

Fritextsökning innebär en sökning av ord som ej är beroende av indexord (Kristensson, 

2014). Arbetets inkluderade artiklar utgör sedan underlaget för analysen, se tabell 1. 

Antalet lästa abstrakt innefattade totalt 141 stycken och antalet lästa artiklar 73. Slutligen 

inkluderades 15 antal artiklar i studien.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökningar  

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-04-08 

Nurses AND 

Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

AND 

Emergency 

Service, 

Hospital  

10 years 

English 

21 2 1 1 

PubMed 

2019-04-08 

Stress, 

Psychological 

OR Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload 

AND 

10 years 

English 

296 38 26 4 
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Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Nursing AND  

Nurse OR 

Nurses 

CINAHL 

2019-04-11 

Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Nursing OR 

Emergency 

Nurse 

Practitioner OR 

Emergency 

Care AND 

Stress, 

Psychological 

OR Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload OR 

PTSD AND 

Nurse OR 

Nurses 

10 years 

English 

Peer reviewed 

370 7 2 1 

PubMed 

2019-04-11 

Stress, 

Psychological 

OR Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload 

AND 

Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Nursing AND  

Nurse OR 

Nurses 

10 years 

English 

297 5 5 3 
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PsycINFO  

2019-04-11 

Nurses AND 

Posttraumatic 

Stress Disorder  

10 years  

English 

103  3 1 1 

PubMed  

2019-04-21 

Stress, 

Psychological 

OR Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload 

AND 

Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Nursing AND 

Prevention & 

Control AND 

Nurse OR 

Nurses  

10 years  

English 

48 35 20 1 

PubMed  

2019-04-21 

 

Coping OR 

Prevention & 

Control AND 

Nurse OR 

Nurses AND 

Stress, 

Psychological 

OR Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload OR 

PTSD AND 

Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Nursing OR 

Emergency 

Nurse 

Practitioner OR 

Emergency 

Care  

10 years  

English 

43 20 5 1 
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PubMed 

2019-04-25 

Emergency 

Medical 

Services OR 

Emergency 

Care AND 

Stress, 

Psychological 

OR 

Occupational 

Exposure OR 

Workload 

AND Stress, 

Psychological 

OR 

Occupational 

Exposure AND 

OR Nurses 

AND 

Adaptation, 

Psychological 

OR Coping OR 

Prevention & 

Control 

10 years  

English 

35 6 2 1 

PubMed 

2019-04-25 

Emergency 

Service, 

Hospital OR 

Emergency 

Care AND 

Nurse OR 

Nurses OR 

Associate 

Nurse OR 

Bachelor Nurse 

AND Nursing, 

Occupational 

Health OR 

Occupational 

Health AND 

PTSD OR 

Stress 

Disorders, 

Post-Traumatic 

OR 

Occupational 

Stress OR 

Burnout, 

Psychological 

OR Burnout, 

Professional 

10 years  

English 

907 25 11 2 
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OR Trauma 

OR Trauma 

Exposure  

TOTALT  2120 141 73 15 

 

Databearbetning  

 

Artiklar som med titel uppfattades besvara syftet valdes ut för vidare bearbetning. 

Författarna studerade enskilt 70 respektive 71 abstrakt av dessa 141 utvalda artiklar. Från 

de 141 artiklarna valdes sedan 73 artiklar som ansågs besvara arbetets frågeställning. 

Dessa 73 artiklar sparades sedan på datorer och lästes separat av båda författarna till 

litteraturöversikten och diskuterades för att se om samstämmighet om artiklarnas resultat 

fanns. Detta resulterade slutligen i att 25 artiklar gemensamt valdes ut. De 25 utvalda 

artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets Högskolas mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar enskilt av båda litteraturöversiktens författare, se bilaga A (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Kvalitetsgranskningsmallen har tre klassificeringar: hög kvalitet (I), medel kvalitet (II) och 

låg kvalitet (III). I denna studie inkluderades enbart studier med hög eller medel kvalitet. 

Klassificeringen av två artiklar där en överensstämmelse inte kunde fastslås ansågs för 

otydliga och exkluderades från denna studie samt sju övriga artiklar som klassificerades 

som låg kvalitet. Därmed exkluderades ytterligare tio artiklar från denna litteraturöversikt. 

Slutligen klassificerades 15 artiklar som hög eller medelhög kvalitet och inkluderades i 

arbetet. Kvalitetsgranskningen jämfördes sedan tillsammans för att säkerställa att artiklarna 

granskats likvärdigt. Vid oklarheter diskuterades bearbetningen med varandra och 

korrigerades till ett resultat som överensstämde med båda bedömningarna (Henricson, 

2017). Efter redovisningen från den enskilda granskningen valdes de artiklar som 

uppfyllde de tidigare nämnda kvalitetklassificeringarna ut tillsammans som grundläggande 

underlag för denna studie. Antal artiklar i denna studie som fick hög kvalitet var sex 

stycken och nio stycken fick medelhög kvalitet.  

 

Dataanalys  

 

Analysen är utförd enligt metoden integrerad analys då den ansågs vara en relevant metod 

för att analysera materialet i denna litteraturöversikt. Enligt Kristensson (2014) innebär en 

integrerad analysmetod att artiklarnas resultat ställs i relation till varandra genom att de 

kategoriseras och innehållet jämförs. Integrerad analysmetod innehåller tre steg. I steg ett 

utfördes en genomläsning av de artiklar som utgjorde resultatet i denna studie separat av 

båda författarna och diskuterades sedan gemensamt. Detta genomfördes för att urskilja 

skillnader samt likheter i artiklarnas resultat. I nästa steg kategoriserades de 15 utvalda 

artiklarna enskilt av båda författarna utifrån vilka olika förebyggande åtgärder respektive 

hanteringsstrategier av arbetsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom de 

innefattade. I det sista steget sammanställdes artiklarnas resultat inom respektive kategori 

genom att artiklarna lästes separat av båda författarna. De enskilda sammanfattningarna 

jämfördes sedan med varandra och ett samstämmigt resultat enligt båda författarna 

färdigställdes. Detta utfördes genom att artiklarna beskrevs i en matris, se bilaga B. 

Kategorierna utgjorde sedan grunden till rubrikerna i resultatredovisningen. Kategorisering 

utfördes för att tydliggöra processen och minska risken för feltolkningar, vilket är i 

enlighet med en integrerad analysmetod (Kristensson, 2014). Viktiga delar i artiklarna 



 

   

   

18 

färgmarkerades med lila färg. Denna studie inkluderade sex kvalitativa artiklar och åtta 

kvantitativa artiklar. En artikel hade både en kvalitativ och kvantitativ design.  
 

Forskningsetiska överväganden 

  

Enligt Kristensson (2014) innefattar resultatet i en litteraturöversikt redan publicerad 

forskning. Det var därför viktigt att forskarna till artiklar som återfanns i detta arbete 

utgick ifrån en god forskningsetik. Samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt 

är utförda enligt god forskningsetik. De inkluderade svenska artiklar i arbetet har uppfyllt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Övriga studier var godkända av en etisk 

kommitté. Enligt Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer finns huvudkrav som 

bland annat innefattar forskarens ansvar att informera deltagarna om syftet med 

forskningen samt att deltagarna själva bestämmer angående sin medverkan i 

forskningsstudien. Om deltagaren beslutar att inte fortsätta med sitt deltagande ska detta 

ske utan negativa konsekvenser och ska inte utsättas för olämplig uppmaning till 

medverkan eller påtryckning (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att i denna litteraturöversikt 

inkludera artiklar som var etiskt prövade infattade litteraturöversikten enbart artiklar där 

forskarna hade värnat om de personer som medverkade i de utförda studierna. Detta genom 

att deltagarna inte blev exponerade för onödiga risker som kunde påverka deras psykiska 

samt fysiska hälsa. Då forskning som utförs på människor ställer krav på att inte skada 

deltagarna har Nürnbergerkoden som uppstod 1947 utarbetats som ett styrdokument för 

forskningsetik. Specifikt inriktad mot medicinsk forskning utvecklades 

Helsingforsdeklarationen år 1964. Studier som är utförda enligt Helsingforsdeklarationen 

innefattar god forskningsetik genom att deltagarnas hälsa alltid ska värnas och inte 

påverkas av intresset vad gäller forskarnas eller samhällets önskade resultat (World 

Medical Association, 2018).  

 

Genom att ta del av befintliga studier och utföra en litteraturöversikt innefattar detta arbete 

ej egna intervjuer eller statistikinsamling genom utarbetade formulär. Nya intervjuer samt 

statistikinsamling kan påverka de personer som upplevt traumatiska händelser då de 

behöver återberätta upplevelsen. Genom en litteraturöversikt skedde inte detta och 

sjukvården belastades inte ytterligare. Detta kan härledas till konsekvensetik där varje 

handling bedöms utifrån de konsekvenser som kan uppstå (Helgesson, 2015). Enligt Polit 

och Beck (2017) ska artiklarna tolkas objektivt och inte vinklas för att bli gynnsamt eller 

fördelaktigt för att besvara arbetets syfte. Detta har utförts genom att artiklarna har lästs 

utan påverkan av egna tolkningar angående artiklarnas resultat då båda författarna till 

denna litteraturöversikt arbetat aktivt med att inte låta sina förutfattade meningar påverka 

resultatet. Enligt Henricson (2017) kan forskare till ett ämne besitta en förförståelse som 

riskerar att påverka resultatet av studien. Det är viktigt att detta beaktas då en subjektiv 

tolkning annars riskerar att uppstå, vilket kan påverka studiens tillförlitlighet negativt. 

Enligt Henricson (2017) innebär plagiat att idéer, ord, processer samt resultat från 

författare används i ett arbete utan att erkännande till originalförfattaren anges. Vanligast 

vid plagiat är att texten i arbetet återges utan källa som hänvisar till den författare som från 

början skrivit texten. Innehållet i detta arbete bearbetades därför noga för att utesluta 

plagiat. Enligt Polit och Beck (2017) är peer reviewed en process där en artikel granskats 

av experter inom artikelns ämnesområde. Genom detta försäkras att de inkluderade 

artiklarna i arbetet håller en hög standard vilket försäkrar att forskarna inte tolkat resultatet 

till sin egen fördel. Artiklar som är granskade enligt peer review har använts som underlag 

för datainsamlingen för detta arbete.  
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RESULTAT  

 

Resultatet utgår från 15 vetenskapliga artiklar, vilka presenteras sammanfattningsvis i en 

matris (bilaga B) och är markerade med en asterisk i litteraturförteckningen. Resultatet 

redovisas i löpande text enligt kategorierna förebyggande åtgärder genom ökat stöd från 

sjukhusledningen, förebyggande åtgärder genom utökad sjuksköterskebemanning, icke 

medicinska förebyggande åtgärder och hanteringsstrategier, undvikande 

hanteringsstrategier, hanteringsstrategier genom utbildningar samt hanteringsstrategier 

genom debriefing. Kategorierna innehåller resultat utifrån olika förebyggande åtgärder 

respektive hanteringsstrategier som används av sjuksköterskor på akutmottagningar vid 

upplevd arbetsrelaterad stress samt PTSD. Genom denna kategoriindelning sammanställs 

resultatet tydligare för samtliga kategorier.  

 
Förebyggande åtgärder genom ökat stöd från sjukhusledningen 

Enligt studier utförda av García-Izquierdo och Ríos-Rísquez (2012), Johansen och Cadmus 

(2016) samt Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) uppger sjuksköterskorna på 

akutmottagningar att de upplever ett bristande stöd från sjukhusledningen vid 

arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna uppger att de saknar förebyggande stödåtgärder 

från sjukhusledningen genom psykosocialt stöd vid hög arbetsbelastning. De uppger att ett 

socialt stöd i form av samtal kan förebygga arbetsrelaterad stress och därmed bidra till ett 

mer patientsäkert arbete. Sjuksköterskorna påtalar att genom påverkan och förändring från 

sjukhusledningen av de faktorer som utvecklar arbetsrelaterad stress kan det förebyggas 

innan den arbetsrelaterade stressen uppstår (Rozo et al., 2017).  
 
Enligt Adriaenssens, De Gucht och Maes (2012), Lavoie, Talbot och Mathieu (2011) samt 

Lavoie et al. (2015) kan förebyggande åtgärder som socialt stöd från 

ledningssjuksköterskor och stödaktiviteter från kollegor även motverka utvecklingen av 

PTSD. Utformningen av stödprogram påvisade sig vara en effektiv strategi då olika 

traumatiska händelser kräver olika åtgärder. Förebyggande åtgärder bör utföras för att 

tidigt kunna identifiera och förebygga PTSD-symtom och bör därför vara anpassbara till 

alla olika traumatiska händelser, till sjuksköterskornas individuella behov samt vara enkla 

att utföra (Lavoie et al., 2011). Stödaktiviteter ses därmed som en hoppfull metod för att 

förebygga utvecklingen av PTSD-symtom (Lavoie et al., 2015). Enligt studien av 

Adriaenssens et al. (2012) som utfördes med 248 sjuksköterskor påvisades det att 

sjuksköterskor som arbetade heltid upplevde ett större behov av psykiskt stöd än de som 

arbetade deltid. Studien kunde inte påvisa skillnader vid deltagarnas svarsresultat beroende 

på civilstånd, antal hemmaboende barn eller skiftarbete. Enligt studien kan prevalensen av 

PTSD minskas genom sjukhusledningen sätter in mer förebyggande åtgärder med ökat 

stöd, kommunikation, psykologisk handledning, kognitivbeteende terapi och tid för vila 

(Adriaenssens et al., 2012). Användandet av samtal och att arbeta aktivt med 

problemlösning ansågs enligt Lavoie et al. (2015) motverka utveckling av PTSD samt 

minska sjuksköterskornas upplevda symtom. Sjuksköterskor som upplever en positiv 

känsla på arbetet utvecklade lindrigare symtom av PTSD än de som upplever en negativ 

känsla på arbetet (Lavoie et al., 2015). 
 
Förebyggande åtgärder genom utökad sjuksköterskebemanning 

Rozo et al. (2017) samt Eriksson, Gellerstedt, Hillerås och Craftman (2017) påvisar i sina 

studier att en ökad bemanning av sjuksköterskor på akutmottagningarna kan reducera den 
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upplevda arbetsrelaterade stressen innan den utvecklas till en problematisk stressnivå. 

Sjuksköterskorna uppger att de inte hinner utföra en optimal omvårdnad vilket påverkar 

patientsäkerheten och skapar en upplevd stress. Enligt Eriksson et al. (2017) kan känslor av 

utbrändhet uppkomma hos sjuksköterskor på akutmottagningar när vårdtiden av patienter 

blir förlängd. Detta leder till att patientsäkerheten riskeras samt att arbetsmiljön försämras. 

Sjuksköterskorna efterfrågar då en ökad bemanning av personalen för att bemöta den 

ökade vårdtyngden vid förlängda vårdtider (Eriksson et al., 2017).  
 
Icke medicinska förebyggande åtgärder och hanteringsstrategier 

Icke medicinska terapiformer påvisas fungera förebyggande vid arbetsrelaterad stress samt 

som hanteringsstrategi vid utvecklad PTSD. Detta är något som Ariosa et al. (2011) samt 

Von Rueden et al. (2010) påvisar i sina studier. En icke konventionell medicinsk 

terapiform för stressreducering är enligt Ariosa et al. (2011) taktil massage och 

hypnoterapi som utförs på arbetsplatsen. Hypnoterapi möjliggör kontakt med individens 

undermedvetna och kan bidra till en psykisk och fysisk avslappning. Hypnoterapi kan 

hjälpa till att stärka självkänsla och lindra ångest. Taktil massage innebär manuell beröring 

i form av mjukt tryck för att uppnå en känsla av relaxation. Deltagarna upplevde att detta 

möjliggjorde att de kunde ge mer stöd till sina kollegor och till patienterna. Taktil massage 

och hypnoterapi visade sig vara effektiv för stressreducering, motverka upplevd smärta, 

lindra ångest och muskelspändhet samt förbättra arbetsförmågan hos personalen. De två 

terapiformerna ansåg även bidra till att öka personalens förståelse för både patienter och 

kollegor vilket förberedde sjuksköterskor inför allvarliga händelser på arbetet. 

Hälsofrämjande insatser som dessa kan förhindra utvecklingen av stress innan det blir till 

ett problem för sjuksköterskorna (Ariosa et al., 2011). I en studie av Von Rueden et al. 

(2010) undersöktes hanteringsstrategier av PTSD hos 128 sjuksköterskor som arbetade på 

akutmottagningar. Av sjuksköterskorna svarade 90,6 procent att de använde 

familjemedlemmar, 82 procent svarade att de använde vänner och 71 procent uppgav att de 

använde kollegor som stöd vid svåra händelser. Även fritidsintressen användes hos 84,56 

procent och motion hos 60,9 procent av deltagarna som hanteringsstrategi. Av 

sjuksköterskorna som deltog i studien svarade 64,8 procent att deras hanteringsstrategier 

fungerade bra (Von Rueden et al., 2010). 
 
Undvikande hanteringsstrategier  

Enligt studier av Robinson och Stinson (2016), Crilly, Greenslade, Lincoln, Timms och 

Fisher (2017) samt Rozo et al. (2017) använder sjuksköterskor undvikande 

hanteringsstrategier för att hantera den upplevda stressen på arbetsplatsen. Genom att byta 

arbetsplats från akutmottagningar till andra vårdverksamheter eller ansöka om 

rotationstjänster som placerar ut sjuksköterskorna på andra vårdverksamheter användes 

undvikande hanteringsstrategier för att hantera den upplevda stressen. Enligt Robinson och 

Stinson (2016) uppgav sjuksköterskorna att genom byte av arbetsplats från en 

akutmottagning till en annan vårdverksamhet eller ett arbete utanför sjukvården tillät dem 

att hantera sina känslor. Genom detta skapades en distans till arbetet och upplevelserna på 

akutmottagningen (Robinson & Stinson, 2016). Detta något som även Crilly et al. (2017) 

påvisar där möjligheten att bli utstationerad på andra vårdverksamheter utanför 

akutmottagningar påvisades kunna minska upplevelsen av stress. Detta visade sig vara en 

effektiv strategi för att minska utbrändhet och stress. Rotationssystem som placerar ut 

sjuksköterskorna på andra vårdverksamheter påvisades även ha en positiv effekt på 

arbetsmoralen och sjuksköterskornas uppfattning av arbetsmiljön. Utstationerings 
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möjligheten gav sjuksköterskorna en chans att arbeta i ett mindre skarpt läge än på 

akutmottagningar, vilket fick en stressreducerande effekt. Sjuksköterskor som arbetade 

deltid på en annan vårdverksamhet kände sig mer nöjda och uppskattade en lägre 

stressnivå än de som arbetade heltid enbart på akutmottagningen (Crilly et al., 2017).  
 
Enligt Rozo et al. (2017) upplever sjuksköterskor svårigheter att släppa arbetet efter 

avslutat arbetspass, vilket resulterade i att tre av fem sjuksköterskor lämnade 

akutsjukvården för att kunna hantera den upplevda stressen. Svårigheten att släppa arbetet 

påvisas även av Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2011) där två av de sex 

sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav att de använde alkohol i hemmet för att 

hantera svåra händelser på arbetet. Enligt Robinson och Stinson (2016) uppgav 

sjuksköterskorna att de inte hade tid att hantera sina känslor under arbetspassen, utan 

arbetade vidare med andra patienter direkt efter traumatiska upplevelser. Sjuksköterskorna 

uppgav att de var tvungna att stänga av sina känslor för att kunna hantera traumatiska 

upplevelser. Denna hanteringsstrategi uppgavs bidra till biverkningar på sjuksköterskornas 

privatliv samt det professionella arbetet genom att de endast flyttade fram problemen och 

känslorna. Sjuksköterskorna i studien uppgav även att de låtsades vara opåverkade av 

traumatiska händelser som en hanteringsstrategi. Detta genom att känslor ignorerades och 

arbetet fortskred med en annan patient. Många sjuksköterskor upplevde ett bakslag med 

denna strategi genom att de vid senare tillfällen började reflektera över sin egen dödlighet 

(Robinson & Stinson, 2016). Undvikande hanteringsstrategier påvisas även hos 

sjuksköterskor med utvecklad PTSD. Enligt Lavoie et al. (2015) påverkades symtomen hos 

sjuksköterskorna som använde en undvikande hanteringsstrategi genom att de upplevda 

symtomen ökade. Studien påvisade inget samband mellan kön, ålder eller 

arbetslivserfarenhet vad gäller utvecklandet av PTSD (Lavoie et al., 2015). 
 
Hanteringsstrategier genom utbildningar 

Enligt Rong, Hong, Jianxin och Liyao (2017), Pich et al. (2011) samt Johansen och 

Cadmus (2016) efterfrågar sjuksköterskorna utbildningar för att hantera den upplevda 

arbetsrelaterade stressen. En studie med 102 deltagande sjuksköterskor från 

akutmottagningar påvisade symtom av utbrändhet hos samtliga deltagare (Rong et al., 

2017). Känslor av utbrändhet som emotionell trötthet samt ökad trötthetskänsla på arbetet 

minskade hos sjuksköterskorna som erbjudits aktiv utbildning i kommunikation och 

hantering av emotionella känslor. Sjuksköterskorna uppgav att resultatet från dessa 

utbildningar fungerade väl som hanteringsstrategi för minskad känsla av utbrändhet samt 

ökad känsla av återhämtning (Rong et al., 2017). Även Lavoie et al. (2011) påvisar vikten 

av utbildning hos sjuksköterskorna för att hantera utvecklad PTSD. Detta genom att 

sjuksköterskorna erbjuds stödaktiviteter och utbildningar i känslomässig hantering samt 

akutrums simuleringar för att förberedas psykiskt inför traumatiska händelser och för att 

hantera samt minska uppkomsten av PTSD (Lavoie et al., 2011). En huvudfaktor till 

arbetsrelaterad stress påvisades vara avsaknad av funktionell konflikthantering med både 

kollegor och patienter. Även Eriksson et al. (2017) påvisar att arbetsrelaterad stress bidrar 

till konflikter mellan sjuksköterskorna på akutmottagningarna och därmed resulterar i 

missnöjda patienter samt anhöriga. Enligt Johansen och Cadmus (2016) förekom 

undvikande konflikthantering där sjuksköterskorna undvek situationen som orsakade 

känslorna påvisades användas hos 28 procent hos de 222 medverkande sjuksköterskorna. 

Studien visade att denna konflikthanteringsstrategi bidrog till högre nivåer av 

arbetsrelaterad stress. För att hantera utvecklandet av arbetsrelaterad stress bör 

sjukhusledningen erbjuda en kompetensbaserad utbildning och handledning i konstruktiv 
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konfliktlösning (Johansen & Cadmus, 2016). Våldsamma konflikter, både verbala och 

fysiska, på akutmottagningar kan ske med patienter, vilket påvisas i en studie utförd av 

Pich et al. (2011). Sjuksköterskorna i studien upplevde att arbetsgivare arbetade mer med 

att agera på våldet som uppstod genom att erbjuda tillgång till överfallslarm och utökad 

väktarbevakning istället för att arbeta förebyggande.  
 
Hanteringsstrategier genom debriefing  

Enligt studier av Pich et al. (2011), Buurman, Mank, Beijer och Olff (2011), Morrison och 

Joy (2016) samt Lavoie et al. (2011) påvisas debriefing som hanteringsstrategi innefatta en 

positiv påverkan vid utvecklandet av PTSD. Enligt Pich et al. (2011) uppgav 

sjuksköterskorna i studien att informell debriefing med kollegor var deras mest använda 

hanteringsstrategi för att hantera konflikter och våldsamma situationer som uppkom på 

arbetsplatsen. Ingen av deltagarna erbjöds formell debriefing vid våldsamma situationer 

som uppstått på arbetet. Debriefing påvisas även fungera vid traumatiska upplevelser och 

enligt Buurman et al. (2011) bör tid avsättas för särskild bearbetning av händelsen och 

bedömning av personalens insatser. Användandet av aktiva hanteringsstrategier ansågs av 

deltagarna som beskyddande för utvecklandet av PTSD efter traumatiska upplevelser 

(Buurman et al., 2011). Detta är något som även påvisas av Morrison och Joy (2016) där 

den aktiva hanteringsstrategin debriefing ansågs i en studie med 90 deltagande 

sjuksköterskor vara effektiv för bearbetningen av traumatiska upplevelser på 

akutmottagningar. Många sjuksköterskor uppfattade det som genant att fråga efter 

debriefing hos äldre och mer erfarna kollegor. Majoriteten av sjuksköterskor uppgav att det 

inte fanns någon tid för debriefing utan det räknades med att sjuksköterskorna skulle 

fortsätta sitt arbete utan problem efter traumatiska upplevelser. Sjuksköterskorna användes 

sig därför att informell debriefing mellan kollegor (Morrison & Joy, 2016). Att få tillgång 

till debriefing med information angående sin egen prestation, vad som var rätt och fel 

erbjuds direkt efter händelsen ansågs som de högst prioriterade hanteringsstrategierna för 

att motverka samt behandla PTSD-symtom enligt Lavoie et al. (2011).  
 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor på akutmottagningar ofta upplever att arbetsmiljön inte 

ger möjlighet eller tid för hantering av arbetsrelaterad stress och PTSD efter traumatiska 

händelser. Genom uteblivet stöd från chefer samt sjukhusets ledning upplever 

sjuksköterskorna en högre arbetsbelastning (Adriaenssens et al., 2012; García-Izquierdo & 

Ríos-Rísquez, 2012; Johansen & Cadmus, 2016; Lavoie, et al., 2011). Enligt föreskrifterna 

om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kan återhämtningen bli otillräcklig 

vid hög arbetsbelastning, vilket kan skapa en ohälsosam arbetssituation för 

sjuksköterskorna. Enligt föreskrifterna ska arbetsmiljön inte bidra till uppkomst av psykisk 

eller fysisk skada på arbetsplatsen. Genom att sjuksköterskorna upplever att de inte får 

tillräckligt stöd från chefer och kollegor kan de utveckla en arbetsrelaterad stress vilket 

påverkar det psykiska välmåendet. Detta påverkar även sjuksköterskans förmåga att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt, vilket blir problematiskt då sjuksköterskorna 

enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) är ansvariga att förhindra uppkomsten 

av vårdskador hos patienter. Enligt Ehrenberg och Wallin (2014) ingår detta i 

sjuksköterskornas professionella ansvar vilket kan påverkas negativt vid det bristande 

stödet från sjukhusledningen samt chefer som sjuksköterskorna upplever. Enligt Korsvold 
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och Thomassen (2018) bidrar brister i sjukhusledningen samt höga känslomässiga krav hos 

sjuksköterskorna att deras sårbarhet ökar, vilket även bidrar till ett ökat lidande hos 

patienterna genom att sjuksköterskorna därmed inte kan utföra sina arbetsuppgifter i 

enlighet med god omvårdnad (Angel & Vatne, 2017). Detta är något som även Johansen 

och Cadmus (2016) samt Rozo et al. (2017) påvisar i sina studier. Genom att 

sjukhusledningen erbjuder olika stödåtgärder upplever sjuksköterskorna att de blir 

prioriterade och får en positivare syn på sina arbetsplatser. Sjuksköterskor som upplever en 

positiv känsla på arbetsplatsen tenderar att utveckla mindre symtom vid PTSD efter 

traumatiska upplevelser. 

 

Förlängd vårdtid av patienter på akutmottagningar påvisas få en negativ påverkan på både 

den upplevda arbetsmiljön och patientsäkerheten då kontrollen över arbetsuppgifterna blir 

bristfällig. Detta riskerar att sjuksköterskornas professionella ansvar försämras och därmed 

vårdkvaliteten. Bristande patientsäkerhet kan skapa missnöje hos både patienter, anhöriga 

och vårdpersonal (Eriksson et al., 2017). Då våld och hot förekommer på akutmottagningar 

av både patienter och anhöriga (AFS 1993:2) påverkas sjuksköterskornas arbetsmiljö 

negativt. Därmed är det av stor vikt att ansvarig arbetsgivare skapar en säker arbetsplats 

både för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor men även bidra till en ökad 

patientsäkerhet. Dock är förebyggande åtgärder vid våld på arbetsplatsen något som 

sjuksköterskor upplever otillräckligt och obefintligt vilket påvisas av Pich et al. (2011) 

samt Rozo et al. (2017). Sjuksköterskorna får istället hantera situationerna självständigt 

med informell debriefing med kollegor utan stöd från ledningen. Detta gör att 

sjuksköterskor hamnar i en sårbar position och i behov av mer stöd, vilket kan leda till att 

alkohol används av sjuksköterskor för att på egen hand kunna hantera upplevda svåra 

händelser. Alkohol kan ses som en undvikande hanteringsstrategi då det används istället 

för att hantera de känslor som uppkommer efter våldsamma konflikter på arbetsplatsen. 

Alkohol kan användas som en omedveten hantering av arbetsrelaterad stress och PTSD. 

Detta kan fungera kortsiktigt för att stänga sina känslor, men kan bli problematiskt ur ett 

långsiktigt perspektiv. Användandet av alkohol hos sjuksköterskor på akutmottagning är 

något som författarna till litterturöversikten själva upplevt hos sina kollegor och bekräftade 

förförståelsen angående detta. Enligt Dyregrov (2003) är debriefing viktigt för att förhindra 

att sjuksköterskorna behöver hantera situationen självständigt. När debriefing inte erbjuds 

tidigt efter en traumatisk händelse kan det leda till att PTSD-symtomen vidareutvecklas 

och förvärras (Dyregrov, 2003). Formell debriefing efter upplevda traumatiska händelser 

efterfrågades hos sjuksköterskorna och ansågs vara den viktigaste hanteringsstrategin för 

att kunna hantera sina känslor efter händelsen (Buurman et al., 2011; Morrison & Joy, 

2016; Pich et al., 2011). Detta överensstämmer med förförståelsen och förväntningar av 

resultatet hos litteraturöversiktens författare. För att förhindra uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress och PTSD behöver skyddsombudsarbeten på akutmottagningar samt 

systematiska arbetsmiljöarbeten ske i större utsträckning för att skapa en god och säker 

miljö för alla medarbetare, vilket enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i 

arbetsmiljön (AFS 1993:2) tillfaller arbetsgivarens ansvarsområde.  

 

Janice Morse teori om lidande (Morse, 2001) kan härledas till sjuksköterskors egen 

hantering av sina känslor efter traumatiska händelser. Detta genom att sjuksköterskor 

undviker att känna sig sårbara och tar avstånd från sina egna känslor av lidande. 

Sjuksköterskorna hamnar därmed i ett tillstånd där de stänger av sina känslor eller spelar 

opåverkade för att skydda sig själva som en hanteringsstrategi (Morse, 2001). Teorin av 

Morse kan styrkas med studier av Johansen och Cadmus (2016), Lavoie et al. (2015) samt 

Robinson och Stinson (2016) där de påvisar att sjuksköterskorna upplever rädsla för 
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konfrontation av det som orsakar grundproblematiken och därmed undanhåller och stänger 

av sina känslor genom undvikande hanteringsstrategier. Denna undvikande hantering leder 

till ökade nivåer av upplevd arbetsrelaterad stress samt symtom av PTSD. Studierna av 

Crilly et al. (2017) samt Rozo et al. (2017) kan även appliceras på Morse teori då 

sjuksköterskorna använder en undvikande hanteringsstrategi när de stänger av sina känslor 

och lämnar akutmottagningen eller börjar arbeta deltid på andra vårdverksamheter istället 

för att hantera situationerna där grundproblematiken uppstår. Genom dessa undvikande 

hanteringsstrategier döljer sjuksköterskorna sina känslor vilket därmed förhindrar att de får 

stöd för att hantera dessa. Sjuksköterskorna kan då utveckla en sårbarhet vilket styrks av 

Angel och Vatne (2017) som påvisar att sjuksköterskorna måste erkänna sina egen 

sårbarhet för att en trygghet ska uppstå. Genom att undanhålla känslorna riskerar 

sjuksköterskorna inte enbart att utveckla en sårbarhet utan föresätter sig själva i ett tillstånd 

som även påverkat patientsäkerheten negativt. Detta skulle öka lidandet för 

sjuksköterskorna samt patienterna då visande av en öppen sårbarhet behövs för att en 

gemensam tillit ska uppstå (Angel & Vatne, 2017). Detta är även i enlighet med 

sjuksköterskornas professionella ansvar att minska patienternas upplevda lidande. För att 

god omvårdnad ska uppnås behöver sjuksköterskorna värna om sin egen hälsa och 

känslohantering för att utföra sitt professionella ansvar (Ehrenberg & Wallin, 2014).  

 

Hanteringsstrategier upplever sjuksköterskor är viktiga för att kunna förebygga och hantera 

utvecklingen av samt befintlig arbetsrelaterad stress och PTSD vilket resultatet i denna 

litteraturöversikt påvisar. Ett huvudfynd i resultatet är att socialt stöd från sjukhusets 

ledning och kollegor är den mest efterfrågade och effektiva hanteringsstrategierna enligt 

sjuksköterskorna i samtliga studier som inkluderats i detta arbete. Sjuksköterskorna 

efterfrågar stöd från sjukhusledningen samt ökad bemanning av personalstyrkan. Val av 

konflikthanteringsstrategier hos sjuksköterskor anses som en huvudfaktor till hur väl 

bemötande samt hanteringen av konflikter sker. Valet av hanteringsstrategi är beroende på 

sjuksköterskornas sinnesstämning i stunden, omgivningen samt nuvarande resurser och 

förutsättningar (Brattberg, 2008). För att hanteringsstrategier ska användas och vara 

funktionella behöver de vara enkla att tillämpa och anpassningsbara utifrån situation och 

individer (Lavoie et al., 2011). Resultatet påvisade att hanteringsstategierna inte behövde 

vara konventionella medicinska terapiformer, då även taktil massage och hypnoterapi 

anses fungera stressreducerande av sjuksköterskor (Ariosa et al., 2011). Ett huvudfynd som 

upptäcktes i litteraturöversiktens resultat är sambandet mellan hanteringsstrategier av 

arbetsrelaterad stress där sjuksköterskorna uppger mindre konkreta strategier för att hantera 

detta än vid PTSD. Vid hanteringsstrategier av PTSD uppger sjuksköterskorna tydligare 

exempel som stöd från kollegor, debriefing samt utbildning i konfliktstrategier. 

Hanteringsstrategierna vid arbetsrelaterad stress kan därmed anses som mindre konkreta 

hos sjuksköterskorna i utvalda studier. Detta är något som förvånar båda 

litteraturöversiktens författare då vi själva upplevt att arbetsrelaterad stress existerar i stor 

utsträckning hos sjuksköterskor på akutmottagningar. Resultatet påvisade att detta leder till 

att flertalet sjuksköterskor hanterar stressen på arbetet genom att byta arbetsplats från 

akutmottagningar till en annan vårdverksamhet eller yrkeskategori. 

 

Studiens betydelse för samhället är att belysa vikten och förståelsen av att 

hanteringsstrategier finns tillgängliga för sjuksköterskor på akutmottagningar. Genom att 

förtydliga detta gynnas deras hälsa samt vårdkvaliteten av patienterna vilket får en positiv 

påverkan på patientsäkerheten. Omvårdnaden samt vården kan därmed även gynnas av att 

uppmärksamma behovet av hanteringsstrategier då sjuksköterskor kan utföra ett bättre 

arbete om de själva har en god hälsa och arbetsmiljö. Utveckling och utökad tillgång av 
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hanteringsstrategier kan även leda till att fler sjuksköterskor fortsätter sin arbetskarriär 

inom akutsjukvård, vilket gynnar både sjukhusledning, sjuksköterskor och patienter. 

Kvalitetsutveckling kan utföras inom omvårdnad genom att tillämpa hanteringsstrategier i 

större utsträckning på akutmottagningar. En arbetsmiljö med mindre upplevd stress och 

utveckling av PTSD resulterar i att färre vårdskador och misstag sker. Detta bidrar till en 

ökad patientsäkerhet inom sjukvården som därmed gynnar kvalitetsutvecklingen. Vidare 

forskning angående hanteringsstrategier på akutmottagningar behöver utföras för att göra 

dem mer tillgängliga och anpassningsbara efter den rådande verksamheten och 

sjuksköterskornas individuella behov av stöd.  

 

Metoddiskussion 

  

Denna kandidatuppsats innehåller resultatet av 15 vetenskapliga artiklar. Detta är ett 

tillräckligt antal artiklar för att utföra en litteraturöversikt, vilket styrks av Forsberg och 

Wengström (2015). Valet att utföra en icke-systematisk litteraturöversikt innebär att en 

avgränsad andel forskning inkluderats (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatet från de 

15 utvalda artiklarna kan även påverkas av förförståelsen gällande innehållet då båda 

författarna till denna kandidatuppsats arbetar på akutmottagningar. Detta innebär att 

resultatet därmed kan påverkas av författarnas egna erfarenheter och uppfattning angående 

arbetsmiljön och den upplevda arbetsrelaterade stressen på akutmottagningar. Författarna 

har förhållit sig till detta med ett forskningsetiskt övervägande genom att vara medvetna 

om svårigheten och arbetat aktivt med att särskilja personliga förutfattade åsikter från 

resultatet. Detta kan dock leda till att trovärdigheten riskeras att brista då forskare med 

annan förförståelse kan utföra samma datainsamling samt dataanalys med olika resultat. 

Tidsramen samt utbildningsnivån av detta arbetet var avgörande vid valet att inte utföra en 

systematisk litteraturöversikt. En litteraturöversikt ansågs kunna ge en omfångsrik och 

relevant grund för att besvara arbetets syfte då forskning inom området redan var 

omfattande. Studiens syfte har därmed kunnat besvarats med en litteraturöversikt. Vid 

större tidsram för arbetet hade en kvalitativ empirisk studiedesign kunnat besvara syftet på 

ett fördelaktigt sätt då den kan belysa sjuksköterskors upplevelser. En kvalitativ 

studiedesign hade dock inte blivit applicerbar för att generalisera vilken hanteringsstrategi 

som fungerar för alla sjuksköterskor på akutmottagningar, vilket även kan styrkas av 

Kristensson (2014). Därmed hade arbetet med fördel kunnat tillämpats kliniskt i praktiken 

och utförts med en kvantitativ studiedesign för att kunna ta fram hanteringsstrategier som 

är funktionella för en större population. Dock kan validiteten i denna litteraturöversikt 

påverkas när artiklar med en kvantitativ studiedesign involveras. Detta genom att 

förutbestämda frågeformulär används vilket eventuellt bidrar till att problemområden som 

ej berörs av frågorna utesluts.  

 

Databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO användes i detta arbetet vilket även 

förespråkas av Polit och Beck (2017) som relevanta databaser vid forskning inom 

omvårdnadsvetenskap. Databassökningarna är väl presenterade i detta arbete vilket ökar 

reproducerbarheten. Detta ökar även arbetets sensitivitet och specificitet, vilket kan styrkas 

av Polit och Beck (2017). Sökorden som använts i databassökningarna har väl avgränsat 

sökresultatet till relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Detta har fått en positiv påverkan 

på studiens resultat då det ökat sensitivitet samt specificiteten. Avgränsningar, 

inklusionskriterier samt exklusionskriterier har presenterats utförligt i arbetet vilket ökar 

dess reproducitet samt tillförlitlighet. Arbetets trovärdighet ökas även av att enbart artiklar 

från tidigast december 2010 är inkluderade, vilket stärks av Polit och Beck (2017) som 

påvisar att en tidsram på högst tio år säkerhetsställer att enbart aktuell forskning 
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inkluderas. Samtliga inkluderade artiklar är peer reviewed vilket stärker arbetets 

trovärdighet då de blivit granskade och därefter klassade som vetenskapliga artiklar. 

Arbetet kunde inte säkerhetsställa att samtliga artiklar enbart innehöll information 

angående grundutbildade sjuksköterskor. Detta då utbildningsnivåerna och titlarna i olika 

länder för sjuksköterskor varierar samt att sjuksköterskornas utbildningsnivå inte framgick 

tydligt i alla inkluderade artiklar. Vid oklarheter angående utbildningsnivå hos 

sjuksköterskorna har författarna till denna litteraturöversikt hämtat information angående 

utbildningsnivå gällande medlemskap hos föreningar eller organisationer som används vid 

rekrytering av sjuksköterskor till inkluderade artiklar. Arbetet med detta har upplevts som 

tidskrävande av båda författarna till denna litteraturöversikt. Vid enbart inkluderande av 

artiklar där sjuksköterskornas utbildningsnivån tydligt framgår eller enbart inkluderar 

grundutbildade sjuksköterskor uppmäter mängden artiklar inte de krav som ställs angående 

kvalitet samt antal inkluderade artiklar vid en uppsats motsvarande kandidatnivå. 

Inkluderade artiklar innefattar grundutbildade sjuksköterskor, dock så går det ej att 

säkerhetsställa att alla deltagande sjuksköterskor i dessa artiklar inte har högre 

utbildningsnivåer, då det inte alltid framgår tydligt. En svårighet med detta har varit att 

många relevanta artiklar har blivit exkluderade då det framgått att en viss del av 

sjuksköterskorna i artiklarna erhållit specialistutbildningar. Inkluderandet av dessa artiklar 

hade kunnat styrka resultatet ytterligare.  

 

Arbetet inkluderade sex artiklar av hög kvalitet samt nio artiklar av medelhög kvalitet 

enligt Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag (bilaga A). Av artiklarna var sex 

kvalitativa, åtta kvantitativa samt en artikel med båda studiedesigner. Enligt Henricson 

(2017) kan detta påverka arbetets trovärdighet ofördelaktigt vid inkluderandet av två olika 

studiedesigner. Då alla inkluderade artiklar erhöll en hög eller medelhög kvalitet får arbetet 

en högre trovärdighet. Majoriteten av artiklarna hade låg andel bortfall bland deltagarna 

vilket gynnade resultatets pålitlighet i arbetet, vilket kan styrkas av Henricson (2017). 

Kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar kan innefatta brister då författarna saknar 

tidigare erfarenhet angående skrivandet av en kandidatuppsats. Detta kan påverka 

tillförlitligheten negativt. Tillförlitligheten har dock stärkts i detta arbete med hjälp av 

handledare samt handledningsgrupp, vilket rekommenderas av Henricson (2017). 

Handledningsgruppen samt handledare har kontinuerligt granskat arbetet och bidragit med 

synpunkter på om resultatet besvarar syftet, vilket har ökat arbetet tillförlitlighet och 

reproducerbarhet. Båda författarna till denna litteraturöversikt har enskilt och därefter 

tillsammans granskat alla inkluderade artiklar, vilket stärker arbetets reliabilitet. Studiens 

resultat inkluderade vetenskapliga artiklarna med ursprung från olika delar av världen 

vilket ger arbetet en global inblick i hanteringen av arbetsrelaterad stress och PTSD för 

sjuksköterskor på akutmottagningar. Studien innefattade artiklar från Amerika, Australien, 

Belgien, Holland, Kanada, Kina, Skottland, Spanien och Sverige. Därmed ger denna 

litteraturöversikt en världsomfattande överblick. Det går inte att bedöma om resultatet 

skulle vara likvärdigt om enbart svenska studier hade inkluderats. Dock så framgick inga 

skillnad i resultat från svenska studier och studier från andra länder.  

 

Dataanalysen utfördes med en integrerad analys enligt Kristensson (2014) och underlättade 

analysen av artiklarnas resultat genom att de delades in i kategorier och strukturerades 

därefter. Detta fick en positiv påverkan på presentationen av resultatet. En svårighet som 

uppkom vid val av kategorier vid resultatredovisningen var namngivning av de inkluderade 

kategorierna. Detta genom att författarna till denna litteraturöversikt först delade in 

inkluderade artiklar enligt huvudkategorierna arbetsrelaterad stress och PTSD. Dessa 

huvudkategorier innefattade sedan underkategorierna förebyggande åtgärder samt 
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hanteringsstrategier. För att en skapa en tydligare redovisning av resultatet valdes nya 

huvudkategorier vilka inkluderar artiklar utifrån vilka olika förebyggande åtgärder 

respektive hanteringsstrategier de innefattar. Resultatet redovisas därmed mer konkret och 

innefattar inte underkategorier. En svaghet hos detta arbete är att samtliga studier är 

skrivna på engelska och felaktig tolkning kan ha uppstått i översättandet till svenska. För 

att förhindra detta har lexikon använts och översättningar har kontrollerats av båda 

författarna till denna litteraturöversikt. En styrka i detta arbete är det internationella 

omfång som inkluderas med inhämtad forskning från en mångfald av länder. En ytterligare 

styrka hos arbetet är tidsbegränsningen på tio år som försäkrar att resultatet är aktuellt och 

tidsenligt.  

 

Slutsats  

 

Utvalda artiklar påvisar att sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress med mindre 

konkreta hanteringsstrategier än vid hantering av PTSD. Vid arbetsrelaterad stress 

efterfrågar sjuksköterskor ökat stöd från sjukhusledning samt utökad personalstyrka för att 

bemöta omvårdnadstyngden som råder på akutmottagningar. Vid hantering av PTSD 

uppger sjuksköterskorna tydligare hanteringsstrategier. Sjuksköterskorna uppger att stöd 

och samtal från kollegor, utbildning i konflikthantering samt debriefing är centrala metoder 

för att påverka samt förhindra uppkomsten av arbetsrelaterad stress och PTSD. 

Undvikande hanteringsstrategier förekommer hos sjuksköterskor vid både arbetsrelaterad 

stress och PTSD. Flertalet sjuksköterskor uppger att de hanterar stressen på arbetet genom 

att byta arbetsplats från akutmottagningar till andra vårdverksamheter, stänga av sina 

känslor samt använda alkohol. Sjuksköterskor som använder sig av undvikande 

hanteringsstrategier kan göra det omedvetet för att hantera sina känslor vilket kan fungera 

kortsiktigt, men kan bli problematiskt långsiktigt.  

 

Fortsatta studier  

Ytterligare studier angående vilka hanteringsstrategier som är mest optimala för den 

svenska akutsjukvården kan med fördel utföras. Genom fortsatta och utvecklade studier 

kan informationen angående hanteringsstrategier av arbetsrelaterad stress samt PTSD 

användas till att synliggöra arbetssituationen på akutmottagningar och hur arbetsmiljön 

påverkar sjuksköterskorna. Ytterligare studier kan med fördel utföras med 

interventionsstudier där medvetna hanteringsstrategier utvärderas i olika kontrollgrupper. 

Detta skulle kunna bidra med ett resultat som belyser vilka hanteringsstrategier som är 

mest funktionella och effektiva för sjuksköterskor på akutmottagningar.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Resultatet kan bidra till en ökad förståelse angående behovet av hanteringsstrategier av 

arbetsrelaterad stress och PTSD. Det är betydelsefullt att tillföra kunskap till 

omvårdnadsprofessionen angående riskerna med kontinuerlig exponering för traumatiska 

upplevelser. Detta för att kunna utarbeta konstruktiva hanteringsstrategier samt tillgång till 

stöd på arbetsplatsen för att förebygga samt minska arbetsrelaterad stress och PTSD. 

Genom evidens angående hanteringsstrategier hos sjuksköterskor kan fler arbetsplatser 

tillämpa funktionella hanteringsstrategier. Det är därför av stor vikt att chefer och ledare på 

akutmottagningar har kunskap angående relationen mellan arbetsrelaterad stress och 

bristande patientsäkerhet. Detta kommer förhoppningsvis öka förståelsen hos  

både sjuksköterskor, chefer och sjukhusledning.  

 

  



 

   

   

28 

REFERENSER 

 

Artiklar som anges med en asterisk (*) innefattas i resultatet och redovisas i bilaga B. 

 

*Adriaenssens, J., De Gucht, V., & Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on 

emergency room nurses: Findings from a questionnaire survey. International Journal of 

Nursing Studies, 49(11), 1411-1422. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.07.003 

 

AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön. Hämtad 26 april, 2019, från  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-

hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/   

 

AFS 2015:4. Psykisk ohälsa, stress, hot och våld. Hämtad 21 november, 2018, från 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/  

 

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 

 

Angel, S., & Vatne, S. (2017). Vulnerability in patients and nurses and the mutual 

vulnerability in the patient-nurse relationship. Journal of Clinical Nursing, 26(9-10), 1428-

1437. doi: 10.1111/jocn.13583 

 

*Ariosa, F., Andersson, S. K., Falkenberg, T., Forsberg, C., Nordby-Hörnell, E., Ohlén, G., 

& Sundberg, T. (2011). Tactile massage and hypnosis as a health promotion for nurses in 

emergency care--a qualitative study. BMC Complementary & Alternative Medicine, 

11(83). doi: 10.1186/1472-6882-11-83 

 

Beavan, V., & Stephens, C. (1999). The characteristics of traumatic events experienced by 

nurses on the accident and emergency ward. Nursing Praxis in NZ, 14(1), 12-21. Hämtad 

från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10481660 

 

Berg, A., Dencker, K., &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid 

behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). 

Stockholm: SBU, SFF. 

 

Boon, S., Steele, K., & Van Der Hart, O. (2011). Coping with Trauma- Related 

Dissocation: Skills training for patients and therapists. New York: WW Norton & Co.  

 

Brattberg, G. (2008). Att hanter det ohanterbara: Om coping. Stockholm: Värkstaden. 

 

*Buurman, B. M., Mank, A. P., Beijer, H. J., & Olff, M. (2011). Coping With Serious 

Events at Work: A Study of Traumatic Stress Among Nurses. Journal of the American 

Psyciatric Nurses Association, 17(5), 321-329. doi: 10.1177/1078390311418651 

  

Colville, G. A., Smith, J. G., Brierley, J., Citron, K., Nguru, N. M., Shaunak, P. D., . . . 

Perkins-Porras, L. (2017). Coping With Staff Burnout and Work-Related Posttraumatic 

Stress in Intensive Care. Pediatric Critical Care Medicine, 18(7), 267-273. doi: 

10.1097/PCC.0000000000001179 

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10481660


 

   

   

29 

*Crilly, J., Greenslade, J., Lincoln, C., Timms, J., & Fisher, A. (2017). Measuring the 

impact of the working environment on emergency department nurses: A cross-sectional 

pilot study. International Emergency Nursing, 31, 9-14. doi: 10.1016/j.ienj.2016.04.005 

 

De Magalhães, A. M., Dall´Agnol, C. M., & Marck, P. B. (2013). Nursing workload and 

patient safety: A mixed method study with an ecological restorative approach. Latin 

American journal of nursing, 21, 146-154. doi: 10.1590/S0104-11692013000700019  

 

Dyregrov, A. (2003). Psykologisk debriefing. Lund: Studentlitteratur.  

 

Egidius, H. (2008). Natur och kulturs psykologilexikon. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Ehrenberg, A., & Wallin, L. (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund:  

Studentlitteratur.  

 

*Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P., & Craftman, Å. G. (2017). Registered nurses’ 

perceptions of safe care in overcrowded emergency departments. Journal of Clinical 

Nursing, 27(5-6), 1061-1067. doi: 10.1111/jocn.14143 
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I 

BILAGA A  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighet/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik.  

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys 

ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning.  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 



 

   

                

II 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Adriaenssens, J., De 

Gucht, V., & Maes, S.  

2012 

Belgien 

 

The impact 

of traumatic 

events on 

emergency 

room nurses: 

Findings 

from a 

questionnaire 

survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var 

studera frekvensen för 

utvecklandet av PTSD, 

vilka symtom som 

uppstår och hur detta 

påverkar 

sjuksköterskornas 

personliga liv samt 

utvecklandet av 

följddiagnoser.  Studien 

undersöker även hur 

hanteringsstrategier och 

socialt stöd påverkar 

utvecklandet av PTSD 

symtom. 

Design:  

Tvärsnittsstudie.  

 

Urval:  

Sjuksköterskor som 

arbetar på någon av de 

utvalda 

akutmottagningarna på 

femton belgiska sjukhus. 

Sjuksköterskorna ska ha 

arbetat minst sex 

månader. 

Chefssjuksköterskor samt 

sjuksköterskor i ledande 

positioner har 

exkluderats.  

 

Datainsamling:  

Eget formulerat 

frågeformulär som 

fylldes i av deltagarna.  

 

Analys: 

Datorprogrammet SPSS       

18.0 användes för 

beskrivande statistik. 

Utvalda mätinstrument 

användes för bedömning 

av symtom. 

248 

(54) 

 

Ett samband påvisades med 

prevalensen för utvecklandet av 

symtom och antal exponeringar av 

traumatiska upplevelser. 

Problemfokuserade 

hanteringsstrategier (strategier som 

försöker minska eller lösa 

stressfyllda situationer) 

motverkade upplevelsen av psykisk 

ohälsa och utmattning. Socialt stöd 

från kollegor och 

chefsjuksköterska visade sig vara 

förebyggande mot utvecklandet av 

PTSD. 
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BILAGA B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

III 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ariosa, F., Andersson 

S. K., Falkenberg, T., 

Forsberg, C., Nordby-

Hörnell, E., Ohlén, G., 

& Sundberg, T. 

2011 

Sverige 

 

Tactile 

massage and 

hypnosis as a 

health 

promotion 

for nurses in 

emergency 

care – a 

qualitive 

study 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av hypnos 

och taktil massage som 

hälsofrämjande metoder 

på en akutmottagning. 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Det fanns 16 

sjuksköterskor i 

fokusgrupperna och i de 

hälsofrämjande 

insatserna. 

 

Datainsamling: Fyra 

halvstrukturerade 

fokusgruppsdiskussioner 

genomfördes.  

 

Analys: Diskussionerna 

transkriberades och 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

16 

(22) 

Integrering av hypnoterapi och 

taktil massage vid 

hälsofrämjande insatser för 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar kan vara 

värdefulla stresshanterings 

alternativ utöver fysisk aktivitet. 

Hypnoterapi och taktil massage 

kan minimera och förebygga 

stress genom att bidra till 

psykisk och fysisk avslappning. 

Detta kan bidra till att minska 

ångest, muskelspändhet, 

utmattning och stress. 

K 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

IV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Buurman, B. M., 

Mank, A.  P., Beijer, 

H. J., & Olff, M.  

2011 

Holland 

 

Coping With 

Serious 

Events at 

Work: A 

Study of 

Traumatic 

Stress 

Among 

Nurses 

Syftet var att undersöka 

hur hanteringsstrategier 

och allvarliga händelser 

har samband med 

posttraumatisk stress 

hos sjuksköterskor 

Design: Icke- 

kontrollerad prospektiv 

kvantitativ studie. 

 

Urval: 108 sjuksköterskor 

valdes från ett sjukhus i 

Amsterdam varav 69 

stycken deltog.  

 

Datainsamling: Två 

frågeformulär fylldes i av 

sjuksköterskor (The 

Utrecht Coping List och 

The List of Serious 

Events and Traumatic 

Stress in Nursing). 

 

Analys: Ett statistiskt 

paket för 

samhällsvetenskap 

(SPSS), version 11.5.1 

användes för dataanalys. 

69 

(39) 

Studien påvisade att aktiva 

hanteringsstrategier (kamp, flykt, 

konfrontation) minskade risken 

för posttraumatisk stress. Positivt 

tänkande visade sig även vara en 

effektiv stresshanteringsmetod. 

Att söka socialt stöd påvisade 

studiens resultat verka 

förebyggande mot PTSD.   

 

 

 

P 

II 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

V 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Crilly, J., Greenslade, 

J., Lincoln, C., 

Timms, J., & Fisher, 

A. 

2017 

Australien 

 

Measuring the 

impact of the 

working 

environment on 

emergency 

department 

nurses: A cross-

sectional pilot 

study 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om sin 

arbetsmiljö på en 

akutmottagning. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

 

Urval: 75 sjuksköterskor 

som arbetar på en 

akutmottagning i 

Australien. 

 

Datainsamling: Data 

samlades in från en enkät 

som lämnades till 

sjuksköterskorna på 

akutmottagningen under 

två olika tidsperioder 

(maj 2013 och juni 

2013). 

 

Dataanalys: Data 

analyserades med hjälp 

av SPSS-version 20. 

75 

(28) 

Studiens resultat påvisade att 

mindre arbetstid och tillgång till 

känslomässigt stöd kunde 

motverka stress och utveckling 

av utbrändhet hos 

sjuksköterskorna. Faktorer som 

ledde till upplevde 

arbetsrelateradstress var 

bristande interpersonellt 

samarbete, emotionell 

utmattning, avsaknad av socialt 

stöd och hög arbetsbelastning. 

Studien påvisade även att 

möjligheten att kunna arbeta 

utanför akutmottagningens miljö 

kunde ha en positiv påverkan på 

sjuksköterskorna. 

Rotationsmöjlighet kunde 

därmed minska utvecklingen av 

stress och utbrändhet.  

P 

II 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

VI 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Eriksson, J., 

Gellerstedt, L., 

Hillerås, P., & 

Craftman, Å. G.  

2017  

Sverige   

 

Registered 

nurses´ 

perceptions 

of safe care 

in 

overcrowded 

emergency 

departments  

Studiens syfte är att 

utforska 

sjuksköterskornas 

uppfattning angående 

vårdsäkerhet för 

patienter med förlängda 

vårdtider på 

akutmottagningar. 

Design:  

En kvalitativ, induktiv 

och beskrivande studie. 

 

Urval: 

Fjorton sjuksköterskor 

som arbetar på någon av 

de fem utvalda 

akutmottagningarna. 

 

Datainsamling:  

Intervjuer med ett 

förberett frågeformulär 

användes. 

 

Analys:  

Samtliga inspelade 

intervjuer transkriberades 

ord för ord och jämfördes 

med den inspelade 

versionen. Svaren från 

intervjuerna analyserades 

med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

14 

(0) 

Vid längre vårdtider av patienter 

på akutmottagningar upplever 

sjuksköterskorna att de förlorar 

kontrollen över 

patientsäkerheten vilket påverkar 

deras psykiska välmående. 

Studien påvisade genom att ha 

tydliga riktlinjer för vad som ska 

prioriteras under arbetspassen så 

kan den arbetsrelaterade stressen 

motverkas. 

K 

I 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

VII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

García-Izquierdo, M., 

& Ríos-Risquez, M. I. 

2012 

Spanien 

The relationship 

between 

psychosocial 

job stress and 

burnout in 

emergency 

departments: 

An exploratory 

study 

departments: A 

cross-sectional 

study 

 

Syftet var att undersöka 

hur olika psykosociala 

arbetsstressrelaterade 

faktorer påverkar de tre 

dimensionerna av 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar. 

Design: Strukturerad 

kvantitativ 

tvärsnittsdesign. 

 

Urval: 191 sjuksköterskor 

på akutmottagningar på 

tre universitetssjukhus i 

Spanien. 

 

Datainsamling: Den 

spanska versionen av 

Nursing Stress Scale och 

Maslach Burnout 

Inventory användes för 

att undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelse av stress och 

utbrändhet. Data 

samlades in genom 

anonyma enkäter.  

 

Dataanalys: Data 

analyserades med 

statistikprogrammet 

SPSS 17.0. 

191 

(71) 

Studiens resultat påvisar att 

arbetsrelateradstress och 

utbrändhet kan förebyggas 

genom ökat socialt stöd, bättre 

interpersonellt samarbete och 

mindre arbetsbelastning. En 

fungerande sjukhusledning, 

organisatoriska insatser samt 

utökad bemanning påvisades 

förbättra vårdkvalitet och 

minska utvecklandet av 

utbrändhet.  

P 

II 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

VIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johansen, M. L., & 

Cadmus, E.  

2016 

USA 

 

Conflict 

management 

style, 

supportive 

work 

environments 

and the 

experience of 

work stress in 

emergency 

nurses  

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

hanterar konflikter på 

akutmottagningar samt 

hur detta och en 

stödjande arbetsmiljö 

påverkar deras 

erfarenhet av 

arbetsrelaterad stress. 

Design: Beskrivande 

korrelationsdesign. 

 

Urval: 1000 

sjuksköterskor hittades 

genom en systematisk 

provtagning från en lista 

av medlemmar i 

Emergency Nurses 

Association (ENA).  

 

Datainsamling: All data 

samlades in genom ett 

demografiskt 

frågeformulär. 

Formuläret skickades ut 

och av dessa valdes 222 

sjuksköterskor ut. 

  

Analys: Beskrivande 

analys av formulären 

genomfördes. Korrelation 

och linjär 

regressionsanalys 

användes samt en 

hierarkisk 

multipelregressionsanalys

. All data analyserades 

med SPSS version 16.0 

för Windows. 

222 

(0) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att en 

stödjande arbetsmiljö samt 

utbildning i funktionell 

konflikthantering kunde minska 

upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress.   

.  

P 

I 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

IX 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lavoie, S., Talbot, L. 

R., & Mathieu, L. 

2011 

Kanada 

 

Post-

traumatic 

stress 

disorder 

symptoms 

among 

emergency 

nurses: their 

perspective 

and a ‘tailor-

made’ 

solution 

Syftet var att identifiera 

stödaktiviteter för att 

förebygga 

posttraumatiskt 

stressyndrom hos 

sjuksköterskor som 

upplevt traumatiska 

händelser på 

akutmottagningar. 

Design: Kvalitativ studie 

med Guba och Lincolns 

fjärde generations 

utvärderingsmodell. 

 

Urval: 12 sjuksköterskor 

valdes från en lista med 

140 sjuksköterskor från 

två akutmottagningar i 

Quebec.  

 

Datainsamling: Enskilda 

intervjuer på 40 minuter 

med ett 

sociodemografiskt 

frågeformulär samt en 

fokusgrupp utfördes.   

 

Analys:  Miles och 

Hubermans 

dataanalysram bestående 

av fyra steg 

(datainsamling, 

datareduktion, 

datainformation och 

kontroll av slutsatser) 

användes. 

12 

(0) 

Resultatet påvisar betydelsen av 

att ha stödåtgärder som socialt 

stöd och möjlighet att diskutera 

svåra upplevelser med sina 

kollegor för att förebygga och 

behandla posttraumatiskt 

stressyndrom hos sjuksköterskor 

på akutmottagningar. 

K 

II 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

X 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lavoie, S., Talbot., L. 

R., Mathieu, L., 

Dallaire, C., Dubois, 

M. F., & Courcy F.  

2015 

Kanada 

 

An 

exploration 

of factors 

associated 

with post-

traumatic 

stress in ER 

nurses 

Syftet med studien var 

att beskriva faktorerna 

som leder till PTSD-

symtom. 

Design:  

Tvärsnitts beskrivande 

korrelationsdesign.  

 

Urval: 35 sjuksköterskor 

från en akutmottagning i 

Québec.  

 

Datainsamling: 

Uppgifterna samlades in 

genom frågeformulär. 

 

Analys:  PASW® 

Statistics 18 användes för 

att utföra statistiska 

analyser. Medianer och 

interkvartil intervall 

används i presentation av 

statistiken. 

35 

(0) 

Studien påvisar att tillgång till 

samtal och socialt stöd motverkar 

utvecklandet av PTSD.  

Undvikande hanteringsstrategier 

påvisades öka symtomen vid 

PTSD medan att aktivt arbeta 

med problemlösning ansågs 

motverka utvecklingen av PTSD 

och de upplevda symtomen. 

Studien påvisade att 

sjuksköterskornas inställning till 

arbetsplatsen spelade en stor roll 

då en positiv känsla på arbetet 

minska symtomen.  

 

 

P 

I 

  

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

XI 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Morrison, L. E., & 

Joy, J. P.  

2016 

Skottland  

Secondary 

traumatic stress 

in the 

emergency 

department 

 

Syftet var att undersöka 

prevalensen och 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

sekundär traumatisk 

stress bland på 

akutmottagningar i 

Skottland 

 

Design: Kvantitativ (fas 

1) och kvalitativ (fas 2). 

 

Urval: 200 sjuksköterskor 

från fyra 

akutmottagningar fick 

frågeformulär (fas 1). 10 

sjuksköterskor var med i 

en fokusgrupp (fas 2). 

 

Datainsamling: Kvalitativ 

samlades in från en 

fokusgrup av 

randomiserat valda 

sjuksköterskor från 

akutmottagningar. 

Kvantitativ data 

insamlades från postade 

frågeformulär.  

 

Dataanalys: Data 

analyserades genom en 

tematisk analys. 

90 

 (110) 

 

 

Hanteringsstrategier som ansågs 

effektiva mot sekundär 

traumatisk stress av 

sjuksköterskorna var socialt stöd 

och formell debriefing. 

P + K 

II 

  

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

XII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pich, J., Hazelton, M., 

Sundin, D., & Kable, 

A. 

2011 

Australien 

 

Patient-related 

violence at 

triage: A 

qualitative 

descriptive 

study 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientrelaterat våld på 

en akutmottagning 

Design: Kvalitativ 

beskrivande metod. 

 

Urval: Sex sjuksköterskor 

från en akutmottagning i 

Australien. 

 

Datainsamling: Data 

samlades in genom 

ljudinspelade 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskorna. 

 

Dataanalys: 

Ljudinspelningarna 

transkriberades av 

forskarna och 

analyserades med 

innehållsanalys. 

 

6 

(0) 

Resultatet påvisade att bristande 

hanteringsstrategier av våld på 

arbetsplatsen ledde till 

arbetsrelaterad stress. Studien 

påvisade en avsaknad av 

utbildning i 

aggressionsminimering och 

tillgången till debriefing efter 

svåra händelser. 

Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att arbetsledningen var 

mer fokuserade på att hantera 

våldsamma situationer efter de 

inträffat istället för att arbeta 

förebyggande. Den mest 

använda hanteringsstrategin var 

informell debriefing med 

kollegorna, vilket ansågs fungera 

bra av sjuksköterskorna. Dock 

utryckte alla av sjuksköterskorna 

i studien att formell debriefing 

borde erbjudas. Alkohol 

beskrevs även som en typ av 

hanteringsstrategi. 

K 

II 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

XIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Robinson, R., & 

Stinson, C. K. 

2016 

USA 

Moral Distress: 

A Qualitative 

Study of 

Emergency 

Nurses 

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever 

moralisk stress och dess 

påverkan samt att 

identifiera 

hanteringsstrategier för 

att motverka stress.  

Design: Fenomenologisk 

kvalitativ design.  

 

Urval: Åtta 

sjuksköterskor från tre 

olika akutmottagningar i 

USA. 

 

Datainsamling: En 

strukturerad öppen 

intervjuteknik. 

 

Dataanalys: 7-stegs 

metod 

8 

(0) 

Studiens resultat påvisar att det 

är viktigt för sjuksköterskorna 

att lära sig känna igen symtom 

på moralisk stress hos sig själva 

samt hos sina kollegor för att 

kunna snabbt agera 

förebyggande. Förebyggande 

åtgärder som fungerade var 

samtala om sina känslor och 

upplevda moraliska stress samt 

möjlighet till utbildning om 

stresshantering. 

K 

II 

Rong, W., Hong, J., 

Jianxin, L., & Liyao, 

Z. 

2017 

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active 

intervention can 

decrease 

burnout in ED 

nurses 

Syftet var att undersöka 

om aktiva åtgärder kan 

minska arbetsrelaterad 

utbrändhet och förbättra 

sjuksköterskors arbete 

på akutmottagningar.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Urval: 112 sjuksköterskor 

valdes slumpmässigt från 

tre av åtta sjukhus i Kina. 

 

Datainsamling: 

Sjuksköterskorna delas in 

i interventionsgrupper 

med ordinarie behandling 

och omfattande ledning 

och i kontrollgrupper 

med ordinarie ledning. 

Frågeformulär användes. 

  

Analys: SPSS 17.0. 

102 

(10) 

Studien påvisade att aktiva 

åtgärder som utbildning i 

kommunikation och 

emotionellhantering minskade 

prevalensen av utbrändhet hos 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. Detta bidrog även 

till att emotionell utbrändhet och 

depersonalisering motverkades.  

 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

XIV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rozo, J. A., Olson, 

D. M., Thu, H. S., 

& Stutzman, S. E. 
2017 
USA 

 

Situational 

Factors 

Associated 

With Burnout 

Among 

Emergency 

Department 

Nurses 
 

Syftet med studien var att 

bättre förstå vilka 

erfarenheter och faktorer 

som kan leda till 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagning 
 

Design: Prospektiv 

kvalitativ studie 
 

Urval: Avsiktlig urval 

och snöbollsteknik 

användes för att välja ut 

deltagarna. Urvalet 

begränsades till 

engelsktalande 

sjuksköterskor över 18 år 

med 

akutsjukvårdserfarenhet 

och upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. 
 

Datainsamling: 

Demografisk 

självrapportering från 

enskilda intervjuer på en 

timme per intervju. Fem 

intervjuer utfördes och 

spelades in.  
 
Analys: Intervjuerna 

transkriberades, kodades 

och analyserades och 

delades in i olika teman. 

5 
(0) 
 

Sjuksköterskorna i studien uppger 

bristande stöd från 

sjukhusledningen vid hög 

arbetsbelastning samt våld på 

arbetsplatsen. Tre av fem 

deltagande sjuksköterskor slutade 

arbeta inom akutsjukvård för att 

hantera arbetsrelaterade stressen 

samt de traumatiska upplevelserna. 

Sjuksköterskorna uppger genom att 

förutse och hantera de moment 

som orsakar arbetsrelaterad stress 

kan det förebyggas.  
 

K 

I 

 

  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 

   

                

XV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Von Rueden, K. T., 

Hinderer, K. A., 

McQuillan, K. A., 

Murray, M, Logan, T., 

Kramer, B., Gilmore, 

R., & Friedmann, E. 

2010 

USA 

 

Secondary 

Traumatic 

Stress in 

Trauma Nurses: 

Prevalence and 

Exposure, 

Coping, and 

Personal/Enviro

nmental 

Characteristics 

Studiens syfte var att 

kartlägga förekomsten 

av sekundär traumatisk 

stress (STS) hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med 

traumapatienter. 

Studien utforskar även 

hanteringsstrategier 

som sjuksköterskor 

finner användbara 

Design: Icke- 

kontrollerad prospektiv 

kvantitativ studie. 

 

  Urval: 

Sjuksköterskor med 

daglig patientkontakt på 

traumasjukhuset. 

Specialistsjuksköterskor, 

ledningssköterskor samt 

chefssjuksköterskor 

exkluderades från 

studien. 

  

Datainsamling: 

Demografiskt beteende 

frågeformulär lämnades 

ut till sjuksköterskor på 

mottagningen.  

  

Analys: 

Student t tests samt 

Fisher exact tests 

användes för att jämföra 

exponering och hantering 

av exponering för 

traumatiska upplevelser 

på arbetet.   

128 

(134) 

Stödet från medarbetare kan 

begränsa utvecklandet av STS 

(sekundär traumatisk stress). STS 

innebär en traumatiserande stress. 

Motverkandet av STS kan vara en 

viktig faktor för att behålla 

personalen på mottagningarna. 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

rankade sina hanteringsstrategier 

som välfungerande 

P 

II 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


