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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Stress beskrivs som en normal reaktion som uppstår när vi upplever att krav som 

ställs på oss överstiger eller understiger vår förmåga. Stress kan öka risken för livshotande 

sjukdomstillstånd och den arbetsrelaterade stressen leder till höga ekonomiska kostnader, 

frånvaro och minskad effektivitet på arbetet. I över 50 år har det dokumenterats och 

rapporteras om hög arbetsbelastning i sjukvården globalt och sjuksköterskor på 

akutmottagning är den yrkesgrupp som är särskilt utsatt.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress på akutmottagning.  

Metod: Studien är en deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Medline, CINAHL och PsycINFO. 

Inkluderade artiklar analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: 12 artiklar ingick i resultatet och påvisade att upplevelsen av arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskor på akutmottagning var genomgående negativ associerad. Upplevelsen av 

att inte räcka till och en arbetssituation som upplevdes övermäktigt, bidrog till bristande 

patientsäkerhet och ökad stress. Stöd från kollegor var viktig för att kunna hantera stressen på 

akutmottagningen och svårigheten att lämna traumatiska händelser bakom sig kunde leda till 

sömnsvårigheter, mardrömmar och jobbiga minnen. 

Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna kan leda till försämrat 

omvårdnadsarbete, bristande patientsäkerhet och ohälsa hos sjuksköterskorna. Arbetsmiljön 

på akutmottagningen behöver förbättras för att möjliggöra en patientsäker vård och en 

attraktivare arbetsplats.  

 

Nyckelord: akutmottagning, arbetsrelaterad stress, patientsäkerhet, sjuksköterskor, upplevelse. 

                     

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Background: Stress is described as a normal reaction to demands that are thought to exceed or 

to be below an individual´s capacity. Stress can increase the risk for life threatening diseases, 

and occupational stress is a cause of high economic costs, absence and lowered efficiency in 

the workplace. High workload in healthcare has been reported globally for over 50 years, and 

emergency nurses are the occupational group that is particularly exposed. 

Aim: The aim of this study was to describe experiences of work-related stress among nurses 

at the emergency department. 

Method: The study is a descriptive literature review with systematic literature search using 

Medline, CINAHL and PsycINFO. The included articles were analyzed using a qualitative 

content analysis. 

Results: 12 articles were included in the results. They showed that experiences of 

occupational stress among nurses at emergency departments were consistently negative. The 

feeling of not being enough and a work situation considered overpowering contributed to lack 

of patient safety and to increased stress. Support from colleagues was important for the 

handling of stress at the emergency department, and the difficulty in leaving traumatic events 

behind could lead to sleep disturbances, nightmares and painful memories. 

Conclusion: Occupational stress among nurses can negatively affect the quality of care given, 

lead to lack of patient safety and illnesses among nurses. The working environment at 

emergency departments need to be improved in order to enable a patient safe healthcare and a 

more attractive workplace. 

 

Keywords: emergency department, occupational stress, patient safety, experience. 
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1. Bakgrund 

 

1.1. Stress  

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som relationen mellan individen och 

omgivningen samt individens uppfattning om sin egen förmåga att hantera sina resurser för att 

skydda sig från hot mot välbefinnandet. Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver stress som en 

normal reaktion som uppstår när vi upplever att de krav som ställs på oss överstiger eller 

understiger vår förmåga. Socialstyrelsens (2003) definition av stress är en reaktion på obalans 

mellan belastningar som individen utsätts för och vilka resurser denne har för att hantera 

stressen.  

Begreppet stress har en lång och grundläggande historia inom psykologin och är svår att mäta 

och värdera, vanligast är att stress förknippas med sämre psykisk och fysisk hälsa (Segerstrom 

& O’Connor, 2012). Ett annat begrepp som framkommer i litteraturen är samvetsstress vilket 

innebär att individen upplever stress i samband med att inte kunna agera i enlighet med sitt 

samvete och det individen anser vara rätt (Glasberg et al., 2008). 

Det har visat sig att olika personer har varierande motståndskraft mot yttre påfrestningar och 

samma objektiva förutsättningar kan upplevas på olika sätt av olika personer (Lazarus & 

Folkman, 1984). Psykiatrikern George Engel (1913–1999) beskrev i sin biopsykosociala 

modell att hälsoproblem var produkter av ett komplext samspel mellan biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer (Bornell-Carriò, Shuchman & Epstein, 2004).  En individ 

kan känna sig mycket stressad medan en annan individ inte upplever någon stress alls 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Skillnader som har betydelse för om en person upplever stress eller inte har visats vara 

genetiska faktorer, uppväxtmiljön och vilken självkänsla individen besitter (Socialstyrelsen, 

2003). 

Studier som har visat att kvinnor upplevde högre grad av stress än män har publicerats 

globalt. Under år 2018 uppgav 16 procent av befolkningen i Europa och Ryssland mellan 

åldrarna 16 och 84 år att de kände sig stressade eller mycket stressade 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

I USA har rapporterats att omkring 10,4 miljoner arbetsdagar förlorades på grund av 

stressrelaterade symtom bland arbetsförda personer under 2011–2012 och i genomsnitt hade 

varje person i snitt 24 sjukskrivningsdagar under perioden (Medvedev, Norden, Krägeloh & 

Siegert, 2018). I Sverige rapporterade Försäkringskassan (2016) att sjukskrivningar relaterade 

till stress var det som ökade mest under åren 2010–2015. Sjukskrivningar ökade under den här 

tidsperioden med 98 000 fall. En studie av Hildingh, Luepker, Baigi och Lidell (2006) 

beskrev att ohälsa relaterat till stress hade ökat i Sverige under de senaste 50 åren, framför allt 

bland kvinnor vilket sågs som ett tecken på ökad stress i det dagliga livet och brist på socialt 

stöd. 

Kortvarig stress klarar individen relativt bra förutsatt att det finns möjlighet till återhämtning. 

Kortvarig stress har även visats kunna ha fördelar, såsom ökad prestationsförmåga, medan 

långvarig stress har visats öka risken för att utveckla sjukdomstillstånd som 

neurodegenerativa sjukdomar, bröstcancer och högt Body Mass Index (BMI) vilket kan 

resultera i kortare livslängd (Bisht, Sharma, & Tremblay, 2018; Darling, Coccia, & Senatore, 

2012; Hammarlund, 2012; Svens, 2015). Även risken för sjukdomar som migrän, högt 

blodtryck, kronisk smärta, diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar har beskrivits öka vid långvarig 

stress (Lambert & Lambert, 2008; Trifunovic, Jatic & Kulenovic, 2017).  
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1.1.1. Symtom på stress  

Symtom på stress kan kategoriseras i fyra kategorier: Kognitiv, fysiologisk, känslomässig och 

beteendemässig. Kognitiva symtom innefattar minnesproblematik eller oförmåga att 

koncentrera sig, fysiologiska symtom kan vara huvudvärk, yrsel, magproblem eller 

pulsstegring. Irritation, oförmåga att slappna av, isolering eller depression förknippas med 

känslomässiga symtom och beteendemässiga symtom kan vara ät- och sömnstörningar, 

försummelse av ansvar eller överdrivet nyttjande av tobak, alkohol eller andra droger 

(Lambert & Lambert, 2008; Pillai, Roth, Mullins & Drake, 2014). 

Hans Selye (1907 - 1982), grundaren av stressteorin, beskrev tre faser av fysiologisk stress. 

Första fasen beskrev han som alarmfasen, där fara identifieras och kroppen utsöndrar 

hormoner för att kunna hantera symtomen. Därefter uppstår motståndsfasen där kroppen 

försöker återställa sin balans. Om stressen inte avtar aktiveras kroppens försvar där kroppen 

uppvisar andra symptom såsom försvagning och utmattning. Kroppens förmåga till motstånd 

har då försvunnit och skedet är det mest allvarliga, även känt som "burnout" (Donelly, 2014). 

“Burnout” översätts ofta i svenska till utbrändhet vilket är ett opassande begrepp att använda 

enligt Socialstyrelsen (2003) som anser att begreppet utmattningssyndrom är mer lämpligt. 

Enligt Wilson et al. (2017) innebär “burnout” ett syndrom som beskrivs som en allvarlig 

känslomässig utmattning, ofta med dålig anpassning på arbetet på grund av långvarig 

arbetsrelaterad stress. Utmattningssyndrom består av tre huvudkomponenter: känslomässig 

utmattning, depersonalisering och minskad känsla av personlig prestation. Riskfaktorerna för 

“burnout” i sjukvården har visats kunna vara hög arbetsbelastning, dödsfall eller upplevelser 

av hot och våld. 

 

 

1.2. Arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress har visats uppstå när det förekommit en skillnad mellan arbetsgivarens 

krav och arbetstagarens förmåga att kunna fullfölja dessa (Dong-Mei, Ning, Yu-ying och Qiu-

jie, 2014). World Health Organization [WHO] (2019) beskriver arbetsrelaterad stress som en 

individs reaktion då arbetskrav överstiger eller understiger individens förmåga eller kunskaper 

och sedan utmanar sig själva för att klara av dessa arbetskrav. Enligt Watson (2012) har den 

arbetsrelaterade stressen visat sig vara ett allvarligt problem globalt och personer som arbetar 

med och ansvarar för andra människor har visat sig vara överrepresenterade. En studie av de 

Haan et al. (2018) visade att 40 procent av arbetande personer påverkades negativt av stress 

på sin arbetsplats. 

Socialstyrelsen (2003) rapporterade att sjukdom relaterat till stress på arbetet var ett av de 

vanligaste sjukdomstillstånden bland vårdpersonal, både internationellt och i Sverige och sågs 

även som ett växande problem.  Enligt WHO (2019) har stora ekonomiska kostnader orsakade 

av stress på arbetet rapporterats över hela världen. Detta har inneburit att regeringar och 

arbetsgivare blivit mer intresserade av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  

I Kanada har beräknats att minst 20 miljarder dollar per år av statliga pengar har betalats till 

arbetstagare som beskrev att deras ohälsa är relaterad till stress på arbetet (de Haan et al., 

2018). Även i Europa har höga kostnader rapporterats, för 20 år sedan kostade arbetsrelaterad 

stress cirka 20 miljarder euro per år vilket inkluderade förlorad arbetstid och 

sjukvårdsräkningar och denna kostnad förväntades även stiga (Healy & Tyrelli, 2011). Den 

största ekonomiska kostnadsökningen ses inom hälso- och sjukvårdssektorn (WHO, 2019).  

Tydliga samband mellan arbetsrelaterad stress, arbetstagarens hälsa och sjukdom har 

rapporterats och den arbetsrelaterade stressen ökar en individs sårbarhet vilket i förlängningen 

kan leda till allvarlig psykisk ohälsa. Depressiva symtom, hjärt-kärlsjukdomar samt 

muskuloskeletala sjukdomar har visats vara potentiella resultat av dåligt fungerande och 
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stressfulla arbetsmiljöer (Giorgi, Leon-Perez, Pignata, Dermal & Arcangeli, 2018; Theorell et 

al., 2015). 

Upplevelsen av stress har visats vara påverkad av vilken beslutsgrad en individ hade på sin 

arbetsplats. När höga krav ställdes på en arbetstagare, men individen hade små möjligheter till 

beslutsfattande, var sannolikheten stor att individen upplevde stress och riskerade att bli sjuk. 

Om individen däremot hade stora möjligheter till beslutsfattande klarade individen stressen 

bättre, trots att arbetsbelastningen var lika stor och upplevde dessutom ökad motivation för 

arbetsuppgifterna enligt en studie av Jackson och Frame (2018). Detta skildras även i 

Karaseks krav-kontrollmodell, som beskriver att stress på arbetet dels beror på kraven som 

ställs på en individ i arbetet och dels på den kontroll och möjlighet individen har att påverka 

sin situation. Höga krav och liten möjlighet att påverka arbetssituationen sågs leda till hög 

stressnivå, men också att låga krav kunde leda till stress om kontrollen upplevdes vara låg. 

När individen däremot hade höga krav, upplevde sig ha kontroll och fick stöd uppstod inga 

negativa hälsoeffekter alls (Hausser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010).  

 

 

1.2.1. Arbetsrelaterad stress i sjukvården   

I över 50 år har det dokumenterats och rapporteras om hög arbetsbelastning i sjukvården i 

hela världen (Zeyu, Xin, Jiahui & Hongjing, 2016). På grund av den ökande livslängden har 

det setts en ökning av kroniska sjukdomar hos patienterna vilket gör att patientantalet och 

arbetsbelastningen i sjukvården ständigt ökar (Lambert & Lambert, 2008).  

I en studie av Moukarzel et al. (2019) uppgav hälften av all hälso- och sjukvårdspersonal att 

de kände sig stressade på sitt arbete vilket påverkade deras livskvalité negativt. Studien 

beskrev att hälso- och sjukvårdspersonal hade en lägre livskvalité än den övriga befolkningen. 

Sjuksköterskor var den yrkesgrupp som var särskilt utsatta för hög arbetsbelastning och tungt 

ansvar på sitt arbete och var därmed extra mottagliga för den arbetsrelaterade stressen (Han, 

Yuan, Zhang & Fu, 2016). En jämförande studie mellan läkares och sjuksköterskors 

stressupplevelser på arbetsplatsen har gjorts. Den visade att sjuksköterskor upplevde högre 

grad av stress än vad läkare gjorde (Abraham et al., 2018). Sjuksköterskor har även skildrats 

vara den arbetsgrupp som hade störst risk att drabbas av utmattningssyndrom relaterat till sitt 

arbete (Han, Yuan, Zhang & Fu 2016; Mefoh, Ude & Chukwuorij, 2018).  

 

Förutom hälsoproblem har den arbetsrelaterade stressen bland sjuksköterskor visats leda till 

frånvaro, hög personalomsättning och minskad effektivitet på arbetet (Donnelly, 2014).  

Även patientsäkerhet och omvårdnaden av patienterna påverkades negativt när 

sjuksköterskorna var stressade på sitt arbete (Abraham et al., 2018; Hsu, Chen, Yu & Lou, 

2010).  Stress på arbetsplatsen har rapporterats vara den vanligaste anledningen till att 

sjuksköterskor lämnar sitt arbete, samt rapporterats bidra till svårigheter med rekrytering av 

sjuksköterskor (Donnelly, 2014). I de fall där förebyggande åtgärder vidtagits för att minska 

arbetsbelastningen, har det visat sig att stressnivån hos sjuksköterskorna minskat. Minskad 

stressnivå medförde mindre frånvaro, bättre trivsel och större engagemang på arbetet (Hsu et 

al., 2010). 

 

 

1.2.2. Sjuksköterskan på akutmottagningen  

En akutmottagning är en mottagning som är avsedd för patienter med akut skada eller 

sjukdom (Wikström, 2012). Det har visat sig att ökad andel patienter som skulle kunna söka 

sig till primärvården sökte sig till akutmottagningar istället vilket resulterade i långa 

väntetider och ökad belastning för akutmottagningarna (Inspektionen för vård och omsorg, 
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[IVO], 2015). Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna som sjuksköterskan har kan 

sjuksköterskan på akutmottagningen även vara ledningsansvarig vilket innebär att ha översikt 

över patientantal, personalteam och patientsäkerheten (Husebø & Olsen, 2019). En 

sjuksköterskas arbetsdag på en akutmottagning innefattar en rad olika potentiella 

stressfaktorer och det har visats att sjuksköterskor på en akutmottagning generellt sett hade 

högre arbetsrelaterade stressnivåer än andra sjuksköterskor inom sjukvården (Adriaenssens, 

De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011; Johnston et al., 2016). 

 

Arbetsmiljön på akutmottagningen innebar enligt Wilson et al. (2017) oförutsägbarhet, när 

helst under arbetspasset kunde arbetsbelastningen förändras. På akutmottagningen mötte 

sjuksköterskorna dagligen oroliga patienter och anhöriga, svårt sjuka patienter och ställdes 

inför plötsliga dödsfall och andra traumatiska händelser. Dessa händelser kunde leda till 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos sjuksköterskorna. Lavoie et al. (2016) beskrev att 

utlösande faktorer kunde vara fysiskt våld eller traumatiska händelser som involverade 

patienter och anhöriga. PTSD har rapporterats kunna visa sig i intensiv rädsla, skräck och 

hjälplöshet.  

 

 

1.3. Centralt begrepp - Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet definieras som säker vård där förekomsten av vårdskador är låg och handlar 

framförallt om att skapa en god vård. God vård kännetecknas av att den är säker, 

ändamålsenlig, patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Det är det 

gemensamma arbetet som leder fram till en vård av god kvalitét (Socialstyrelsen, 2017).  

Vid bristande patientsäkerhet kan patienter komma till skada vilket kan ge förlängd 

sjukdomstid och ökat lidande för patienten (WHO, 2019). 

Faktorer som har visat sig gynna patientsäkerheten var hanterbara arbetskrav, goda resurser, 

fungerande och stabila arbetsgrupper samt stöttande chefer (Törner, Eklöf, Larsman & 

Pousette, 2013). En studie gjord i Taiwan visade att missbedömning av patienters 

sjukdomstillstånd samt felaktiga administreringar och ordinationer av läkemedel var faktorer 

som bidrog till bristande patientsäkerhet (Zhang et al., 2016). På svenska akutmottagningar 

har rapporterats att dålig kommunikation, brister i arbetsmiljön samt misslyckade teamwork 

var de vanligaste orsakerna till otillräcklig patientsäkerhet (Källberg et al., 2015). 

 

 

2.  Problemformulering  

 

Stress är ett växande problem globalt och i Sverige är sjukskrivningar relaterade till stress de 

som ökar mest. Arbetsrelaterad stress kan leda till problem i samhället, bland annat ohälsa, 

sjukskrivningar samt höga ekonomiska kostnader och har visat sig vara ett problem i hela 

världen. Hög arbetsbelastning råder i sjukvården vilket leder till problem där svårighet med 

rekrytering av sjuksköterskor och försämrad kvalité på vården ingår. Sjuksköterskor i 

sjukvården och framför allt sjuksköterskor på akutmottagningar är den yrkesgrupp som är 

mest utsatt för arbetsrelaterad stress. Förutom hälsoproblem bidrar sjuksköterskors 

arbetsrelaterade stress till hög personalomsättning och minskad effektivitet på arbetet, där 

även patientsäkerheten har visat sig påverkas negativt. En litteraturstudie som beskriver 

sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress på akutmottagning behövs för att öka 

förståelsen för sjuksköterskornas arbetssituation och också bidra till att skapa en mer 

kostnadseffektiv och säker akutsjukvård. 
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3. Syfte  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 

stress på akutmottagning.  

 

 

4. Metod 

 

4.1. Design  

Studien är en deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Studien har 

inspirerats av Polit och Becks (2017) modell för litteraturstudie och en kvalitativ 

innehållsanalys med stöd av Danielson (2017) har genomförts.  

 

 

4.2. Datainsamling  

Studiens syfte låg till grund för litteratursökningen. Sökningen genomfördes systematiskt och 

redovisas i bilaga 1, artikelsökning. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Medline, 

CINAHL och PsycINFO för att relevanta studier inom hälso- och sjukvårdens område skulle 

hittas. Sökningen startades med att MeSH-termer identifierades i Svensk MeSH, utifrån 

syftets nyckelord. MeSH-termer som användes var emergency service, experiences, nurse och 

occupational stress.  För att bredda sökningen kombinerades datainsamlingen med 

fritextsökning. Booleska termer AND och OR kombinerade sökorden, inget asterisktecken 

användes. Inget årtal begränsade artikelsökningen. För att få ytterligare tips om relevanta 

artiklar granskades de inkluderade artiklarnas referenslistor vilket resulterade i ytterligare en 

artikel. 

 

 

4.2.1. Urval  

Urvalsprocessen förtydligas och redovisas i bilaga 2, flödesschema. Urvalet gjordes i fyra 

steg. Första urvalet utgick från artiklarnas titlar och de som bedömdes svara på studiens syfte 

valdes. Därefter lästes abstrakten i de inkluderade artiklarna. När artiklarnas abstrakt funnits 

relevanta utifrån syftet, lästes de i sin helhet för att sedan kvalitetsgranskas. Totalt 

inkluderades 12 artiklar, 11 artiklar med kvalitativ ansats och en med mixed metod. Endast 

den kvalitativa delen i artikeln med mixed metod analyserades, då endast den bedömdes svara 

på studiens syfte. Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som inriktade sig på 

sjuksköterskeperspektivet på akutmottagningar. Endast artiklar skrivna på det engelska 

språket, peer review och originalartiklar inkluderades. Exklusionskriterier var studier som 

saknade etiskt tillstånd eller inriktade sig på andra yrkesprofessioner än sjuksköterskor. 

Pilotstudier, artiklar skrivna på annat språk än engelska och artiklar som ej svarade på 

studiens syfte exkluderades. De inkluderade artiklarna redovisas i en artikelmatris, se bilaga 3. 

 

 

4.2.2. Värdering av artiklar 

Artiklarna granskades av båda författarna, enligt granskningsmall för kvalitativa studier 

(Örebro universitet, 2017). Endast artiklar av medel och hög kvalité inkluderades. 

Studierna bedömdes utifrån 
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• Vetenskaplig relevans och redlighet 

• Urval och procedur 

• Analys 

• Resultat och fynd   

• Kritiskt förhållningssätt 

Granskningsmallen från Örebro universitet (2017) utgörs av fyra påståenden som besvaras 

med ja/nej/oklart eller ej tillämpligt. Studierna bedömdes därefter utifrån hög, medel eller låg 

kvalité i enlighet med Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2017). För att 

bedömas med hög kvalité krävdes att minst 75% av kriterierna uppfylldes, för medelhög 

kvalité minst 50%, under 50% bedömdes kvalitén som låg. Fem studier bedömdes med 

medelhög kvalitét och sju studier med hög kvalité. Ingen av studierna bedömdes besitta låg 

kvalité. Resultatet av granskningen redovisas i en kvalitetsbedömningsmall, se bilaga 4.  

 

 

4.3. Dataanalys  

Vid bearbetning och analysering av det insamlade materialet användes induktiv kvalitativ 

innehållsanalys inspirerat av Danielson (2017). Analysen inleddes med att studierna lästes 

igenom flera gånger och sorterades med nummer för att underlätta hanteringen vid analysen. 

Innehållet som ansågs användbart jämfördes och diskuterades sedan av författarna för att hitta 

relevant material. Därefter sorterades meningsenheter ut som svarade på syftet. 

Meningsenheterna kondenserades och delades in i teman vilka sedan utgjorde resultatets 

rubriker. Följande teman framkom: att inte räcka till, svårt att gå vidare efter traumatisk 

händelse och viktigt med socialt stöd. De inkluderade studierna lästes igenom ytterligare 

några gånger för att se att ingen relevant information skulle missas. Författarna diskuterade 

löpande och ett kritiskt förhållningssätt användes under hela analysprocessen, exempel på 

analysen redovisas i bilaga 5, analysexempel. Litteraturen bearbetades objektivt och har inte 

plagierats eller medvetet förvrängts.   

 

 

4.4. Forskningsetiska övervägande  

Studier som avser människor ska erhålla godkännande och genomgå en etisk prövning från en 

etisk kommitté (Codex, 2018). Samtliga inkluderade studier har genomgått en etisk prövning 

och informerat samtycke från deltagarna har inhämtats där även information om studiens syfte 

har delgivits deltagarna i enlighet med Codex (2018) rekommendationer. Medvetenhet om att 

risk för att författarnas förförståelse kan ha haft inverkan beaktades.  
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5. Resultat  

 

Resultatet redovisas utifrån analys och bearbetning av 12 inkluderade studier som svarade på 

studiens syfte. Vid analys av studierna har tre teman identifierats: att inte räcka till, svårt att 

gå vidare efter traumatisk händelse och viktigt med socialt stöd (tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt av övergripande teman.  

Författare (Årtal) Att inte räcka 

till 
Svårt att gå vidare efter traumatisk 

händelse 
Viktigt med socialt 

stöd.  

Alves Roncalli et al., 

(2017) 
X 

  

Chen et al., (2018) X 
  

Eriksson et al., (2018) X 
  

Jonsson & Halabi 

(2006) 

 
X X 

Kilcoyne & Dowling 

(2007) 
X 

  

Lavoie & Mathieu 

(2011) 
X X X 

Morrison & Joy (2016) 
 

X X 

Parizad et al., (2018) X 
  

Rahman et al., (2017) X 
  

Robinson & Stinson 

(2016) 

 
X 

 

Rozo et al., (2017) X X 
 

Yuwanich et al., (2017) X X X 

 

 

5.1. Att inte räcka till   

Arbetsmiljön på akutmottagningen har beskrivits av sjuksköterskor som bullrig med hög 

ljudnivå och ständiga larm. Högt arbetstempo och en hög arbetsbelastning bidrog till att 

sjuksköterskor upplevde att de aldrig fick tid till att vila vilket påverkade både patienter och 

anhöriga på ett negativt sätt (Eriksson, Gellerstedt & Hillerås, 2018; Rahman, Naing, & 

Abdul-Mumin, 2017; Rozo et al., 2017). Otillräcklig bemanning, överbeläggningar och ett 

konstant flöde av patienter bidrog till känslor av frustration, otillräcklighet och maktlöshet.  

Sjuksköterskorna beskrev även att de hade anpassat sig till den stressiga arbetsmiljön och 

accepterat den som en norm (Chen et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Kilcoyne & Dowling, 

2007; Rozo et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde även frustration och maktlöshet orsakade 

av den oförsägarhet arbetet på akutmottagningen innebar, där plötsliga förändringar i arbetets 
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förutsättningar var vanligt förekommande. Tillståndet hos en patient kunde snabbt förändras 

och bli kritiskt vilket gjorde att sjuksköterskan aldrig fick tappa kontrollen, samtidigt som det 

fanns många andra arbetsuppgifter som skulle göras parallellt med omvårdnaden (Rozo et al., 

2017).  

 

Den ständigt höga arbetsbelastningen innebar att tiden sjuksköterskan disponerade för att göra 

kvalificerade bedömningar av varje patient var begränsad och upplevdes därför inte alltid som 

tillförlitliga av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde då att patientsäkerheten brast 

vilket bidrog till ökad känsla av stress (Alves Roncalli et al., 2017).  

 

Upplevelsen av att sjuksköterskornas arbetsuppgifter blev missförstådda av patienter och 

anhöriga bidrog till stress och känslor som frustration och irritation. De fick utstå klagomål 

och de ansåg inte heller att patienter och anhöriga hade kunskap i att bedöma om ett tillstånd 

var brådskande eller inte (Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011; Yuwanich et al., 2016). Även 

upplevelsen av att inte kunna leva upp till de förväntningar som ställdes i kombination med att 

den rådande arbetssituationen inte kunde påverkas skapade både fysiska och psykiska 

stressymtom (Chen et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Kilcoyne & Dowling, 2007). Patienters 

och anhörigas förväntningar på sjuksköterskan bidrog till en ökad upplevelse av stress och 

dåligt samvete bland sjuksköterskor. Krav på och förväntan om snabb hjälp vilket 

sjuksköterskan inte alltid hade möjlighet att ge, skapade ett missnöje hos patienter och 

anhöriga (Chen et al., 2018). Även läkarnas krav och förväntningar på snabba triageringar 

upplevdes som stressande och gjorde att irritation och konflikter lätt kunde uppstå i en redan 

påfrestande arbetsmiljö (Yuwanich et al., 2016). 

 

Det var vanligt förekommande att patienterna blev kvar på akutmottagningen längre tid än 

nödvändigt på grund av platsbrist på övriga sjukhuset. Detta medverkade till att 

arbetssituationen upplevdes övermäktig. Sjuksköterskorna beskrev akutmottagningen som en 

”trafikstockning”, där arbetet inte rörde sig framåt för varken personal, patienter eller 

anhöriga vilket gav känslor av vanmakt och stress (Chen et al., 2018). Flera studier beskrev 

sjuksköterskans upplevelse av att tappa kontrollen över sina arbetsuppgifter och känslan av 

otillräcklighet i förhållande till patientantalet. Rädslan över att glömma något väsentligt kunde 

leda till ångest och en känsla av skam inför patienter och anhöriga. Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte räckte till på grund av det stora patientantalet och att de inte kunde visa 

patienter den respekt de förtjänade. Patienterna kunde vårdas i korridorer eller väntrum på 

grund av platsbrist och detta bidrog till ökad stress och gav sjuksköterskorna dåligt samvete 

gentemot både patienter och anhöriga (Chen et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Kilcoyne & 

Dowling, 2007; Parizad el al., 2018).  

Med en överbelastad akutmottagning upplevdes det även svårt att hinna med att tillgodose en 

tillfredsställande omvårdnad för patienterna. Sjuksköterskorna beskrev det som stressigt och 

besvärligt att komma ihåg att ge läkemedel på fasta tider, ge patienterna något att äta eller 

dricka eller att hjälpa någon till toaletten (Chen et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Kilcoyne & 

Dowling, 2007). Känslor av otillräcklighet, bristande empati och dåligt samvete beskrevs 

uppkomma när sjuksköterskorna fick be patienterna göra sina behov i blöjan då de inte hade 

tid att hjälpa dem till toaletten (Chen et al., 2018).  

Sjuksköterskorna beskrev att en bidragande anledning till att vissa av patienterna blev kvar på 

akutmottagningen längre än nödvändigt var att onödiga behandlingar gavs på rutin. Detta 

bidrog till ökat patientantal, ökad arbetsbelastning och därigenom tilltagande stressupplevelse 

och irritation. Sjuksköterskorna beskrev att dessa undersökningarna och behandlingar gjordes 

för att patienter och anhöriga skulle bli nöjda med vården och kunde innefatta krav på 

intravenös vätskebehandling, röntgen eller fler blodprover. Detta bidrog till en förlängd 
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vårdtid på akutmottagningen och gjorde att sjuksköterskorna kände sig frustrerade och 

otillräckliga (Chen et al., 2018).  

En annan anledning till att sjuksköterskorna upplevde känslan av otillräcklighet och en 

upplevelse av att tappa kontrollen över patienterna, var på grund av det höga patientantalet då 

fel patientklientel sökte sig till akutmottagningen. Sjuksköterskorna beskrev att okunskap hos 

patienterna gällande vårdnivåer och utnyttjande av sjukvårdssystemet gjorde att de upplevde 

att de tappade sin yrkesroll som akutsjuksköterskor vilket bidrog till irritation och frustration 

(Alves Roncalli et al., 2017; Chen et al., 2018). 

 

 

5.2. Svårt att gå vidare efter traumatiska händelser  

Exponering av traumatiska händelser relaterat till patienterna var en omständighet som 

upplevdes som bidragande till den arbetsrelaterade stressen. Hantering av barns död, svårt 

sjuka patienter och upprepade suicidförsök hos patienterna var situationer som orsakade 

upplevelser av ångest och rädsla hos sjuksköterskorna (Jonsson & Halabi, 2006; Lavoie et al., 

2011).  

Sjuksköterskorna upplevde känslor av engagemang och empati för patienterna i en traumatisk 

händelse vilket bidrog till känslor av utsatthet och maktlöshet, speciellt när sjuksköterskorna 

inte kunde rädda eller hjälpa patienterna. Svårigheten att lämna dessa händelser bakom sig 

kunde leda till sömnsvårigheter, mardrömmar och jobbiga minnen hos sjuksköterskorna 

(Jonsson & Halabi, 2006).  

Sjuksköterskorna beskrev också svårigheten att ställa om direkt efter en traumatisk händelse 

för att direkt efter möta en annan patient som en bidragande stressupplevelse på 

akutmottagningen (Robinson & Stinson, 2016).  

Moraliska dilemman upplevdes uppstå i samband med traumatiska händelser. Det kunde 

innefatta att sjuksköterskan själv ansåg att patienten borde få dö, men trots det var tvungen att 

rädda denne eller att behöva vårda en patient de inte ansåg förtjänade vård. Dessa moraliska 

konflikter ledde till känslor av skam och ångest. Sjuksköterskorna upplevde det som en 

omöjlighet att kunna lämna dessa känslor bakom sig vilket bidrog till stressrelaterade symtom 

som mardrömmar och ångest (Robinson & Stinson, 2016). 

Även hot och våld har beskrivits som en vanligt förekommande och traumatisk upplevelse för 

sjuksköterskorna på akutmottagningen. Sjuksköterskorna beskrev att de dagligen utsattes för 

någon form av hot eller våldssituation och detta bidrog till rädsla, tilltagande oro och stress 

under arbetspassen (Yuwanich et al., 2016; Morrison & Joy, 2016; Rozo et al., 2017). 

  

 

5.3. Viktigt med socialt stöd 

Sjuksköterskorna har rapporterats uppleva att stöd från kollegor var av stor vikt för att kunna 

hantera den upplevda stressen på akutmottagningen. Samtidigt upplevde flertalet av dem att 

den rådande arbetsmiljön gjorde att varken tid eller ork fanns för att stödja varandra. De 

beskrev att de ofta lämnades ensamma och upplevde känsla av övergivenhet (Jonsson & 

Halabi, 2006). 

En särskild utsatt tid för formell debriefing med kollegorna upplevdes betydelsefullt för att 

hantera effekten av stressen bland sjuksköterskorna. Dock visade det sig att brist på tid var 

hinder för att debriefingen kunde användas fullt ut (Morrison & Joy, 2016). Sjuksköterskorna 

utvecklade själva egna strategier för att kunna hantera stressen på akutmottagningen. Att gå 

undan en stund och försöka ta en kortare paus upplevdes betydelsefullt för att orka med 

arbetspasset och hantera stressen (Yuwanich et al., 2016).  

Arbetsrelaterad stress upplevdes även vara förknippad med dåligt socialt stöd efter 

traumatiska händelser. Sjuksköterskorna beskrev att det kändes som en omöjlighet att lämna 
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händelserna bakom sig om de inte fick prata om det med någon. Upplevelsen av att 

traumatiska händelser inte bearbetades på ett bra sätt på akutmottagningen har beskrivits i 

flera studier. Förutom att sjuksköterskans fysiska hälsa blev påverkad upplevde de att även 

den mentala hälsan, familjeförhållanden, arbetsglädjen och den kvalitet på omvårdnaden av 

patienterna blev påverkad (Jonsson & Halabi, 2006; Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskor 

upplevde att när de hade någon att prata med direkt efter en traumatisk händelse, såsom en 

kollega som förstod dem, så kunde det hjälpa dem att bearbeta det som hänt. Trots det var det 

inget som gjordes rutinmässigt (Lavoie et al., 2011).   

 

 

5.4 Evidensgrad 

Litteraturstudiens evidensgrad bedömdes med stöd av handbok från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017). I enlighet med SBU (2017) har 

evidensgraden för litteraturstudien bedömts utifrån studiernas relevans, samstämmighet, 

kvalité och typ av studie. Relevansbedömning görs enligt SBU (2017) i två steg med en 

grovsållning utifrån artiklarnas titlar och abstrakt, därefter granskas de i fulltext med avseende 

på relevans vilket i denna studie har gjort av båda författarna och redovisats i flödesschema, 

se bilaga 2. De inkluderade studierna genomfördes i 10 olika länder runt om i världen. Denna 

globala bredd kan ses som en styrka i evidensbedömningen då det påvisar ett 

världsomfattande samstämmighet av sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress på 

akutmottagning. Endast original och peer review artiklar användes i litteraturstudien vilket 

ökar evidensgraden.  

Enligt SBU (2017) skall granskning av studiens kvalitét göras av minst två personer, 

oberoende av varandra och ta stöd av granskningsmall för varje studietyp för att öka 

evidensgraden. Litteraturstudiens inkluderade artiklar har granskats enligt granskningsmall för 

kvalitativa studier (Örebro universitet, 2017) av båda författarna och artiklar med hög 

respektive medel kvalité användes. Utifrån detta bedömer författarna till denna litteraturstudie 

sammanfattningsvis att denna litteraturstudie besitter måttlig evidensgrad. 

 

 

6.  Diskussion 

 

6.1.Metoddiskussion  

En litteraturstudie på systematiskt grund med en deskriptiv design har genomförts. Författarna 

till denna studie ansåg att en litteraturstudie var lämpligast att genomföra då det ger en bred 

förståelse och överblick internationellt över det som ämnas studeras vilket exempelvis inte en 

enkät- eller intervjustudie hade gjort.  

Enligt Polit och Beck (2017) möjliggör litteraturstudier att ny kunskap, utöver de ingående 

delarna från respektive studie kan identifieras och författare kan även inhämta kunskap från 

studier som genomförts med olika metoder. Resultaten från både kvalitativ och kvantitativ 

forskning kan bidra till mer berikad och nyanserad kunskap inom ett visst område. 

Författarnas tanke var till en början att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

litteraturstudien eftersom majoriteten av sökningens träffar utgjordes av kvantitativa artiklar 

vilket möjligen hade kunna påverkat resultatet. Flertalet av de kvantitativa artiklarna 

identifierade främst vilka stressfaktorer som orsakade stress på akutmottagningen, varav de 

exkluderades efter genomläsning i fulltext eftersom de inte bedömdes svara på studiens syfte.  

Litteratursökningen genomfördes i tre databaser vilket enligt SBU (2017) ses som en styrka 

då minst två databaser anses vara tillräckligt. Detta anser författarna stärker validiteten i 

studien. Valet av databaser anses vara relevanta för syftet eftersom CINAHL och Medline är 
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de databaser som är bredast inom omvårdnad (Polit & Beck, 2017). PsycINFO är den databas 

som är bredast inom psykologi och beteendevetenskap (SBU 2017) och anses enligt 

författarna vara relevant för att svara på litteraturstudiens syfte. Dock kan relevanta studier 

funnits i andra databaser och kan ha fallit bort vilket kan ses som en svaghet. 

 

Vid sökningarna i databaserna användes Mesh Termer. Fördelen med att använda Mesh 

Termer är att relevant data inom ämnet hittas lättare även om databaserna använder sig av 

olika terminologier vilket gör det lättare att hitta artiklar inom ett visst ämne då dessa termer 

visar vad artikeln handlar om (Polit & Beck 2017). Detta ses som en styrka i studien. Däremot 

riskerar relevanta nyproducerade studier, som inte hunnit tilldelas Mesh Termer att falla bort 

(Polit & Beck, 2017). Sökningarna kombinerades därav med fritextsökning för att hitta studier 

som inte hunnit fått nyckelord än.  

Endast originalartiklar och peer review artiklar inkluderades i studien vilket stärker 

reliabiliteten. Pilotstudier utgör en kortare version av en komplett studie och ses därför inte 

som tillförlitliga (Polit & Beck, 2017) varav dessa exkluderades i denna studie vilket ses som 

en styrka. 

Flertalet artiklar återkom i de tre använda databaserna vilket tolkas som att 

sökordskombinationerna omringade det som efterfrågades på ett relevant sätt och detta ses 

som en styrka i denna litteraturstudie.  

I enlighet med rekommendationer av SBU (2017) kompletterades sökningen med att studera 

relevanta artiklars referenslistor för att hitta ytterligare material. Risken är annars att väsentlig 

information missas. Därefter bedömde författarna att sökningen vara fullständig vilket ses 

som en styrka.  

Ett flertal studier som undersökte stressfaktorer på akutmottagningen hittades. Däremot 

påträffades inte lika många studier som beskriver sjuksköterskans upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. Av den anledningen begränsades inte sökningen med årtal vilket 

breddade sökresultatet men kan ha sänkt validiteten något enligt Polit och Beck (2017). Några 

av artiklarna är äldre än 10 år vilket enligt Polit och Beck (2017) kan sänka bevisvärdet för 

studien, då en studie anses ha högre bevisvärde ju mer aktuell den är. Majoriteten av de 

inkluderade studierna är inte äldre än fem år vilket gör att studien ändå kan anses aktuell. 

Författarna har medvetet inkluderat tre artiklar där syftet var att undersöka traumatiska 

händelser eller PTSD på akutmottagning. Detta kan ha haft viss inverkan och har kunnat 

vinklat utfallet på resultatet något vilket kan ses som en svaghet. Då traumatiska händelser är 

vanligt förekommande på akutmottagning ansåg författarna ändå att dessa var relevanta. 

 

Artiklarna granskades enligt granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro universitet, 

2017). Genom att använda relevant granskningsmall stärks evidensgraden enligt SBU (2017) 

vilket ses som en styrka i studien. Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna vilket 

enligt Polit och Beck (2017) stärker litteraturstudiens reliabilitet. Att artiklar med medelhög 

kvalité inkluderades trots att de uppvisade någon svaghet berodde på att de hade ett rikligt 

innehåll och svarade på studiens syfte. Att dessa inkluderades kan ses som en svaghet och 

författarna är medvetna om att det kan ha påverkat kvalitén negativt.  

Av de inkluderade artiklarna var två från Sverige och resterande från andra delar av världen 

vilket kan ses som en styrka då det trots olika samhälls- och organisatoriska faktorer påvisar 

ett världsomfattande problem av sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress på 

akutmottagningarna. En svaghet i litteraturstudien kan vara att de inkluderade studierna inte 

specificerat den strukturella och organisatoriska uppbyggnaden jämfört med svenska 

akutmottagningar. Författarna har utgått ifrån att akutmottagningarna har liknande 

uppbyggnad och är medvetna om nackdelen med den globala bredden då organisationen och 

sjukvården kan skilja mellan olika länder vilket kan antas minska generaliserbarheten.  
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Om denna studie hade gjorts empiriskt, i form av intervjuer, skulle den ha gett större 

möjlighet att utforska sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i Sverige och detta 

skulle kunna ha möjliggjort mer fördelaktig överförbarhet på svenska akutmottagningar. Dock 

anses studiers samstämmighet öka generaliserbarheten enligt SBU (2017). Studiens 

inkluderade artiklar påvisar att resultaten är överensstämmande, oavsett landets 

sjukvårdssystem, förutsättningar och kultur vilket ökar generaliserbarheten. 

 

Författarna har försökt att förhålla sig så objektivt som möjligt vid sammanställningen och 

redovisningen av resultatet. Målet har varit att inte förvränga artiklarnas innehåll. Detta 

förhindras i möjligaste mån genom att författarna diskuterade kontinuerligt med varandra 

under hela analysprocessen. Enligt Polit och Beck (2017) är detta en förutsättning för att 

utföra analysen korrekt. Författarna har under hela processen varit medvetna om att risk för 

feltolkning vid analys och bearbetning har kunnat förekomma. För att säkerställa, så långt 

som möjligt, att de inkluderades artiklarnas resultat tolkas korrekt lästes studierna igenom 

flera gånger av båda författarna vilket ses som en styrka. Författarna är även medvetna om att 

risk för fel vid översättning kan ha gjorts av det inkluderade artiklarna. Genom att materialet 

analyserades och bearbetades av båda författarna bedöms denna risk dock minskas (Polit & 

Beck, 2017). 

Eftersom båda författarna arbetar som sjuksköterskor på akutmottagning kan deras 

förförståelse ha haft viss inverkan på resultatet. Författarna har hållit sig så objektiva som 

möjligt och detta har minskat risken för feltolkning och oavsiktliga misstag (Polit & Beck, 

2017).  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatet i studien påvisade att upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna på 

akutmottagningen var genomgående negativ associerad. Tre teman identifierades: att inte 

räcka till, svårt att gå vidare efter traumatisk händelse och viktigt med socialt stöd. 

Samstämmighet och liknande mönster sågs genomgående, trots att litteraturstudiens 

inkluderade artiklar var spridda från länder världen över. Arbetsmiljön på akutmottagningen 

beskrevs som en miljö med otillräcklig bemanning, överbeläggningar och konstant flöde av 

patienter vilket bidrog till upplevelser av maktlöshet, otillräcklighet och frustration. På grund 

av den rådande arbetsmiljön upplevde sjuksköterskorna att de inte räckte till och att de inte 

kunde visa patienterna den respekt de förtjänade. Sjuksköterskornas upplevelse av att inte 

kunna leva upp till de ställda förväntningarna i kombination med att arbetssituationen inte 

kunde påverkas, skapade både fysiska och psykiska stressymptom. Exponering och 

svårigheter att gå vidare efter traumatiska händelser upplevdes som bidragande till den 

arbetsrelaterade stressen. Bristen på socialt stöd i den stressande arbetsmiljön och efter en 

traumatisk händelse bidrog till känslan av övergivenhet och upplevdes som en omöjlighet att 

lämna bakom sig. 

 

I studiens resultat beskrevs arbetsmiljön på akutmottagningen som ett arbete i högt 

arbetstempo och hög arbetsbelastning vilket bidrog till stressupplevelse och både patienter 

och anhöriga påverkades negativt. Sjuksköterskorna beskrev det som stressigt att tillgodose 

patienternas omvårdnad på ett tillfredsställande sätt och upplevde brister i patientsäkerheten. 

Detta belyser även Hsu et al. (2010) studier som visar att patientsäkerhet och omvårdnad av 

patienterna kan påverkas negativt av att sjuksköterskor arbetar i en stressande arbetsmiljö.  

En stressande arbetsmiljö kan enligt författarna till denna litteraturstudie leda till distraktioner 

och att arbetsuppgifter avbryts vilket kan leda till att fel uppkommer i 
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läkemedelsadministrering, överrapportering eller andra viktiga arbetsuppgifter vilket kan få 

stora konsekvenser för patientsäkerheten. 

Socialstyrelsen (2017) menar att förmågan att lösa problem och hålla parallella 

arbetsuppgifter i minnet försämras markant av en stressande arbetsmiljö och kan därmed bidra 

till bristande patientsäkerhet. Detta påvisas genom att det är vanligt förekommande med 

patientavvikelser som berör arbetsmiljön och då framförallt relaterat till hög arbetsbelastning 

och stressande arbetsmiljö. Litteraturstudiens författare anser att en viktig aspekt för att öka 

patientsäkerheten på akutmottagningar är att patientavvikelser skrivs när arbetsmiljön 

omöjliggör för sjuksköterskorna att upprätthålla en god patientsäkerhet och på så sätt 

synliggöra sjuksköterskors upplevelse av att patientsäkerheten och omvårdnaden av 

patienterna inte upprätthålls.  Lindh och Sahlqvist (2013) beskriver att patientavvikelser om 

vårdskador och bristande patientsäkerhet genom åren har fokuserat på vem som bär skulden 

till det inträffade mer än på varför den inträffade. Enskilda personer pekas ut och 

skuldbeläggs. För att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet krävs istället ett mer aktivt 

arbete med att söka risker och åtgärda dessa. Författarnas till denna studie anser att synen på 

patientavvikelser bör ändras för att dessa ska skrivas kontinuerligt när patientsäkerheten 

brister och därmed kunna bidra till en ökad patientsäkerhet. Patientavvikelser ska möjliggöra 

förbättringar och förebygga vårdskador och inte präglas av rädsla för att peka ut någon.  

 

Enligt denna litteraturstudies resultat bidrog otillräcklig bemanning på akutmottagningen till 

känslor av otillräcklighet, frustration och maktlöshet. MacKusick och Minick (2010) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskor, på grund av den personalbrist som råder, aldrig 

känner sig lediga från sitt arbete på akutmottagningen vilket gör att sjuksköterskorna upplever 

att de inte kan återhämta sig mellan sina arbetspass. Socialstyrelsen (2018) menar att 

problematiken med otillräcklig bemanning upplevs som mer påtaglig och utbredd nu än 

tidigare. Framförallt bidrar otillräcklig bemanning till långvarig stress utan möjligheten till 

återhämtning och även till ökad risk för misstag i sjukvården. 

Åkerstedt och Kecklund (2013) beskriver att studier relaterat till otillräcklig bemanning och 

långa arbetstider hos läkare visade att med förbättrade scheman och mer tid för återhämtning 

minskade antalet medicinska felbehandlingar dramatiskt. Vidare skriver Åkerstedt och 

Kecklund (2013) att rapportering av trötthet och bristande återhämtning hos 

sjukvårdspersonal har ett klart samband med bristande patientsäkerhet.  

Författarnas åsikt är att hög personalomsättning och otillräcklig bemanning även kan leda till 

att kompetensen brister på akutmottagningarna. Kraven om erfarenhet av att arbeta på en 

akutmottagning minskar när personalbrist råder. I planering av personalförsörjningen anser 

författarna till denna studie att det är viktigt att inte bara räkna antal sjuksköterskor utan även 

ta hänsyn till deras erfarenhet och kompetens för att säkerställa en god patientsäkerhet.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att fel patientklientel sökte sig till akutmottagningen vilket bidrog 

till ökat patientantal och ökad stressupplevelse. Detta styrks av IVO:s (2015) rapport som 

visar att det ofta är fel patientklientel som söker sig till akutmottagningarna och bidrar till 

överfulla akutmottagningar. En överfull akutmottagning innebar enligt studiens resultat även 

att sjuksköterskor upplevde att de inte hann tillgodose patienternas omvårdnad på ett 

tillfredsställande sätt. Detta bekräftas även av Wolf et al. (2017) studie som beskriver att det 

ökade patientflödet påverkar sjuksköterskornas förmåga att tillhandahålla högkvalitativ och 

säker patientvård. Författarna till denna studie antar att när fel patientklientel söker sig till 

akutmottagningen bidrar det till längre väntetider. De långa väntetiderna kan påverka 

patientsäkerheten. När patienter blir sittande i väntrummen utan att hinna bli triagerade 

tillräckligt snabbt kan det leda till att kritiskt sjuka patienter missas.  
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Sjuksköterskorna i Wolf et al. (2017) studie beskriver att vården blir riskfylld i och med att 

den blir försenad och försämringar hos patienterna missas. Elkum, Fahim, Shoukri och Al-

Madoujs (2009) artikel belyser att väntetider för patienter påverkas bland annat av patientens 

ålder. Äldre patienter får i regel vänta längre än yngre. Detta kan enligt studiens författare 

vara förenat med fara för patienter eftersom de äldre patienterna är det patientklientel som 

oftast är multisjuka och därmed riskerar att vara sjukast.  

Resultatet visade att upplevelsen av att inte kunna leva upp till de ställda förväntningarna i 

kombination med att den rådande arbetssituationen inte kunde påverkas, skapade både fysiska 

och psykiska stressymtom. Detta bekräftas av Jackson och Frame (2018) som menar att 

upplevelsen av stress påverkas av vilken beslutsgrad en individ har på sin arbetsplats. När det 

ställs höga krav på en arbetstagare men individen har små möjligheter till beslutsfattande 

finns stor sannolikhet att individen upplever stress och riskerar att bli sjuk. Vidare beskrivs i 

Karaseks krav – kontrollmodell att högt ställda krav på arbetet i kombination med låg 

kontroll, ökar risken för sjukdom och minskat välbefinnande (Hausser et al., 2010). Studiens 

författare antar att om sjuksköterskorna skulle ha mer inflytande i verksamheten, exempelvis 

genom att ges större möjlighet att ge förslag till förbättringar, förändringar och möjlighet till 

medbestämmande, skulle de känna sig mer respekterade och högre värderade. Mer kontroll 

och delaktighet på arbetet kan leda till att sjuksköterskorna växer i sin yrkesroll, känner mer 

trivsel på sin arbetsplats och därmed tar mer ansvar vilket skulle kunna öka patientsäkerheten.  

I studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde att de kvalificerade bedömningar 

som gjordes av patienternas tillstånd kändes otillförlitliga då disponerad tid för patienten 

upplevdes otillräcklig vilket bidrog till ökad stress under arbetspasset. Enligt Hitchcock, 

Gillespie, Crilly och Chaboyers (2014) studie är tidspressen på akutmottagningen den största 

anledningen till att triagering och kvalificerade bedömningar blir fel på akutmottagningen. I 

Wolf et al. (2017) studie beskriver sjukvårdspersonalen sin arbetssituation som dysfunktionell 

och känner stor oro för patientsäkerheten i kombination med motstridiga krav som ställs. 

Enligt Swedish Emergency Nurses Association (SENA, 2017) ska sjuksköterskan prioritera, 

evaluera och reevaluera patienternas tillstånd. Enligt litteraturstudiens författare ställs krav på 

sjuksköterskorna men den rådande arbetsmiljön omöjliggör för sjuksköterskan att utföra sina 

skyldigheter. Även Hitchcocks et al. (2014) studie belyser att arbetsmiljön på 

akutmottagningarna omöjliggör för sjuksköterskorna att utföra sina åtaganden vilket bidrar till 

att stress uppstår.  

 

Resultatet visade att exponering av traumatiska händelser var en omständighet som upplevdes 

bidragande till den arbetsrelaterade stressen på akutmottagningen, svårigheten med att lämna 

händelsen bakom sig kunde leda till sömnsvårigheter, jobbiga minnen och mardrömmar. I 

Dominguez-Gomez och Rutledges (2009) studie framkommer att den mest använda och mest 

uppskattade strategin för att kunna lämna en traumatisk händelse bakom sig och gå vidare är 

att ta del av formell debriefing. Vilket även sjuksköterskorna i denna litteraturstudies resultat 

beskrev. Bledsoes (2003) studie beskriver däremot att formell debriefing efter en traumatisk 

händelse inte har någon effekt eller i värsta fall snarare gör att de stressrelaterade symtomen 

förvärras. Detta kan förklaras med att Bledsoe endast undersöker en sorts debriefingstrategi 

och att de kan vara olika effektfulla.  

 

Sjuksköterskorna i denna litteraturstudien upplevde att socialt stöd från kollegor var av stor 

vikt för att hantera den stressande arbetsmiljön på akutmottagningen. Flera studier påvisar de 

positiva effekterna av socialt stöd på arbetet och menar att ohälsa och stressupplevelse kan 

minskas om individen upplever stöd från sina kollegor (Cohen & Willis, 1985; Hamaideh, 

2011). Vissa studier visar dock det motsatta och att det sociala stödet snarare kan öka stressen 

än att mildra den (Jacobsson, Pousette & Thylefors, 2001). Deelstra el al. (2003) menar att det 
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sociala stödet på arbetsplatsen kan skapa stressupplevelser om den är oönskad och där någon 

tar över arbetsuppgiften och talar om hur den skall skötas utan att stöd efterfrågas. Detta kan 

enligt litteraturstudiens författare förklaras med att individer är olika och stöd bör förekomma 

när individen ber om det eller vill ha det. Det kan också bero på hur det ges. Om stödet ges så 

individen känner sig kränkt eller dominerad kan det göra att sjuksköterskorna upplever en 

känsla av osäkerhet och tappar sin självkänsla vilket antas öka stressupplevelsen. Ett bra stöd 

från kollegor kan leda till trygghet och på så sätt förbättrad kommunikation vilket kan bidra 

till ett bra teamarbete som kan antas möjliggöra förbättrad omvårdnad av patienter och ökad 

patientsäkerhet.  

 

Resultatet visade även att hot och våldssituationer var något som sjuksköterskorna dagligen 

utsattes för vilket bidrog till upplevelser av rädsla, tilltagande oro och stress. Detta bekräftas 

av Yoon och Soks (2016) studie som undersökte akutsjuksköterskors hot- och 

våldsupplevelser i samband med utmattningssymtom. Studien visar att sjuksköterskor 

upplever en hot- eller våldssituation två till fem gånger per vecka och att utmattningssymtom 

är signifikant relaterat till detta. Författarnas uppfattning är att hot- och våldssituationer har ett 

samband med den förekommande stressen på akutmottagningen. Riskfaktorerna kan antas öka 

när många människor är på samma plats och även befinner sig i en utsatt situation. När 

patienterna upplever sig bortprioriterade eller får sitta och vänta länge kan irritation och 

aggression antas öka. När en hotande och våldsam situation uppkommer kan även patienter 

och patientsäkerheten bli drabbad. McKenna och Boyle (2016) beskriver att vårdpersonal som 

blivit utsatta för våldsamma situationer lättare drabbas av stress när de hamnar i situationer de 

känner sig osäkra i. Att inte känna sig trygg på sin arbetsplats ökar misstron till människor 

och bidrar till ett minskat tålamod inför patienter och anhöriga och kan även bidra till en 

sämre arbetsinsats gentemot patienterna. 

 

 

6.3. Konklusion  

Den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna leder till försämrat omvårdnadsarbete, 

bristande patientsäkerhet och ohälsa hos sjuksköterskorna. Krav ställs på sjuksköterskorna 

men den rådande arbetsmiljön omöjliggör för sjuksköterskan att utföra sina skyldigheter. 

Arbetsmiljön på akutmottagningen behöver förbättras för att möjliggöra en patientsäker vård 

och en attraktivare arbetsplats.  

 

6.4. Kliniska implikationer  

Den kliniska nyttan med denna studie är att synliggöra och beskriva upplevelsen av den 

arbetsrelaterade stressen på akutmottagningen för såväl arbetsgivare som sjukvårdspersonal.  

Studien kan användas som diskussionsunderlag i hur stressen på akutmottagningen kan 

minskas och bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation och därigenom 

även bidra till att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningarna. Detta 

skulle kunna leda till bättre omvårdnad av patienterna och en ökad patientsäkerhet.  

En samhällelig aspekt av studiens resultat är att när omvårdnaden av patienter och 

patientsäkerheten brister försämras akutsjukvården. Den stressande arbetsmiljön på 

akutmottagningen leder till hög personalomsättning vilket även kan tänkas leda till att 

kompetensen brister på våra akutmottagningar. Detta i kombination med stressade 

sjuksköterskor, höga ekonomiska kostnader och åtstramningar gör att akutmottagningarna 

befinner sig i ett pressat läge. 
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6.5. Fortsatt forskning 

Förslag till ytterligare forskning inom området skulle kunna vara empiriska studier på svenska 

akutmottagningar. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress kan då presenteras 

lokalt och lättare kunna generaliseras i den svenska sjukvården. Vidare förslag på forskning 

kan vara att göra en kvantitativ studie som identifierar och undersöker strategier för att 

eliminera stressfaktorer på akutmottagningen för att lättare kunna förhindra dessa på ett 

lämpligt och effektivt sätt.   
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Bilaga 4, Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar utifrån granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro universitet, 2015) 

Författare 

(årtal) 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

Urval och 

procedur 

Analys Resultat/Fynd Kritiskt 

förhållningssätt  

Bedömd 

kvalitetsnivå 

Alves Roncalli 

et al., (2017) 

Hög Medel Medel Medel Medel  Medel  

Chen et al., 

(2018) 

Hög Hög Medel Hög Hög Hög 

Eriksson et al., 

(2018) 

Hög Hög Hög Hög Hög Hög  

Jonsson & 

Halibi (2006)  

Hög Hög Hög Hög Medel  Hög  

Kilcoyne & 

Dowling (2007) 

Hög Hög Medel Hög Hög Hög 

Lavoie et al., 

(2011) 

Hög Hög Medel  Hög Hög Hög  

Morrison & Joy 

(2016) 

Medel Medel Medel Medel Medel  Medel  

Parizad et al., 

(2017) 

Medel Medel Hög Medel Medel  Medel  

Robinson & 

Stinson (2016) 

Medel Medel Medel  Hög Hög  Medel  

Rahman et al., 

(2017) 

Medel Hög Medel Hög Hög Hög 

Rozo et al., 

(2017)  

Hög Hög Hög Hög Hög Hög 

Yuwanich et al., 

(2015) 

Medel Medel Medel Medel Medel  Medel  



 

 

 

Bilaga 5, Analysexempel 

Artikel nr  Meningsenhet  Kod Tema 

3 Tillståndet hos 

en patient kunde 

snabbt förändras 

och bli kritiskt 

vilket gjorde att 

sjuksköterskan 

aldrig fick tappa 

kontrollen, 

samtidigt som 

det fanns många 

andra 

arbetsuppgifter 

som skulle göras 

parallellt med 

omvårdnaden. 

Aldrig tappa 

kontrollen, 

många 

arbetsuppgifter. 

Att inte räcka 

till.  

4 Svårigheten att 

lämna dessa 

traumatiska 

händelser som 

exempelvis ett 

barns död bakom 

sig, kunde leda 

till 

sömnsvårigheter, 

mardrömmar och 

jobbiga minnen 

hos 

sjuksköterskorna. 

Traumatisk 

händelse gav 

mardrömmar och 

jobbiga minnen.  

Svårt att gå 

vidare efter 

traumatisk 

händelse.   

 

 

 

 

 

 


