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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienttrycket är idag stort på akutmottagningarna. Tid för återhämtning och 

reflektion under ett arbetspass är begränsad för sjuksköterskor på akutmottagningen. I sitt 

dagliga arbete utsätts sjuksköterskan för stress på grund av svåra och traumatiska händelser 

och en hög andel av sjuksköterskorna visar symtom på sekundär traumatisk stress (STS). 

Lazarus (1963) publicerade en teori om copingstrategier för att hantera stress. Teorin påvisade 

att copingstrategier gjorde den stora skillnaden i hur stressen hanterades och hur människan 

anpassade sig till den stressfyllda situationen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress på en akutmottagning. Metod: En 

deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Sökningarna efter artiklar gjordes 

i databaserna Cinahl och Medline. Artiklarna som inkluderats har använt kvalitativ 

analysmetod. Analysen är gjord först med deduktiv ansats med hjälp av direkt innehållsanalys 

där en befintlig teori användes. Copingstrategierna delades in i problemfokuserad eller 

känslofokuserad. Därefter gjordes en analys med induktiv ansats i form av konventionell 

innehållsanalys för att fördjupa analysen. Följande subkategorier framkom, debriefing 

problemlösande, uppföljning, aktiviteter, komma bort, distanserande beteende, undvika 

situationer, humor, debriefing av känslor, alkohol och droger samt religion. Resultat: Tretton 

artiklar ingick i resultatet. Resultatet visade att copingstrategier som sjuksköterskor använder 

för att hantera stress på en akutmottagning är antingen problemfokuserade eller 

känslofokuserade. Känslofokuserad coping är den strategi som sjuksköterskor använder sig 

mest av. Vilka copingstrategier som sjuksköterskorna använder sig av baseras på tidigare 

erfarenheter. Slutsats: Sjuksköterskor behöver använda sig av olika copingstrategier för att 

hantera stress i sin arbetsmiljö. Sjuksköterskans främsta uppgift, omvårdnaden, kräver att 

sjuksköterskan bearbetar sin stress för att inte bli känslokall och empatilös i sitt vårdande. 

Nyckelord; Akutmottagning, copingstrategier, sjuksköterska, stress 
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Abstract 

Background:Overcrowding at emergency departments is common today.  Time for recovery 

and reflections during a shift are limited for nurses at the emergency department. In their daily 

work nurses are vulnerable for stress due to traumatic events,  a high percentage of the nurses 

are showing symptoms of secondary traumatic stress (STS). Lazarus (1963) published a 

theory about copingstrategies for handle stress. The theory demonstrated that copingstrategies 

made the big difference in how humans manage stress and adapt to the stressful situations. 

Aim: The aim of this study is to describe nurses copingstrategies to handle stress at the 

emergency department. Method: A descriptive literature rewiew. The articles where found in 

Cinahl and Medline databases. The articles included in the study had a qualitative design. The 

analysis where first made with a deductive approach, using directed content analysis. The 

copingstrategies where sorted either in problemfocused coping or emotionfocused coping. For 

more depth in the analysis, a inductive approach were used, using conventional content 

analysis. These subcategories were found, debriefing problemsolving, follow-up, activities, 

get away, spaced behavior, avoid situations, humor, debriefing of emotions, alcohol and drugs 

and religion. Results: Thirteen articles were included in the study. The result shows that 

copingstrategies used by nurses at the emergency department are either problemfocused or 

emotionfocused. Emotionfocused coping are more common among nurses. Copingstrategies 

used by nurses are based on former experiences. Conclusion: Nurses have the need for 

copingstrategies to manage stress in their work environment. The nurse main task, caring, 

demands that nurses manage to handle their stress so they are not becoming callous or are 

caring with lack of empathy. 

Keywords; Copingstrategies, emergency department, nurse, stress 
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1. BAKGRUND 

1:1 Akutmottagning 

En akutmottagning är en mottagning för akut sjuka eller skadade människor och det kommer 

och går patienter hela tiden. Akutmottagningen är porten in till ett sjukhus. Omsättningen på 

patienter är hög, och personal på en akutmottagning träffar många patienter och anhöriga 

under en arbetsdag, dessa med varierande problematik. Att inte veta vilken patient som 

kommer in eller hur skadad eller sjuk denne kommer att vara ingår i arbetet. Att arbeta på en 

akutmottagning kan innebära att personalen från den ena stunden till den andra kastas mellan 

hopp och förtvivlan, levande och död. Plötslig död, trauma och våld är händelser som ofta 

förekommer på en akutmottagning (Hislop & Melby 2003; Wikström, 2012).   

Patienttrycket är idag stort på akutmottagningarna, en åldrande population med fler och mer 

komplicerade hälsoproblem och överbeläggningar på sjukhusen gör att fler patienter blir fast 

på akutmottagningen. Det gör att det finns lite tid över att hantera egna känslor och reaktioner 

hos vårdpersonalen (Baldursdottir & Jonsdottir  2002; Chan, 2004).  Patienter som varit med 

om trafikolyckor, har bröstsmärtor och andningssvårigheter blandas med patienter, som 

egentligen tillhör primärvården, med öronvärk och halsont (Åkerström, 1997).  

 

1:2 Sjuksköterskans roll på en akutmottagning 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga uppgift och hens specialistområde (Baldursdottir 

& Jonsdottir, 2002). Sjuksköterskans arbete ska oberoende av vårdform och 

verksamhetsområde baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt genomsyras av ett 

etiskt förhållningssätt. Dessutom bör hen utföra sitt arbete enligt gällande författningar och 

andra riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2017). 

Sjuksköterskans kompetenser ska enligt SSF (2017) vara att ha kunskap inom omvårdnads- 

och medicinskvetenskap. Hen ska kunna bemöta, informera och undervisa patienter och 

närstående. Hen ska självständigt utföra eller medverka i undersökningar och behandlingar. 

En legitimerad sjuksköterska ska även ha kunskap i att främja hälsa samt förebygga ohälsa. 

Hen ska ha insikt i sin arbetsplats säkerhetsriktlinjer samt kvalitetsarbeten, kunna se risker 

och förebygga dessa i vårdmiljön samt medverka till att skapa god vårdmiljö. Hen ska även 

självständigt söka och kritiskt granska ny kunskap och bidra till att utveckling sker på 
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arbetsplatsen, se till att hens personliga och professionella utveckling går framåt samt ha en 

förmåga att undervisa och handleda studenter och medarbetare. I sjuksköterskans yrkesroll 

ingår även arbetsledning och att vara en del i vårdkedjan genom informationsöverföring och 

samarbete till och med andra aktörer inom vården. Förutom att vårda patienterna ska hen möta 

ökade krav på förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet inom vården. 

Utöver det som ingår i SSF kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, ska en 

sjuksköterska med specialistutbildning inom akutsjukvård ansvara för avancerad omvårdnad i 

en akut situation och utgå från patientens ibland komplexa sjukdomstillstånd och särskilda 

behov. Hen ska även kritiskt kunna förhålla sig till och granska ny forskning inom området 

akutsjukvård och aktivt arbeta för tillämpning av evidensbaserad vård.  En specialistutbildad 

sjuksköterska ska inom sitt specialistområde kunna leda omvårdnadsarbetet, koordinera 

vårdteamen och se till att vårdlogistiken fungerar, d.v.s. att rätt patient får rätt vård på rätt 

nivå, på rätt plats och vid rätt tillfälle (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2010). 

I sjuksköterskans arbete på en akutmottagning ingår att sortera patienter, att leta reda på de 

patienter som behöver vård först och signalera till läkare vilken patient som först behöver 

hjälp (Chan, 2004; Åkerström 1997).  

Vid plötsliga dödsfall eller när patienter är svårt skadade eller sjuka kan det bli 

sjuksköterskans uppgift att förklara med enklare ord det som läkaren precis informerat 

anhöriga om (Walker & Deacon, 2016). 

 

1:3 Stress 

1:3:1 Psykologisk och fysisk stress 

Stress definieras som en psykobiologisk reaktion där fysiska och eller psykiska händelser 

hotar en persons välbefinnande (Gatchel & Baum, 1983). Stressreaktionen kan uppstå till 

följd av särskilda händelser som väcker ovanligt starka och intensiva reaktioner hos en person 

och som de vanliga försvarsmekanismerna inte kan hantera (Garmany, Gonzalez & Ketron, 

1998). Människan är skapt för att klara av stress och förr i tiden hjälpte stressreaktionen 

människan att snabbt kunna fly eller fäkta. Påfrestningarna i dag ser annorlunda ut men 

människans kropp är fortfarande rustad med samma mekanismer (Danielsson, 2003).  
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När kroppen utsätts för stress sker många saker både fysiologiskt och emotionellt. 

Fysiologiskt så ökar vakenheten, metabolismen och blodgenomströmningen i kroppen. 

Parasympatiska och sympatiska nervsystemets aktivitet ökar, individen blir varm och svettig 

och hjärtfrekvensen ökar (Eriksen & Ursin, 2013). Adrenalin och noradrenalin utsöndras från 

binjuremärgen, det gör att kroppens energinivå höjs och blodtrycket stiger. Hypofysen 

utsöndrar hormon som påverkar sköldkörteln som tillför kroppen mer energi. Hormoner i 

kroppen gör exempelvis att blodkärlen kontraherar, andra ser till att fett och proteiner snabbt 

omvandlas till glukos i blodet för att svara på kroppens ökade energibehov. Totalt utsöndras 

över 30 hormoner som alla har en egen uppgift för att svara på kroppens stressreaktion och 

sätta kroppen i ett kristillstånd (Bunkholdt, 2004). Exempel på sjukdomar som kan sättas i 

samband med att individen varit utsatt för långvarig stress är, hypertoni, hjärt-och 

kärlsjukdomar och huvudvärk (Myslivecek, 2015). Andra sjukdomstillstånd som stress kan ge 

upphov till är diabetes och kroniska smärttillstånd (Socialstyrelsen, 2009). 

 Emotionellt svarar kroppen på en stressreaktion genom att individen känner känslor i form av 

exempelvis irritation, rädsla och nedstämdhet. Men även glädje och eufori kan vara 

emotionella reaktioner på stress (Arnetz & Ekman 2013).  

Kronisk långvarig stress kan ge kronisk trötthet, sömnsvårigheter, minnesstörningar, 

nedstämdhet, muskelsmärtor och försämrad prestationsförmåga. Vidare kan detta leda till 

depression, utmattningstillstånd och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Socialstyrelsen, 

2009). 

 All stress är inte negativ, ibland kan viss stress öka prestationsförmågan och skärpa sinnen 

trots att det beror på ökad arbetsbelastning. Så länge känslan av kontroll finns är stress inte 

skadligt. Men om stressen blir långvarig eller känslan av att tappa kontrollen infinner sig så 

påverkar stressen negativt och risken för att drabbas av fysiska och psykiska symtom ökar. 

Hur människor upplever stress är individuellt och den fysiska stressreaktionen beror på hur 

människan upplever händelsen, inte själva händelsen i sig (Hammarlund, 2012). 

 

1:3:2 Stress hos vårdpersonal på en akutmottagning 

Sjukvårdspersonals utsatthet för stress kan jämföras med soldaters i strid (Mcnally, Bryant & 

Ehlers, 2003).  Studier av Astin, Lawrence och Foy (1993) och Bryant och Harvey (1996) 

visar att om individer lever ett liv med mycket stress kan det finnas en större risk att utveckla 

PTSD. 
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 Det finns få studier gjorda på utveckling av PTSD hos personer som vårdar svårt skadade och 

sjuka patienter men Luftman et al (2016) menar att det finns hög risk att utveckla PTSD hos 

de som vårdar både prehospitalt och på akutmottagningar. Även Morrisson och Joy (2016) 

beskriver i sin studie att fysiskt eller psykiskt våld, trauma och överbeläggningar på en 

akutmottagning som upprepas gång på gång bidrar till jobbrelaterad stress. Denna studie visar 

även att 75% av sjuksköterskorna på en akutmottagning visar minst ett symtom för sekundär 

traumatisk stress (STS) som uppkommer när man vårdar eller vill vårda en traumatiserad eller 

lidande människa. 

Sjuksköterskor som arbetar i akutrummet på en akutmottagning är extra utsatta för stress 

eftersom de arbetar under omständigheter som gör deras jobb oförutsägbart, de vet aldrig hur 

deras arbetsdag kommer att se ut och har svårt att förbereda sig mentalt på vad som komma 

skall (Browning, Ryan, Thomas, Greenberg & Rolniak, 2007; Potter, 2006).  

 

1:4 Coping 

1:4:1 Lazarus copingteori 

Begreppet coping kommer ursprungligen från den psykologiska läran och kan förklaras som 

egots eget försvar. Coping är en effekt av hur människor hanterar psykologisk stress och svåra 

livsförhållanden. Hos personer som inte använder sig av copingstrategier är stressnivån högre 

(Lazarus 1999). Coping är inlärda tankar och beteenden som löser problem och reducerar 

psykologisk stress (Lazarus & Folkman, 1984). 

Copingteorin kommer från forskningen inom stressteori. Under andra världskriget började 

forskningen kring stress men det var inte förrän på 1960 talet när Lazarus publicerade ” 

Psychological Stress and the Coping process” som copingstrategier för att hantera stress fick 

sitt genomslag. Forskningen visade att det var copingstrategier som gjorde den stora 

skillnaden i hur stressen hanterades och hur människan anpassade sig till den stressfulla 

situationen. Med denna publikation blev Lazarus grundare till copingteorin (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) utlöses stress av stressorer eller yttre stimuli. Det finns 

fyra olika stressorer, akut stressor som är snabbt övergående, ett exempel är att hoppa 

fallskärm. Sekvenser av stressorer som är en serie av händelser som sker under en längre 

period, exempelvis en separation. Kronisk oregelbunden stressor är en händelse som är 
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återkommande men som inte sker regelbundet, exempel är sexuella svårigheter. Slutligen 

finns kronisk stressor som kan bero på kronisk jobbstress, problem inom familjen eller att få 

ett permanent funktionshinder. 

1:4:2 Appraisal 

För att förstå varför inte alla människor hanterar händelser och stress på samma sätt blev 

begreppet appraisal centralt inom känsloforskningen. Med appraisal menas värdering av 

exempelvis en händelse. Lazarus passade in begreppet i copingteorin för att kunna förklara 

stressprocesser hos olika individer. Appraisal förklarar att situationer som objektivt är lika för 

alla individer kan upplevas med stora individuella skillnader beroende på hur individen 

mentalt ser på situationen baserat på tidigare erfarenheter (Lazarus & Folkman, 1984). 

 Appraisal kan delas in i primär och sekundär. Den primära är en första reaktion, individen 

värderar händelsen och händelsen kategoriseras. Den primära kan delas in i tre kategorier. 

Händelsen värderas av individen som antingen irrelevant. Individen berörs inte av händelsen, 

varken positivt eller negativt. Händelsen kan värderas som positiv, något gott kommer ur 

erfarenheten, händelsen gagnar individen. Den tredje och sista kategorin i primär appraisal är 

stress, händelsen värderas av individen att skapa skada, förlust, hot eller utmaning. Sekundär 

appraisal används när individen värderat händelsen som stressfull. Det är nu individen måste 

handla d.v.s. hitta den lösning eller copingstrategi för att hantera händelsen. Sekundär 

appraisal kan efterföljas av reappraisal, med det menas att ny information tillkommer och 

individen måste omvärdera sin valda strategi (Lazarus & Folkman, 1984). 

1:4:3 Copingstrategier 

Copingstrategier är till för att hantera en händelse och för att neutralisera sina känslomässiga 

reaktioner på händelsen som individen uppfattar som stressfull. Coping ses som en process, 

d.v.s. att copingstrategier kan förändras under processen genom exempelvis att individens 

miljö förändras. Det finns två olika copingstrategier, den problemfokuserade, som även 

innefattar omdefinierande coping och den känslofokuserade som innefattar undvikande 

coping. 

Den problemfokuserade copingstrategin hanterar de händelser och problem som kan uppstå. 

Det är individuellt vilka strategier som olika individer använder sig av för att hantera 

händelser i vardagen. Problembaserad coping fokuserar på att ändra individens inre, att 
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förändra beteendemönster och göra kognitiva förändringar, att lösa problemet med bästa 

möjliga strategi (Lazarus & Folkman, 1984).  

Med omdefinierad coping menas att hitta strategier för att förändra upplevelsen av problemet. 

Individen försöker hitta tilltro till att situationen är hanterbar och går att bemästra. Det är en 

kognitiv omstrukturering som minskar negativa tankar och automatiska reaktionsmönster 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslofokuserad coping är att handskas med känslor som uppstår vid stressfulla situationer. 

Individen minskar den känslomässiga stressreaktionen genom att undvika, jämföra, minimera, 

distansiera och genom att väga för- och nackdelar. Vissa individer använder känslofokuserad 

coping för att öka den känslomässiga påfrestningen, detta förklaras med att vissa individer 

behöver må sämre för att sedan må bättre och öka sin prestation (Lazarus & Folkman, 1984).  

Undvikande copingstrategier är att vägra tänka på problemet och helt förnekar att det finns. 

Individen kan exempelvis fly problemet genom att ockupera tankarna med annat, exempel är 

droger, alkohol eller överdriven matkonsumtion (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus (1963) 

beskriver de undvikande copingmekanismerna som exempelvis, förträngning, förnekande, 

förskjutning och dagdrömmeri. 

 

1:5 Problemformulering 

Patienttrycket på akutmottagningar har ökat drastiskt under på några år. Dock har inte 

bemanningen ökat på motsvarande sätt. Det finns mindre och mindre tid över till att reflektera 

och känna efter för sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Personalen på en akutmottagning 

bearbetar ofta sina reaktioner genom att jobba vidare, ta nästa patient i väntrummet som aldrig 

blir tomt. Att delta i traumatiska livsöden, vårda skadade och svårt sjuka människor och ta 

hand om anhöriga som mist sina nära och kära är händelser som kan skapa känsla av att tappa 

kontrollen för sjuksköterskor och orsaka negativ stress. Att arbeta på en akutmottagning 

innebär att utsättas för dessa händelser och händelserna kan även utveckla sjuksköterskorna i 

deras yrkesroll. Men att hela tiden matas med nya tragedier och svåra händelser utan att få 

bearbeta de som tidigare upplevts kan utvecklas till känslomässig stress och utbrändhet. Alla 

människor har olika bakgrund och reagerar och bearbetar på olika sätt, sjuksköterskor har alla 

olika strategier för att hantera det stressfyllda jobbet på en akutmottagning. För att klara av sin 
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främsta arbetsuppgift, omvårdnaden, behöver sjuksköterskan ha strategier för att hantera 

situationer hen möter på en akutmottagning. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress på en 

akutmottagning. 

3. METOD 

3:1 Val av metod 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Sökning av aktuell 

litteratur sker systematiskt och redovisas i studien.  Studien utgår från Richard S Lazarus 

(1963) copingteori och jämför denna med forskning som gjorts på sjuksköterskors 

copingstrategier för att hantera stress. 

3:2 Sökstrategi 

Sökningarna startade med att identifiera MeSH-termer för de bärande orden i syftet. MeSH-

termer som använts är emergency service, hospital, nurse och stress. Dessa kombinerades med 

fritextsökning för att bredda sökningarna. Artikel sökningarna gjordes i databaserna Cinahl 

och Medline eftersom de är breda inom omvårdnad, medicin och evidensbaserad sjukvård. 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på det engelska språket som innehöll de kombinerade 

sökorden, se bilaga 1. Artiklarna som inkluderades hade använt kvalitativ analysmetod. Inget 

årtal användes som begränsning i sökningarna. Review artiklar valdes bort. Efter att ha gått 

igenom artiklarna i första sökningen i båda databaserna var antalet artiklar för få. En ny 

sökning gjordes med fler sökord kombinerat med den första sökningen och totalt hittades 

tretton artiklar som motsvarade kriterierna.  

 3:3 Urval 

För att förtydliga urvalsprocessen är artikelsökningarna redovisade i bilaga 1. Som första steg 

granskades artiklarna i sökresultatets titlar. I de som ansågs intressanta för studiens syfte 

lästes sedan abstract och de som då ansågs kunde svara på studiens syfte lästes i sin helhet. 

Vissa artiklar valdes efter genomläsning bort eftersom de inte svarat på studiens syfte. 

Artiklarna granskades enligt Örebro universitets granskningsmall för kvalitativa studier 
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(Örebro universitet, 2015). De studier som hade hög eller medelhög kvalitet valdes ut. 

Artiklarna redovisas i en artikelmatris, se bilaga 2. Samtliga artiklar som inkluderats i studien 

har godkänts av en forskningsetisk nämnd. 

3:4 Dataanalys 

Analysen började med att artiklarna lästes igenom flera gånger och meningsbärande enheter 

togs ut som svarade på sjuksköterskans copingstrategier för att hantera stress. Dessa 

meningsbärande enheter sorterades deduktivt (Heish & Shannon, 2005) till copingstrategierna 

problemfokuserad coping samt känslofokuserad coping utifrån Lazarus (1963) befintliga 

teori. Dessa två kategorier blev resultatets huvudrubriker.  Utifrån dessa två kategorier i den 

deduktiva analysen valdes att göra en induktiv analys för att ytterligare fördjupa analysen. 

Som analysmetod valdes då Heish och Shannon (2005) konventionella innehållsanalys. De 

exakta orden som studierna använt för att beskriva sjuksköterskors copingstrategier vid stress 

och som skrivits ned i den deduktiva analysen användes för att hitta koder som kunde bilda 

subkategorier. Se exempel i tabell 1. Artiklarna lästes igenom ytterligare några gånger för att 

se att ingen information missats vid den deduktiva analysen. Följande kategorier framkom, 

debriefing, uppföljning, aktiviteter, komma bort, distanserat beteende, undvika situationer, 

humor, droger och alkohol samt religion. Tillsammans med den deduktiva analysen bildade 

dessa subkategorier underrubriker i resultatet. Se tabell 2. 

Tabell 1 Exempel på analys  

Deduktiv analys Induktiv analys 

Kategori Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori 

Problemfokuserad 

coping 

Vi har månatliga möten 

där vi tar upp svåra 

patientfall. För att lära oss 

hur vi jobbar. 

Analyserar patientfall och 

arbetssätt. 

Ta lärdom Debriefing för 

problemlösning 

När jag kommer hem 

efter arbetspasset lyssnar 

jag på rockmusik, det 

hjälper mig att slappna 

av. 

Slappna av med hjälp av 

musik 

Avslappnande 

aktivitet 

Aktivitet 

Känslofokuserad 

coping 

Man arbetar mekaniskt, 

bara gör det man ska, 

stänger av alla känslor, 

det är som om hjärnan 

och kroppen arbetar på 

autopilot. 

Arbetar utan att känna Stänger av Distanserat 

beteende 
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Vi var fyra kvinnor som 

hade barn i samma ålder 

som patienten, vi gjorde 

det vi skulle, vi kunde 

inte titta varandra i 

ögonen. Vi stängde av 

alla känslor. 

Självkontroll för att inte 

känna. 

Stänger av Distanserat 

beteende 

Efter ett jobbigt 

arbetspass går jag direkt 

till puben, träffar vänner 

och tar några öl. Det 

känns mycket bättre sen. 

Alkohol för att slappna av. Tillämpa substans Alkohol och 

droger 

 

Tabell 2 

Kategorier Subkategorier 

Problemfokuserad coping Debriefing för problemlösning 

Uppföljning 

Aktiviteter 

Komma bort 

Känslofokuserad coping Distanserat beteende 

Undvika situationer 

Humor 

Debriefing av känslor 

Alkohol och droger 

Religion 
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4. RESULTAT 

Resultatet grundar sig på de tretton artiklar som finns sammanställda i artikelmatrisen 

(bilaga2). Studierna är utförda mellan 1991-2016 i USA, Thailand, England, Skottland, 

Canada, Jordanien, Israel, Sydafrika och Australien. Resultatet presenteras under de två 

kategorierna med tio subkategorier. 

4:1 Problemfokuserad coping 

4:1:1 Debriefing för problemlösning 

Problemfokuserad coping används när sjuksköterskorna själva anser att något i deras 

omgivning, livsstil, arbetssätt eller arbetsmiljö kan ändras för att bättre klara av stressfyllda 

situationer, ett sätt är att använda sig av debriefing (Moszczynski & Haney, 2002). Debriefing 

kan delas in i två olika delar, en problemlösande och en del där känslor bearbetas och 

neutraliseras. Den problemlösande delen är en diskussion om beslut, handlande, 

kommunikation och en utvärdering av händelsen (Alisic, Conroy, Magyar, Babl, O´Donnell, 

2014). Sjuksköterskorna ansåg dock att formell debriefing var något som sällan skedde, de 

beskriver att debriefingsessioner sker mer under informella omständigheter tillsammans med 

sina kollegor (Alisic et al, 2014, Moszcynski & Haney, 2002). I de fall där formell debriefing 

skett ansåg sjuksköterskorna att de inte fått den hjälp de behövde utan att det var lättare att 

prata med kollegor som själva varit med vid händelsen (Moszczynski & Haney, 2002).  I 

Maiers (2011) studie ansåg sjuksköterskorna att debriefing var ett viktigt sätt att lära sig om 

ett patientfall eller en händelse som ansetts stressfylld. I debriefingen togs olika patientfall 

upp men även fiktiva patientfall och händelser diskuterades. Månatliga möten sattes upp och 

sjuksköterskorna ansåg det viktigt att tid avsattes för att kunna lära från upplevda och fiktiva 

händelser. 

 En debriefing, formell eller informell, med utbildad personal eller över en kopp kaffe, är 

viktig för att kunna rekonstruera händelsen och gå igenom processen utan stresspåslag för 

personalen som varit inblandad. Det är i denna process där problem kan lösas som uppstått 

under exempelvis behandling av en kritiskt sjuk patient. Sjuksköterskorna kan exempelvis 

förstå varför patienten med multiorgansvikt inte kunde räddas. Sessionerna är till för att lära 

och acceptera händelser för vad de är (Riba & Reches, 2002). Sjuksköterskor och 

vårdpersonal i allmänhet blir hjälpta av att förstå vad som egentligen skett och varför det 

skett. Exempelvis kan all fakta runt en patient tas upp, alla medicinska aspekter och alla 
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skademekanismer. Sedan kan deltagarna diskutera hur teamet arbetat tillsammans, hur 

kommunikationen varit, vad gjorde teamet som var bra och vad gjorde teamet som kunde bli 

bättre och vad har teamet att lära tills nästa gång. Att komma till insikt med att medlemmarna 

i teamet gjort så gott de kan och att det inte fanns mer att göra, gör det lättare att kunna 

hantera och gå vidare. För sjuksköterskor som arbetat en kortare tid på en akutmottagning är 

dessa sessioner extra viktiga för att få tillfälle till extra inlärning och förstå omhändertagandet 

i en stressfri miljö. (Alisic et al, 2014, Ribe & Reches, 2002). En sjuksköterska beskrev 

behovet av debriefing extra stort när omhändertagandet av en patient inte gått bra. Hen 

menade att det finns en skyldighet att ta hand om varandra, precis som det finns en skyldighet 

att ta hand om patienterna. En annan menar att informell debriefing sker hela tiden utan att 

arbetsgruppen egentligen är medvetna om det, problem som uppstår vid stressfyllda händelser 

löser sjuksköterskorna genom att prata med varandra (Morrison & Joy, 2016). 

Stress som är till följd av moment som exempelvis hantera död och svårt skadade patienter 

kan lindras genom att deltagarna efteråt går igenom om de kunnat förbereda sig på ett bättre 

sätt för att mottagandet och omhändertagandet av patienten kunnat bli bättre. Konflikter 

mellan exempelvis yrkesgrupper är också något som bör diskuteras efteråt för att lägga ett 

stressfyllt moment bakom sig (Jonsson & Halabi, 2006). 

Informell debriefing ansågs vara viktig eftersom att diskutera händelser i den egna 

yrkesgruppen kunde ge nya sätt att hantera problem som uppkommit i samband med en 

stressfull händelse. Sjuksköterskorna ansåg att det bästa sättet att hantera problem som kunde 

lösas i arbetsmiljön för att undvika stress vara att diskutera med andra sjuksköterskor. En 

sjuksköterska utryckte att så många beslut tas av individer som inte arbetar som 

sjukvårdspersonal, som aldrig har sett hur sjukvårdspersonal arbetar kliniskt. Hen ansåg att de 

som tog beslut om arbetsmiljön inte själva var medvetna om vilken stressfylld arbetsmiljö 

sjuksköterskorna har på en akutmottagning (Robinson & Stinson, 2016).  

4:1:2 Uppföljning 

Som sjuksköterska på en akutmottagning följs inte hela patientens vårdförlopp naturligt, 

patienten kanske transporteras till ett annat sjukhus eller till en annan avdelning. En viktig del 

i bearbetningen vid omhändertagandet av en kritiskt sjuk patient är att få veta vad som hände 

sen. En sjuksköterska beskriver vikten av att få veta hur det gick för patienten, att kunna få 

ringa mottagande sjukhus eller avdelning för att ta reda på resultatet av behandlingen och 

omhändertagandet på akutmottagningen. Hen menar att det är ett sätt att lära sig, att få veta 
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om de agerat och behandlat patienten rätt. Hen beskriver att det är viktigt att få en uppföljning 

för att kunna förstå hela omhändertagandet och för att kunna gå vidare efter att ha delat en så 

intensiv upplevelse med patienten (Moszczynski & Haney, 2002). Att få följa upp ett 

omhändertagande för att själv lära sig inför kommande liknande situationer är en viktig 

copingstrategi (Maier, 2011). Att få veta att patienten blivit hjälpt av omhändertagandet, 

särskilt när det gått bra för patienten är av stor vikt för att kunna gå vidare. Det är 

förekommande att sjuksköterskor, det första de gör när de kommer till ett nytt arbetspass, 

läser i patientjournalen hur det gått för deras patient (van der Wath et al, 2013).  

4:1:3 Aktiviteter 

Att utföra aktiviteter som ger energi är en strategi att hantera stress. Att efter en dag på 

arbetsplatsen som inneburit mycket stress ta extra hand om sig själv och se till att få 

tillräckligt med sömn kan få kroppen att slappna av från stress (Hibberd & Norris, 1991). Att 

utöva en avslappnande aktivitet kan minska stressnivån, vad som är avslappnande är 

individuellt och kan vara allt från att träna till att lyssna på sin favoritmusik, arbeta i 

trädgården eller bara vara tillsammans med familj och vänner (Alisic et al, 2014, Maier, 2011, 

Riba & Reches, 2002, Yuwanich et al, 2015). Att vara tillfreds med sitt liv utanför arbetet 

underlättar hanteringen av stress på arbetsplatsen (Morrison & Joy, 2016). 

4:1:4 Komma bort 

När stressen är svår att hantera kan enda lösningen på problemet vara att komma bort ifrån det 

en stund. Hur lång tid som krävs för att återhämta sig är individuellt, vissa sjuksköterskor 

behöver bara ta en rast, dricka och äta något för att sedan vara redo att återgå till arbetet. En 

sjuksköterska uttrycker att hen ibland bara behöver gå i väg från den stressfyllda situationen 

en stund för att efter en stund kunna komma tillbaka och lösa problemet (Yuwanich et al, 

2016). Andra behöver ha en semester att se fram emot, att helt få stänga av arbetet och 

tankarna och vara bara sig själv under en period hjälper sjuksköterskor att klara av den 

dagliga stressen som arbetet på en akutmottagning innebär (Moszczynski & Haney, 2002, 

Riba & Reches, 2002). Förutsättningarna för att semester eller en ”time-out” ska kunna 

användas som en copingstrategi är att man klarar av att lämna jobbet på jobbet (Alisic et al, 

2014). För vissa sjuksköterskor hjälper inte semester eller ledighet deras copingstrategi är att 

komma ifrån arbetsmiljön helt, ta anställning på en arbetsplats där de garanteras att inte ställas 

inför situationer som av dem anses som utlösande stressorer (Bailey, Murphy & Porock, 

2011). Sjuksköterskor beskriver hur de helt enkelt avslutat sitt arbete på akutmottagningen för 
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att kunna bli den person de en gång var, att detta var enda lösningen på att hantera stressen. 

En sjuksköterska tog anställning där hen slapp patientkontakt i 2 år och återgick inte till 

akutmottagningen förrän efter 5 år. Det fanns ingen annan utväg, en dag efter arbetet kunde 

hen inte sluta gråta, hen hittade inte till sin bil och blev sittande på trottoarkanten i flera 

timmar, för att överleva sa hen upp sig (Robinson & Stinson, 2016). I studien av Yuwanaich 

et al. (2016) funderar flera av sjusköterskorna på att byta jobb, stressen och utmattningen de 

känner efter en dag på jobbet är inte värd den dåliga lön som utbetalas varje månad. 

4:2 Känslofokuserad coping 

4:2:1 Distanserat beteende 

Att stänga av sina egna känslor och inte tillåta sig själv att bli känslomässigt berörd är ett sätt 

att klara av stress i samband med svåra händelser (van Wyk & van der Wath, 2014). En 

sjuksköterska i Alisic et al (2014) studie menar att hen aldrig tillåter sig själv att bli 

känslomässigt involverad i patientfall, det hjälper hen att orka med stressade 

patientsituationer. Ingenting hittills har påverkat hen negativt. Första gången är det svårt att 

koppla bort känslorna, men andra gången är det lättare och den tredje gången sker det 

automatiskt, hen låter det inte komma för nära. I Robinson och Stinsons (2016) studie 

beskriver en annan sjuksköterska att hen distanserar sig själv så mycket som möjligt från sina 

känslor, blockerar dem. Sätter på sig skygglappar och låtsas som om det inte berör. Det är ett 

sätt att hantera och orka med det dagliga arbetet på akutmottagningen. 

 Att inte stanna upp och reflektera utan bara arbeta vidare gör att sjuksköterskorna slipper 

känna resultatet av stressen emotionellt. Fortsätta till nästa patient utan att hantera känslor 

som uppkommit i samband med omhändertagandet av patienten innan gör att sjuksköterskor 

hanterar situationen just här och nu (Hibberd & Norris, 1991, Morrisson & Joy, 2016, Riba & 

Reches, 2002, Robinson & Stinson, 2016). Sjuksköterskor beskriver att det är deras 

copingstrategi, att kasta sig in i nästa sak, det finns ingen tid att reflektera, patienterna slutar 

aldrig att komma. Det förväntas i yrket som sjuksköterska på en akutmottagning att bara ska 

kunna skaka av stressande händelser från axlarna, det är bara att lära sig att gå vidare, att inte 

tänka så mycket på det som hänt (Morrison & Joy, 2016). Att fortsätta från patient till patient, 

att inte stanna upp och låta sig själv reagera startar en negativ spiral, att förneka känslor och 

låtsas att ingenting påverkar sjuksköterskan emotionellt gör det lättare att fortsätta förneka 

och låtsas. Lättare att slippa hantera känslor som uppkommer (Robinson & Stinson, 2016). Ett 

distanserat beteende, d.v.s. ett beteende där sjuksköterskor undviker att tillåta sig själv att 
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känna skyddar sjuksköterskorna från att känna sorg men är något som i längden är ett skadligt 

beteende. Sjuksköterskor som använder sig av detta beteende mer än just tillfälligt när 

situationen kräver det kan inte bara uppfattas, utan i slutänden faktiskt bli likgiltiga och 

känslomässigt kalla (Bailey et al. 2011, Robinson & Stinson, 2016, van der Wath et al. 2013). 

I studien av Robinson och Stinson (2016) beskriver sjuksköterskor ”flipping the switch”, med 

det menas att  helt enkelt stänga av känslor och tankar under vissa situationer som känns 

stressande. En sjuksköterska menar att det är svårt att arbeta effektivt om hen gråter, att det är 

svårt att se genom tårar. Att ”flip a switch” är att säga att jag inte kan hantera det här just nu, 

det är för stort. 

 Som sjuksköterska på en akutmottagning består vissa möten av patienter som väcker extra 

starka känslor. Det kan vara patienter som liknar dem själva i utseende och ålder eller någon 

som varit med om något som sjuksköterskan själv upplevt. Det kan även vara en patient som 

liknar någon i sjuksköterskans närhet, en nära vän, hens mamma eller helt enkelt liknar hens 

barn i ålder och utseende. Detta ses som en av de mest stressfyllda situationerna för en 

sjuksköterska. För att hantera en situation när detta sker behöver hen tillfälligt stänga av sina 

egna känslor (Maier, 2011, van der Wath et al. 2013).  

Att inte ha tid till att reflektera eller diskutera händelser och situationer som gjort att 

sjuksköterskorna känner stress gör att de förnekar känslan av stress och bara kör på, håller 

sina tankar och känslor inom sig. En strategi som inte är hållbar i all evinnerlighet, till slut blir 

både arbete, familj och vänner drabbade av dessa undantryckta känslor som inte bearbetats. I 

stället för att bli stresståliga kan detta beteende göra att sjuksköterskor i längden blir mer 

stresskänsliga (Jonsson & Halibi, 2006, Robinson & Stinson, 2016).  

 

4:2:2 Undvika situationer 

Undvika situationer som är jobbiga genom att helt enkelt låta någon annan göra det är en 

strategi för att slippa känna stress inför momentet eller händelser som gör sjuksköterskor 

obekväma (Jonsson & Halibi, 2006, Yuwanich et al. 2015). En sjuksköterska beskriver att 

vissa sjuksköterskekollegor som exempelvis har svårt att hantera anhöriga efter ett dödsfall på 

akutmottagningen, lämnar över det till andra kollegor. Säger att de inte är bra på det, att det är 

bättre att någon annan gör det. Egentligen vet alla att det är för att de har svårt att hantera 

sorgsna människor och att deras sätt att klara av det är att helt enkelt inte utsätta sig själva för 

det (Jonsson & Halibi, 2006).   
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4:2:3 Humor 

Ett sätt att hantera stress och jobbiga händelser är humor. Humor är en copingstrategi som 

flitigt används av personal på akutmottagningen (Robinson & Stinson, 2016, Scott, 2007). 

Andra yrkesgrupper som också utsätts för konstiga och stressfyllda händelser, exempelvis 

ambulanspersonal och polis använder också humor som ett sätt att hantera dessa situationer. 

Skratt och humoristiska och ibland råa och icke passande skämt är en copingstrategi som kan 

neutralisera känslorna sjuksköterskor egentligen känner för en stund. Att under en dag på 

jobbet utsättas för många människors sorg och smärta är en sjuksköterskas vardag, humor och 

skratt lättar upp stämningen i arbetsgruppen, även om personer som inte arbetar inom 

akutsjukvården skulle finna humorn väldigt opassande.  En sjuksköterska berättar om en 

händelse där en man förolyckats i en bilolycka. Sjuksköterskan gick igenom patientens 

tillhörigheter för att se om det fanns någon legitimation och telefonnummer till anhöriga då en 

annan sjuksköterska frågade vad hen gjorde. Hen svarade att hen bara kollade om patienten 

hade några kontanter eftersom hen åkt ifrån sin plånbok och inte hade lunchpengar. En annan 

beskriver en situation där personalen skämtat om storlek på skor och jacka tillhörande en just 

avliden person, synd på så fina kläder som nu inte skulle användas mer. Hen menar att 

skämten är väldigt opassande men kan behövas för att klara av att hantera situationen här och 

nu (Scott, 2007). Till och med under debriefingsessioner efter riktigt svåra och stressfyllda 

händelse har vissa sjuksköterskor behovet av att göra situationen komisk för att klara av att 

hantera och lindra känslor som uppkommit (Robinson & Stinson, 2016,Scott, 2007)  

4:2:4 Debriefing av känslor 

I de fall där sjuksköterskorna har en chans att ventilera sina känslor och bearbeta dem är 

debriefing, formell eller informell det bästa alternativet. Att prata med andra som varit med 

om liknande situationer ansågs vara av hjälp att hantera och bearbeta känslor som uppstår i 

stressfyllda situationer. Kollegor sågs i de flesta fall som det bästa alternativet när det kom till 

arbetsrelaterade stressfyllda situationer (Morrison & Joy, 2016, Moszczynski & Haney, 

2002). Vid svåra fall där patienter är kritiskt sjuka eller svårt skadade ansågs debriefing vara 

av störst vikt och speciellt i fall där det inte gått bra och patienten kanske avlidit. Ett 

omhändertagande av ett svårt skadat barn och hens föräldrar gav extra behov av att ha en 

debriefing och kunna sätta ord på sina känslor (Alisic et al, 2014, Morrison & Joy, 2016). 

P.g.a sekretessen som sjuksköterskor har ansågs familj och vänner inte vara det första 

alternativet vid behov att ventilera tankar och känslor men vissa sjuksköterskor såg sin familj 

och sina vänner som stöttande när behovet av psykisk och emotionell support behövdes 
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(Maier, 2011, Moszczynski & Haney, 2002). En sjuksköterska i studien av Maier (2011) 

menar att bara kunna ha tid och chans att få prata om sina känslor och tankar hjälper, att se att 

hen inte är ensam om att tänka eller känna på ett visst sätt. En annan beskriver i Jonsson och 

Halabi (2006) att ibland är det skönt att bara få prata av sig, det känns bättre efteråt. Även om 

ingen riktigt lyssnar på det hen säger, känns det ändå bra att få ut sina känslor i ord. Det är 

precis som om de lindras av att uttryckas.  

Sjuksköterskor såg andra sjuksköterskor som den bästa hjälpen, när känslorna tillåts att 

kopplas på igen efter en stressfylld situation är de som varit med om samma situation eller 

händelse den bästa supporten (Morrison & Joy, 2016, Riba & Reches, 2002, Robinson & 

Stinson, 2016, Yuwanich et al, 2015). Det är viktigt att kunna prata om känslor som uppstår 

eftersom det ger möjlighet att lämna stressfyllda situationer bakom sig. Att prata med 

kollegor, vänner eller familj kan göra det lättare att lindra effekter av det som hänt som 

exempelvis, mardrömmar, sömnlöshet och panikkänslor (Jonsson, Halabi, 2006, Yuwanich et 

al, 2015). 

4:2:5 Droger och alkohol 

Copingstrategier som drogmissbruk och alkoholkonsumtion förekommer också bland 

sjuksköterskor. Att efter ett jobbigt arbetspass få komma ut bland vänner och dricka en öl, ta 

en drink eller whiskey hjälper. Några drinkar dövar känslorna, det fick sjuksköterskorna att 

känna sig bättre för stunden, hjälpte dem att slappna av. Alkohol och drogmissbruk är också 

en tillfällig lösning på sömnproblem och mardrömmar (Robinson & Stinson, 2016, Yuwanich 

et al, 2015).  

 

4:2:6 Religion 

Att vända sig till högre makter är vanligast hos religiösa sjuksköterskor. De vänder sig till gud 

för att klara av sin stress, speciellt vid tillfällen då de anser att saker och ting inte gått till på 

rätt sätt (Jonsson & Halabi, 2006, Robinson & Stinson, 2016). Ett exempel var när hjärt-och 

lungräddning skett på en patient, fast det var patientens önskan enligt journalen att detta inte 

skulle ske. Läkaren vågade inte säga emot anhöriga som bestämt ville göra ett försök till 

återupplivning. Sjuksköterskan vände sig till gud för att bli förlåten, för att bli av med sin 

skuldkänsla, för att moraliskt och etiskt svikit patienten och för att hen inte vågat stå upp för 

patientens önskemål (Robinson & Stinson, 2016). 
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5. DISKUSSION 

5:1 Metoddiskussion 

Denna studie är en litteratur studie som bygger på en systematisk litteratursökning för att 

undersöka resultaten i tidigare studier om sjuksköterskors copingstrategier vid stress. För 

denna deskriptiva studie valdes artiklar med kvalitativ ansats, få artiklar framkom i första 

sökningen och flera sökord som inte var Mesh-termer fick användas i sökning nummer två. 

Många studier är gjorda om stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvården, ett fenomen som 

finns i arbetsmiljön på en akutmottagning. Dock finns det få studier gjorda på hur 

sjuksköterskor hanterar stress. Totalt framkom tretton artiklar som var relevanta för syftet i 

denna studie. Inget årtal användes som begränsning eftersom copingstrategier inte är ett nytt 

fenomen. Dock framkom endast en artikel som inte var från 2000-talet, vars resultat trots att 

studien var över 20 år gammal väl stämde överrens med Lazarus (1963) copingteori och de 

andra artiklarnas resultat. Val av databaser anses vara relevanta för syftet i denna studie 

eftersom de är bredast inom omvårdnad. Vid sökningarna framkom många artiklar med 

kvantitativ ansats där enkäter använts för att få ett resultat. Dessa valdes dock bort eftersom 

dessa inte ansågs vara deskriptiva och inte på samma sätt förklarade copingstrategierna utan 

hade fasta svarsalternativ som inte kunde följas upp av följdfrågor som kan användas vid 

intervjuer. Studien kunde valts att göras som en intervjustudie och med tanke på tidigare 

forskning inom copingstrategier hos sjuksköterskor ses ett behov av fler studier inom ämnet. 

Detta kan ses som ett förslag till ytterligare forskning inom området.  

De tretton artiklarna är granskade enligt Örebros universitets granskningsmall för kvalitativa 

studier (Örebro universitet, 2015) Genom att använda en granskningsmall säkerhetsställs 

kvaliteten i studien eftersom artiklarna som bildar resultatet anses ha medelhög alternativt hög 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008).  Forsberg och Wengström (2008) menar att genom 

att ta hjälp av granskningsmallar bedöma att artikeln innehåller en väldefinierad frågeställning 

och ett syfte som resultatet i artikeln svarar på, att det finns en beskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess samt en väl beskriven analysmetod. Detta 

tillsammans med en diskussion där studiens trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras har 

kvaliteten på artiklarna i studien ansetts vara av god kvalitet. I denna studie styrks 

trovärdigheten och tillförlitligheten genom att granskningmallar använts för att hitta relevanta 

artiklar till resultatet.  Evidensgraden i denna studie styrks genom att artiklar med hög kvalitet 

använts i resultatet. 
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Dock är en svaghet i studien att endast en person gjort granskningen av artiklarna. Enligt 

Granheim och Lundman (2004) är det bra att minst två personer med olika perspektiv 

granskar materialet. Detta för att öka trovärdigheten. Bedömningen av kvaliteten i artiklarna i 

denna studie kan ha blivit subjektiv och en person med mer erfarenhet inom kvalitativ 

forskning skulle kunna gjort en annan bedömning.  

 Enligt Polit och Beck (2012) skall studierna ha utförts enligt god forskningsetisk sed. Med 

detta menas att studiens författare ska se till att minimera lidande och maximera fördelarna av 

forskningen. Ingen deltagare skall komma till skada, författarna måste använda sig av olika 

strategier för att undvika alla typer av lidande hos deltagarna. Detta genom att deltagaren har 

rätt att avbryta sitt deltagande om så önskas. Deltagarna skall ges rätt till självbestämmande. 

Författarna har en skyldighet att se till att all information om deltagarna behandlas 

konfidentiellt och att ingen obehörig på något vis kommer åt informationen. Genom att alla 

artiklarna som är inkluderade i studien är granskade av en forskningsetisk nämnd har hänsyn 

tagits till de etiska aspekterna. Denna studie kan anses ha utförts enligt god forskningsetisk 

sed. 

En styrka i studien är att artiklarna som är inkluderade är från olika delar av världen, vilket 

visar på att oavsett landets sjukvårdsreformer, sjukvårdssystem, förutsättningar och kulturella 

är resultatet detsamma. 

Analysen av artiklarna valdes att göras på två olika sätt. Först genom en deduktiv 

analysmetod baserad på Heish och Shannon (2005) riktade innehållsanalys för att dela in 

sjuksköterskornas copingstrategier i Lazarus (1963) befintliga copingteori om 

problemfokuserad och känslofokuserad coping. Efter att ha gjort denna analys fördjupades 

analysen genom att använda Heish och Shannons (2005) induktiva analysmetod, 

konventionell innehållsanalys. Syftet var att få fram både att copingstrategier går att dela in 

enligt Lazarus (1963) men även på vilket sätt de är indelade och ge exempel på strategier. 

Detta ger studien ökad validitet eftersom det visar på vilka copingstrategier som passar in i de 

två olika huvudstrategierna och även visar på hur analysen är utförd. Ett alternativ hade varit 

att använda Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys men eftersom en teori valdes 

som utgångspunkt för studien passade Heish och Shannons (2005) riktade innehållsanalys 

bättre som ett första steg i analysprocessen. Där efter föll det sig naturligt att använda Heisk 

och Shannons (2005) konventionella innehållsanalys för att få mer djup i analysen även om 

Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys är snarlik.  En svaghet är åter igen att endast 

en person har gjort analysen vilket gör att resultatet kunde sett olika ut om någon annan 
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analyserat artiklarna. Granheim och Lundman (2004) anser att studiens trovärdighet ökar om 

minst två personer granskar materialet. 

 Debriefing uppkom som både en problemfokuserad och en känslofokuserad copingstrategi. 

Man kan även dela in en debriefingsession i två delar, en där sjusköterskorna lär av händelsen 

och en där känslor som uppkommit bearbetas (Alisic et al, 2014). Därför finns debriefing med 

som två underrubriker i denna studie. 

I studien av Scott (2007) är fler yrkeskategorier presenterade i resultatet. Medarbetare från  

polis, brandkår, ambulans och akutmottagning finns representerade i resultatet, dock var det 

lätt att sortera ut vilka yrkeskategorier som tyckte vad och därför togs denna artikel med i 

resultatet. 

 

5:2 Resultatdiskussion 

 Resultatet i studien visar att copingstrategier kan delas upp enligt Lazarus (1963) i 

problemfokuserade coping och känslofokuserad coping.  Den problemfokuserade copingen 

kan beskrivas som ett aktivt val, sjuksköterskan väljer på vilket sätt hen ska hantera stressen. 

Den känslofokuserade copingen är inte alltid ett medvetet val utan något sjuksköterskan bara 

gör för att hantera situationen här och nu. Den känslofokuserade copingen är den 

copingstrategi som sjuksköterskorna använde sig mest av, vilket påvisas i samtliga studier 

som ingick i resultatet. 

Sjuksköterskorna anser att debriefing, formell och informell är ett sätt att lära av vad som 

skett vid exempelvis ett svårt patientfall, vilket styrks i studierna av Alisic et al (2014), Maier 

(2011), Moszcynski och Haney (2002) och Riba och Reches (2002). Debriefingen är ett sätt 

för teamet att förstå vad som hänt, vilket inte alltid är lätt för alla att uppfatta under en akut 

situation. Enligt Lazarus och Folkman (1984) utlöses stress av olika stressorer och yttre 

stimuli, en akut situation med en patient som är kritiskt sjuk är ett yttre stimuli som orsakar 

stress hos sjuksköterskor. Den sjuka eller svårt skadade patienten, vars tillstånd kan vara 

livshotande är en stressor för hela vårdteamet. Debriefing kan delas in i två delar, en del där 

man löser eventuella problem och tar lärdom och en del där känslor bearbetas. Den 

problemfokuserade copingen enligt Lazarus och Folkman (1984) innebär att hantera 

situationen genom att lära av händelsen för att sedan kunna vara bättre förberedd inför 

kommande liknande situationer. I en akut situation där många människor från olika 
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yrkesgrupper arbetar tillsammans är det inte alltid lätt för alla i teamet att uppfatta och förstå 

vad som egentligen händer. Studierna av Alisic et al (2014), Maier (2011), Moszcynski och 

Haney (2002) och Riba och Reches (2002) styrker Lazarus och Folkmans (1984) teori om att 

problemfokuserad coping är ett sätt att hantera stress. Debriefing är viktigt både för att lära av 

en händelse men också för att neutralisera och normalisera de känslor som uppkommit i 

samband med händelsen. Debriefing kan alltså anses som både problemfokuserad och 

känslofokuserad coping. I den känslofokuserade delen av debriefingen anser sjuksköterskorna 

att andra sjuksköterskor och kollegor som deltagit i händelsen eller de som varit med om 

liknande händelser är de bästa att ventilera känslor med. Att känna att andra känner samma 

sak och att det är normalt att känna och reagera är att handskas och bearbeta sina känslor. 

Detta påvisas även i studierna av Jonsson och Halabi (2006), Maier (2011), Morrison och Joy 

(2016) Mozczynski och Haney (2002), Riba och Reches (2002), Robinson och Stinson (2016) 

och Yuwanich et al, (2015 och styrker Lazarus och Folkmans (1984) beskrivning av 

känslofokuserad coping. 

Debriefing är ett omdebatterat ämne huruvida debriefing är av godo eller ondo efter att ha 

varit med om en traumatisk upplevelse. I Healy och Tyrrells (2013) studie påvisas att personal 

på en akutmottagning tycker sig bli hjälpta av debriefingsessioner och att dessa motverkar 

stress. I Studien av Bledsoe (2002) som är en litteraturöversikt av befintlig forskning om 

Critical incident stress management (CISM) påvisas att debriefing i bästa fall har ingen effekt 

på stressnivån hos akutvårdspersonal och i värsta fall snarare gjorde stressrelaterade symtom 

värre. Dessa studier är varandras ytterligheter och de olika resultaten kan förklaras med 

Lazarus (1963) appraisal att alla individer värderar händelser olika beroende på tidigare 

erfarenheter. I de studier som ingick i resultatet i denna studie tyckte sjuksköterskorna att 

debriefing, främst informell var ett bra sätt att hantera problem och känslor som uppkommer 

vid stressfyllda situationer. Att studien av Bledsoe (2002) visar på att debriefing inte är att 

rekommendera kan bero på att studien endast tar upp en variant av debriefing, CISM, som är 

en formell form av debriefing. Studien av Healy och Tyrrell nämner också CISM och i 

resultatet i denna studie visar att 62 % av personalen aldrig deltagit i debriefingsessioner, 

formella eller informella. Endast 37% av deltagarna i denna studie hade deltagit i formella 

debriefingsessioner. Dessa siffror kan visa på att sjuksköterskors uppfattning eller tro på att 

debriefing är av godo är större än vad studier som jämför sjuksköterskors stressnivåer före 

och efter debriefing verkligen är. Intressant vore att göra fler jämförande studier om 
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sjuksköterskors stressnivåer före och efter formella debriefingsessioner kontra sjuksköterskors 

stressnivåer före och efter informell debriefing för att se om skillnad föreligger. 

Problemfokuserad coping enligt Lazarus och Folkman (1984) innebär också att hitta vägar 

som får individen att må bättre, att hantera stressen med bästa möjliga strategi. För vissa 

sjuksköterskor kanske den bästa lösningen inte är att prata om det som hänt, alla hanterar sin 

stress på olika sätt. Sjuksköterskor hanterar sin stress genom att ta extra hand om sig själva, 

sova mer, träna mer eller utöva någon annan form av avslappnande aktivitet. Det styrks av 

Alisic et al (2014), Hibberd och Norris (1991), Maier (2011), Morrison och Joy (2016), Riba 

och Reches (2002) och Yuwanich et al, (2015) som i sina studier påvisar att avslappnande 

aktivitet minskar stressnivån. Vad som var avslappnande skiljer sig från person till person och 

det visar sig att om sjuksköterskorna själva är välmående, så har de lättare att hantera stressen 

i arbetsmiljön. Studier är gjorda för att visa att exempelvis fysisk aktivitet eller avslappnande 

aktiviteter minskar stressnivån hos individer. I en studie av Mailey och McAuley (2013) 

påvisas vikten av fysisk aktivitet för att sänka stressnivån hos arbetande kvinnor som har 

familj. Även om inte alla sjuksköterskor är kvinnor så är fortfarande majoriteten av 

sjuksköterskorna av det kvinnliga könet. Enligt statisktiska centralbyrån (2016) fanns det 

2016 30 800 legitimerade sjuksköterskor i Sverige, av dessa är 27 300 kvinnor. Mailey och 

McAuley (2013) påvisar att stressnivån gick ner hos kvinnor som gjorde något för sin egen 

skull, i detta fall fysisk aktivitet vilket styrker denna studies resultat att aktivitet är en 

copingstrategi för att hantera stress, i alla fall i 88 % av 100% då 88% av sjuksköterskorna är 

kvinnor.  

Distanserande beteende blev en stor del av studiens resultat. Åtta av studiens tretton artiklar 

tar upp denna copingstrategi. Sjuksköterskorna stänger av sina känslor och tillåter inte sig 

själva att bli känslomässigt berörda. Detta är enligt Lazarus och Folkman (1984) en 

undvikande copingstrategi, individen flyr problemet genom att vägra tänka på problemet eller 

låtsas om som om det inte finns. Alisic et al (2014), Bailey et al, (2011),  Hibberd och Norris 

(1991), Morrison och Joy (2016), Riba och Reches (2002), Robinson och Stinson (2016), van 

der Wath et al, (2013) och van Wyk och van der Wath (2014) styrker detta genom att samtliga 

av dessa studier tagit upp exempel där sjuksköterskor använt sig av distanserande beteende 

vilket påvisar att detta är den absolut vanligaste formen av känslomässig coping. 

Sjuksköterskor använder denna copingstrategi på olika sätt, antingen för att kunna hantera 

situationen här och nu, d.v.s. för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till patienten utan att 

påverkas av sina egna känslor. Andra använder strategin för att helt enkelt slippa känna, de 
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orkar kanske inte ta itu med de känslor som uppstår vid vissa händelser, eller så finns inte 

tiden att reflektera och känna efter precis som Morrison och Joy (2016) beskriver i sin studie. 

Patienterna fortsätter komma, sjuksköterskorna får lära sig att bara gå vidare och ta nästa 

patient. Dock kan denna copingstrategi vara direkt skadlig för sjuksköterskorna om den 

används mer än tillfälligt, då de kan bli både likgiltiga och känslokalla, vilket styrks av 

studierna av Bailey et al, (2011), Robinson och Stinson (2016) och van der Wath et al, (2013) 

Så även om Lazarus (1999) beskriver att alla former av copingstrategier är bra för att sänka 

stressnivån så är det kanske mer mänskligt att känna stress än att bli totalt känslokall. Risken 

är stor att sjuksköterskorna blir mindre stresståliga i längden vid användning av denna 

copingstrategi vilket även studierna av Jonsson och Halabi (2006) och Robinson och Stinson 

(2016) påvisar. Kanske är omdefinierad coping som egentligen är problemfokuserad coping 

enligt Lazarus och Folkman (1984) nästa steg här, att minska automatiska reaktionsmönster 

genom att hitta nya lösningar på problemet för att kunna fortsätta hantera stress.  

Alkohol och droger som copingstrategi är en undvikande copingstrategi enligt Lazarus och 

Folkman (1984) och sjuksköterskor beskriver hur de använder främst alkohol för att döva sina 

känslor, vilket styrks av Robinson och Stinsons (2016) och Yuwanich et al, (2015) studier.  

Att detta tas upp i endast dessa två studier som är två av nyaste studierna tyder kanske på att 

alkohol blivit mer accepterat och lättillgängligt i dagens samhälle. Att det är mer legalt att ta 

ett glas för att slappna av.  I en studie gjord i Grekland under den ekonomiska krisen av 

Saradi, Karra, Kourakos och Souliotis (2016) visar att alkohol blivit vanligare i syfte att döva 

stressreaktioner hos personalen inom akutsjukvård. Studien påvisar också att ju högre 

frekvens av stressfyllda situationer individer blir utsatta för, desto mer alkohol konsumeras. I 

studien av Thomas, Randall och Carrigan (2003) påvisas att individer som utsätts för stress 

frekvent konsumerar mer alkohol än de som inte utsätts för stress. Sjuksköterskor inom 

akutsjukvården utsätts för faktorer som orsakar stress både organisatoriska, patientrelaterade 

och arbetsmiljöfaktorer (Helps, 1997). Detta tillsammans med att alkoholkulturen blivit mer 

accepterad kan bidra till att alkohol är en vanligare copingstrategi idag och bara benämns i de 

nyare artiklarna i resultatet. Kulturella skillnader i alkoholkulturen kan också vara orsak till 

att alkohol inte nämns som en copingstrategi i några av artiklarna.  

Resultat stämmer överrens med Lazarus (1963) copingteori, ingen av copingstrategierna faller 

utanför problemfokuserad eller känslofokuserad coping. Att de flesta sjuksköterskorna 

använder sig av känslofokuserad coping kan förklaras genom att det ofta är svårt att ändra på 

större saker i arbetsmiljön inom akutsjukvården. Brist på ekonomiska tillgångar gör att det är 
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svårt att avsätta tid och pengar på att avlasta sjuksköterskorna på akutmottagningar genom 

exempelvis formella debriefingsamtal med utbildad personal. I en review artikel av Wylie et 

al (2015) där 66 artiklar ingick visar bland annat på hur akutsjukvårdens ekonomi påverkar 

hur akutmottagningarna använder sina befintliga resurser för att bemöta det ökade 

patienttrycket. Trenden världen över är att patientantalet och kraven ökar på akutsjukvården 

men att budgeten för akutsjukvården inte ökat med samma hastighet. Det styrker antagandet 

att anledningen till att känslofokuserad coping används mer frekvent av sjuksköterskor. Det 

finns inte pengar över att ändra sjuksköterskors arbetssituation.  

6. Slutsats 

Resultatet i studien visar på att sjuksköterskors copingstrategier vid stress kan delas in enligt 

Lazarus (1963) copingteori i problemfokuserad alternativt känslofokuserad coping. Resultatet 

visar även på att känslofokuserad coping är den copingstrategi som sjuksköterskor använder 

sig mest av. Sjuksköterskan använder sig av olika copingstrategier beroende på vilken tidigare 

erfarenhet hen har av en händelse. För att klara av att ta hand om nästa patient och vårda med 

empati krävs det att sjuksköterskor hanterar sin stress genom olika copingstrategier. 

Sjuksköterskans främsta uppgift, omvårdnaden, kräver att sjuksköterskan bearbetar sin stress 

för att inte bli känslokall och empatilös i sitt vårdande. 

En samhällelig aspekt av resultatet är att omvårdnaden kan bli sämre på akutmottagningarna 

om sjuksköterskan inte använder sig av copingstrategier för att hantera stress på arbetsplatsen. 

Om omvårdnaden blir sämre kan inte patientsäkerheten säkerhetsställas och akutsjukvården 

kommer att försämras. Kanske skulle större personaltäthet göra att det fanns tid för reflektion 

och återhämtning när händelser varit särskilt svåra. Utbränd vårdpersonal, större tryck på 

akutmottagningarna tillsammans med ekonomiska åtstramningar gör att akutmottagningarna 

befinner sig i ett utsatt läge. 

 Den kliniska nyttan av denna studie är att genom att ge sjuksköterskor mer tid för reflektion 

och återhämtning kunna säkerhetsställa patientsäkerheten eftersom sjuksköterskorna då kan 

vårda med empati och medmänsklighet. 

Ytterst lite forskning är gjord för att undersöka och beskriva copingstrategier hos 

sjuksköterskor vid stress. Mer kvalitativ forskning inom ämnet behövs eftersom akutvården i 

dag blir mer och mer påfrestande för sjuksköterskorna. Fler intervjustudier med öppna frågor 

vore intressant. Interventionsforskning där en copingstrategi exempelvis debrieifing, formell 

eller informell, prövas på en arbetsplats för att se om sjuksköterskorna känner sig mindre 
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utsatta för stress och känslan av att tappa kontrollen över situationen minskar. Ekonomiska 

aspekter och neddragningar gör att fler och fler sjuksköterskor inte orkar arbeta inom 

akutsjukvården. Detta är något som behöver fokuseras på för att akutsjukvården ska fortsätta 

att fungera. 
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routine: 
how israeli 
nurses cope 
with 
multicasualt
y terror. 

Syftet är att 
bättre 
förstå 
sjuksköters
kors 
uppfattning
, reaktioner 
och känslor 
på 

4 sjukhus som låg i städer 
som utsatts för 
terrorattacker valdes ut. 
Chefen på respektive 
akutmottagning fick själv 
välja vilka sjuksköterskor 
som skulle ingå i studien. 

4 
fokusgruppintervj
uer.  105 
sjuksköterskor. 
Mellan 15 och 30 
sjuksköterskor 
per fokusgrupp. 

Resultatet indelt i två delar, 
en där förväntningar, 
reaktioner och känslor hos 
sjuksköterskorna 
framträdde. Även hur de 
hanterade stressen i 
akutrummet. Den andra 
delen fokuserade på hur 
man bästa anordnar 
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akutrumme
t när de 
vårdar 
patienter 
som är offer 
för 
terrorattent
at. 

traumaundervisning och 
övningar inför 
terrorattentat. 

Robinson & 
Stinson, 
2016, USA. 
Dimensions of 
Critical Care 
Nursing, 35(4). 

Moral 
Distress A 
Qualitative 
study of 
Emergency 
Nurses 

Hur 
sjuksköters
kor 
definierar 
moralisk 
stress, hur 
de upplever 
moralisk 
stress samt 
strategier 
för att Klara 
av den 
moraliska 
stressen. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Bekvämlighetsurval. 
Strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
Dataanalys genom kodning 
och teman och som sedan 
analyserades enligt Colaizzi 
et al´s 7-stegsmetod. 

8 sjuksköterskor 
från 3 
akutmottagningar 
i Syd centrala 
USA. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskorna beskrev 
en moral konflikt som en 
strid mellan vad de tyckte 
vad rätt och vad andra sa åt 
dom att göra och vad de 
egentligen gjorde. Olika 
strategier för att hantera 
den moraliska stressen och 
moraliska konflikter 
redogörs för. 

Medelhög 

Scott, 2007, 
United 
Kingdom. 
Mortality, 12(4). 

Expressions 
of humour 
by 
emergency 
personnel 
involved in 
sudden 
deathwork. 

Att 
undersöka 
användand
et av humor 
som 
copingstrat
egi av 
akutvårdsp

Kvalitativ metod. 
Artikel från en 
doktorsavhandling. Studien 
tog plats på tre 
akutmottagningar i norra 
England. 
Akutmottagningarna hade 
både landsbygd och städer 

9 fokusgrupper 
med 13 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar
na, 15 
ambulanssjukvår
dare samt 14 
trafikpoliser. 

Resultatet beskriver hur 
personerna i studien på 
olika sätt använder humor 
som copingstrategi. 

Hög 
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ersonal som 
är 
involverade 
i plötslig 
död. 

som upptagningsområde. 9 
fokusgrupper, 3 med 
sjuksköterskor från 
akutmottagningar, 3 med 
ambulanssjukvårdare och 3 
med trafikpoliser. Urvalet är 
gjort i avhandlingen sedan 
tidigare. 
Transkriberade inspelade 
intervjuer. Analys i form av 
subteman och kategorier. 

Intervjuer i 
fokusgrupper. 

Van der Wath, 
van Wyk & van 
Rensburg, 2013, 
Sydafrika. 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 69(10). 

Emergency 
nurses´expe
riences of 
caring for 
surviors of 
intimate 
partner 
violence 

Att beskriva 
akutsjukskö
terskors 
upplevelse 
av att vårda 
patienter 
som utsatts 
för våld av 
nära 
anhörig. 

Kvalitativ metod. En 
deskriptiv fenomenologisk 
studie.  Intervjuer på två 
akutmottagningar i en 
storstad. Strategiskt urval 
av sjuksköterskor som 
vårdat patienter som 
överlevt våld i nära 
relationer senaste året. 
Inspelade intervjuer samt 
notiser från intervjuaren. 
Intervjuerna 
transkriberades till text och 
bearbetades och 
analyserades till teman. 

11 
sjuksköterskor, 
ostrukturerade 
intervjuer. En 
initial bred öppen 
fråga inledde 
intervjuerna. 

Beskriver upplevelser som 
sjuksköterskor haft när de 
vårdat patienter som 
utsatts för våld i nära 
relationer. Beskriver även 
hur sjuksköterskorna 
hanterar sina känslor. 

Hög 
 

Van Wyk & Van 
der Wath, 2014, 
Sydafrika. 
Contemporary 

Two male 
nurses`expe
rienses of 
caring for 

Att 
undersöka 
och 
beskriva 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk. 
Djupgående intervjuer med 
två manliga sjuksköterskor 

2 st manliga 
sjuksköterskor. 
Djupgående 
intervjuer. 

Deltagarna fann det svårt 
att hantera konflikten 
mellan att vara man och 
sjuksköterska i vårdandet av 

Medelhög 



 

45 
 

Nurse 50(1). female 
patients 
after 
intimate 
partner 
violence: a 
South 
African 
perspective. 

manliga 
sjuksköters
kors 
upplevelse 
av att ta 
hand om 
kvinnor 
som blivit 
utsatta för 
våld i nära 
relationer. 

som arbetar på en 
akutmottagning i en stad i 
Sydafrika. Strukturerat 
urval. Analys genom att 
finna gemensamma 
meningsbärande enheter i 
intervjuerna som sedan 
sattes samman till teman 

denna patientgrupp. De 
hade strategier både för att 
vårda dessa patienter men 
även för att hantera sin 
egen konflikt. 

Yuwanich, 
Sandmark & 
Akhavan, 2015, 
Thailand. Work, 
53. 

Emergency 
department 
nurses´expe
riences of 
occupationa
l stress: A 
qualitative 
study from 
public 
hospital in 
Bangkok, 
Thailand. 

Syftet är att 
undersöka 
sjuskötersk
or 
uppfattning 
om 
yrkesmässig 
stress på en 
akutmottag
ning. 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk. Strategiskt 
urval av sjusköterskor med 
vissa inklutionskriterier. Alla 
sjuksköterskor jobbade på 
en akutmottagning på ett 
sjukhus i Bangkok, Thailand. 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer med 
öppna frågor. Alla 
intervjuer spelades in och 
transkriberades till text. 
Innehållsanalys användes 
för att beskriva fenomenet 
yrkesmässig stress. Delades 
in i teman och subteman av 
författarna. 
 

21 sjusköterskor. 
Semistrukturerad
e intervjuer. 

Resultatet blev tre teman, 
Uppfattad stress, 
konsekvenser av stress och 
hantering av stress. 
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