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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En akutmottagning är en mottagning avsedd för akut sjukdom eller 

skada. Arbetssättet präglas av ett teamarbete där alla teammedlemmar är 

beroende av varandra. Genom de känslomässiga påfrestningar sjuksköterskor 

inom akutsjukvård har utsatts för kan de löpa en ökad risk att drabbas av 

psykiska och fysiska symtom.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och hanterar 

traumatiska händelser i akutsjukvården.  

Metod: En litteraturstudie som baseras på nio stycken vetenskapliga studier. 

Studierna har granskats, analyserats samt värderats för att sedan tas med i 

litteraturstudiens resultat. 

Resultat: Resultatet består av två huvudkategorier som har tre respektive fyra 

underkategorier. Resultatet visar att det som upplevs mest smärtsamt och 

stressande för sjuksköterskan är att behandla barn och ungdomar som 

traumapatienter. Det mest rapporterade symtomet hos sjuksköterskor efter en 

traumatisk händelse har visat sig vara påträngande tankar. Resultat visar att alla 

sjuksköterskor hanterar sina upplevelser olika och den mest använda 

copingstrategin är socialt stöd från familj, vänner och kollegor.  

Slutsats: Upplevelserna och hanteringen av traumatiska händelser är 

individuella. Efter en traumatisk händelse kan sjuksköterskor uppleva stress 

som kan bidra till negativa känslor. Hanteringen av traumatiska händelser ser 

olika ut hos sjuksköterskor dock har den mest använda copingstrategin visat sig 

vara det sociala stödet från familj, vänner och kollegor. Det är viktigt som 

sjuksköterska att lära sig hantera känslor som kan uppkomma efter en 

traumatisk händelse för att kunna fortsätta ge god omvårdnad till patienten. 

 

  

Nyckelord: Akutsjukvård, hantering, sjuksköterska, traumatisk händelse, 

upplevelser  
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1. Bakgrund 

1.1 Akutsjukvården   

Socialstyrelsens (2013) definition på akutvård är: Med akut sjukdom eller skada avses 

plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut 

omhändertagande avser patienter som kräver omdelbar behandling i öppenvård eller 

inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör 

vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn. 

  

En akutmottagning är en mottagning avsedd för akut sjukdom eller skada. Där tjänstgör 

sjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal exempelvis läkarsekreterare. De 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning är antingen grund- eller specialistutbildade 

(Wikström, 2012). Arbetssättet präglas av ett teamarbete där alla teammedlemmar är beroende 

av varandra (Mutlin & Kurland, 2009).   

 

Göransson (2007) beskrev att triageringen på en akutmottagning är en liten men viktig del av 

akutsjukvården. Först kommer patienten in på akutmottagningen, på egen hand eller med 

ambulans. I triagen fattas det beslut om patienten som sjuksköterskan har begränsad 

information om. De beslut som tas i triagen påverkar hela akutbesöket, det kan vara beslut 

som ofta är gjorda självständigt av sjuksköterskan och under tidspress. Triage är en process 

som används för att prioritera patienter baserat på deras behov av vård. Triage kan utföras i 

flera olika miljöer som inom den pre-hospitala sjukvården till exempel ambulans och den icke 

pre-hospitala sjukvården till exempel akutmottagningen. Inom akutsjukvården använder sig 

sjuksköterskorna sig av triage skalor för att underlätta arbetet i prioriteringen av patienter. 

Patienten får en prioriteringsgrad som visar hur brådskande det är att få en läkarbedömning 

(Göransson, 2007).  

1.2 Sjuksköterskans roll  

 

Målet för hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalité och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och personalen och 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Patientsäkerhetslagen (PSL, 

SFS 2010: 659) beskrev att vården ska bedrivas patientsäkert. Det är vårdgivarens skyldighet 

att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och vårdgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.  
 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnad ska ges på ett respektfullt sätt, oberoende av 

ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskans primära 

ansvar är i första hand riktat till människor i behov av vård. Sjuksköterskan ska vara 

professionell genom att uppvisa värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Buijssen (1998) beskrev den sårbarhet och utsatthet som ingår i sjuksköterskans roll. Att vara 
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öppen för människors svårigheter och lidande innebär alltid ett visst mått av sårbarhet. 

Sjuksköterskan konfronteras ständigt med extrema och djupt känsloladdade situationer som 

att alltid finnas tillhand för patienter med tröst och lindrand, att förmedla hopp i stunder fyllda 

av hopplöshet, att trösta anhöriga i deras sorg och förtvivlan och att möta människor i kris. 

  

En sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård ska ha beredskap inför det 

oförutsägbara och oväntade. Sjuksköterskan ska ge avancerad omvårdnad baserat på evidens 

oavsett allvarlighetsgrad. Sjuksköterskan ska kunna triagera, sortera och prioritera för att 

säkerställa en säker och god vård för patienter och deras närstående. Att omhänderta akut 

sjuka och skadade innefattar att snabbt fatta korrekta beslut. Akutsjuksköterskans arbete ska 

präglas av ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt där patienten ses som en unik individ. 

Akutsjuksköterskan måste vara väl insatt i vårdflöden så att patienter och närstående kan 

omhändertas och få vård på rätt nivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Ambulanspersonalens arbetsuppgifter innefattar att vara medicinskt ansvariga och utföra 

åtgärder för att rädda liv. De gör prioriteringar av skadade, utför stabiliserande och 

behandlande åtgärder, övervakar vitala funktioner samt utför transporter av skadade och sjuka 

personer. De som jobbar som ambulanspersonal kan tvingas att ta beslut som i vanliga fall, på 

sjukhus tas av läkare. Inom ambulanssjukvården i Sverige ska det alltid finnas en 

sjuksköterska i varje bil (Lennquist, 2009). 

1.3 Traumatiska händelser  

Traumatiska dödliga händelser svarar för elva procent av de globala dödsfallen och är en av 

de vanligaste orsakerna till att få ett funktionshinder (Clements, Curtis, Horvat, & Shaban, 

2015). Med trauma menas att kroppen har varit utsatt för högenergetiskt våld som har eller 

kan utveckla livshotande skador. Exempel på trauman kan vara fall från hög höjd, 

klämskador, trafikolyckor eller brännskador (Wikström, 2013). Skador som orsakats av 

mycket kraftigt våld och som kan innebära ett omedelbart hot mot den skadades liv och hälsa, 

kräver snabba, korrekta och ibland omfattande insatser från sjukvårdens sida. Goda kunskaper 

i traumatologi hos den sjukvårdspersonal som arbetar inom akutsjukvård är därför viktiga 

(Lennquist, 2007). 

 

En annan form av trauma som kan drabba individen kan vara psykiskt trauma som orsakas av 

en yttre oväntad händelse som individen inte har tillräckligt med handlingsberedskap för att 

klara av. Individen kan uppleva rädsla, upprördhet, förvirring, och ångestfylldhet (Isaksson & 

Ljungqvist, 1997).  

 

Enligt Sar och Ozturk (2005) så är inte trauma enbart kopplat till den enskilda traumatiska 

händelsen. Det kan vara bättre att definiera trauma som en sociopsykologisk process som kan 

bearbetas och försvinna ur ens tankar, eller så får personen efter en traumatisk händelse lära 

sig att leva med tankarna och känslorna livet ut. Att vara med om flera traumatiska händelser 

under sin livstid kan göra situationen mer komplicerad. Isaksson och Ljungquist (1997) 

beskrev att akutsjukvårdspersonal utsätts för många känslomässiga påfrestningar vid en 

traumatisk händelse som kan ge upphov till overklighetskänslor, störande tankar och känslor 

av hjälplöshet. Situationer som tidigare har klarats av kan helt plötsligt kännas oövervinnliga. 

1.4 Stress 

Gustavsson (2010) definierar stress som på det sätt vilket människans kropp reagerar när den 
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utsätts för krav, utmattning, hot eller belastning. 

 

Stress på arbetet beskrivs som ett kroniskt problem hos sjuksköterskor globalt. Sjuksköterskor 

utsätts för en rad olika stressfaktorer som kan skapa problem hos den enskilde, problem som 

kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar från jobbet (Thian, Kannusamy & Klainin-

Yobas, 2013). På ett liknande sätt beskrev Donnelly och Siebert (2009) att personal inom 

akutsjukvården står inför ett antal yrkesrisker, som att utveckla fysiska och psykiska 

stressrelaterade störningar.  

 

Förutom den vardagliga stressen som sjuksköterskor utsätts för inom akutsjukvården får de 

erfara personer som varit med om traumatiska händelser. Akutsjukvårdspersonal kan uppleva 

starka och känslomässiga reaktioner som kan leda till traumatisk stress som i sin tur kan 

hindra dem att utföra sitt jobb på ett patientsäkert sätt (Donnelly & Siebert 2009). Enligt 

Isaksson och Ljungquist (1997) är det ofta obehagliga synintryck som stressar individen, det 

kan vara något stort och otäckt eller en liten detalj, något som sjuksköterskan inte var beredd 

på. Hur sjuksköterskan påverkas kan variera från gång till gång. Det som ena dagen inte berör, 

kan nästa dag beröra mycket illa. Vidare beskrev Jonsson (2009) att vid svår stressbelastning 

efter en traumatisk händelse kan den enskildes reaktion vara att utveckla akuta 

stressreaktioner, vilket på längre sikt kan utvecklas till ett posttraumatiskt stressyndrom.  

 

1.5 Posttraumatiskt stressyndrom   
Enligt Jacobowitch (2013) kännetecknas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) av följande 

symtom: personen har utsatts för en traumatisk händelse, att händelsen ständigt återupplevs i 

personens psyke, undvikt miljöer där minnena kan väckas och att symtomen upplevts mer än 

30 dagar. Jacobowitch (2013) beskrev att PTSD har en stark koppling till stressade situationer 

som innebär livshotande fysiska skador eller livsförändringar av livshotande fysiska skador.  

Sjöström & Skärsäter (2010) beskrev på ett liknande sätt att PTSD kännetecknas av att 

individen varit med om, upplevt, bevittnat eller konfronterats med ett allvarligt trauma som 

inneburit död eller allvarlig skada. PTSD kan drabba en person om personen upplevt hot om 

död eller allvarlig skada. Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. 

Sedan återupplevs traumat om och om igen i personens tankar. PTSD kan leda till 

mardrömmar om traumat, känslor av att uppleva traumat igen eller obehag när händelsen 

påminns. Personen kan få kroppsliga symtom, till exempel hjärtklappning och svettningar. 

Skärsäter (2009) beskrev att vanliga fysiska symtom vid PTSD är högt blodtryck, magsår, 

huvudvärk och smärta i leder. Sömstörningar, irritabilitet, lättskrämdhet, överdriven 

vaksamhet och koncentrationssvårigheter beskrevs som vanliga psykiska symtom.  

1.6 Coping  

Coping definieras som de kognitiva och beteendemässiga insatser som gjorts för att bemästra, 

tolerera eller minska krav och konflikter. Det finns två grundläggande typer av 

copingstrategier, den ena fokuserar på problem och den andra fokuserar på känslor. 

Problemfokuserad coping innebär att behandla orsaken till problemet och känslofokuserad 

coping innebär att jobba med sina känslor som väcks under stressade situationer (Lim, 

Bogossian, & Ahern, 2010). Hedrenius och Johansson (2013) beskrev att de olika strategier en 

individ har använt sig av för att hantera svårigheter kallas för hanteringsätt eller copingstilar. 

De beskrev också om problemfokuserad respektive känslofokuserad coping och att växla 

mellan de två olika copingstilarna beskrevs som en skyddsfaktor.   

 

Rydén och Stenström (2008) beskrev att coping ingriper alla krafter eller ansträngningar, 
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såväl handlingar som kognitiva och emotionella strategier individen använder sig av för att 

klara av, tolerera, reducera, eller minimera yttre och inre krav. Hälsokriser kan innebära att 

individen har konfronterats med svåra känslor och helt nya uppgifter och problem där 

personen är tvingad att finna olika psykologiska strategier för att hantera och bemästra både 

kortsiktiga och kanske livslånga svårigheter.  

 

1.7 Problemformulering  

Akutsjukvårdspersonal påverkas regelbundet av traumatiska händelser i yrket. Genom det 

utsätts de för många känslomässiga påfrestningar och yrkesrisker som att utveckla fysiska och 

psykiska stressrelaterade störningar. Det kan i sin tur hindra personalen att utföra sitt arbete på 

ett patientsäkert sätt. Motivet med litteraturstudien var att få större kunskap om hur 

sjuksköterskor har upplevt traumatiska vårdsituationer samt hur de hanterat sina upplevelser. 

Genom att öka kunskapen om hanteringsstrategier kan personalen hantera svåra traumatiska 

händelser bättre, behålla god hälsa och fortsätta ge god omvårdnad till patienter.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och hanterar traumatiska händelser i 

akutsjukvården.  

3. Metod 

3.1 Design  

En litteraturstudie valdes som metod, en litteraturstudie är baserad på tidigare vetenskaplig 

forskning. Först ställdes en specifik och avgränsad fråga, därefter söktes litteratur strukturerat 

inom det område som frågan berörde. I nästa fas värderades litteraturen kritiskt som sedan 

sammanställdes till resultat (Kristensson, 2014).  

3.2 Sökstrategi   

Författarna identifierade de meningsbärande orden ur syftet och sökte dem i fritext för att 

identifiera relevanta ämnesord. Databaser som användes vid artikelsökningen var Cinahl, 

Medline och Psycinfo. I Cinahl gjordes fyra sökningar och ämnesorden som användes i första 

sökningen var nurses, stress, stress psychological, stress occupational, critical incident stress, 

stress disorders post-traumatic, emotions, coping, adaption psychological, emergency care, 

pre hospital care, emergency nursing. Ämnesorden som användes i andra sökningen i Cinahl 

var work experience, nurses, emergency servises. I tredje sökningen i Cinahl användes life 

experience, nurses, trauma nursing och trauma. Ämnesorden i fjärde sökningen i Cinahl var 

prehospital care och stress disorders post-traumatic. I databasen Medline gjordes två 

sökningar och ämnesorden i den första sökningen var stress psychological, stress disorders 

post-traumatic, emotions, emergency medical service, emergency nursing och nurses. I andra 

sökningen i Medline användes ämnesorden adaption psychological och multiple trauma. I 

Psycinfo gjordes en sökning med ämnesorden nurses, stress, emotions och trauma.  

 

I sökningen användes de booelska sökoperatorerna OR och AND. Begränsningarna som 

användes i Cinahl och PsycInfo var peer- reviwed, engelska som språk och årtalen 

begränsades till 2000-2016. I Medline användes samma begränsningar dock utan peer-

reviwed då den inte fanns där.  
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3.3 Urval   

Inklusionskriterierna var studier som innefattade sjuksköterskors upplevelser av traumatiska 

händelser inom akutsjukvården. Exklusionskriterierna var studier som beskrev patienternas 

upplevelser av traumatiska händelser, traumatiska händelser som inte behandlats inom 

akutsjukvård, till exempel traumatiska förlossningar samt studier som beskrivit annan 

räddningspersonals, till exempel brandmännens upplevelser.   

 

Urvalet gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2008) steg. I urval ett lästes studiernas titlar, 

i urval två lästes studiernas sammanfattningar och i urval tre lästes hela studierna. I urval tre 

kontrollerades inklusion- och exklusionskriterierna och att studierna svarade på uppsatsens 

syfte. Slutligen granskades styrkor och svagheter utifrån SBU:s granskningsmallar som är 

utformad med frågor för att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier och validiteten i 

kvantitativa studier (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Studierna 

som utgör resultatet bedömdes alla ha mer styrkor än svagheter.   

3.4 Etiska överväganden 

Alla studier i en litteraturstudie bör vara etiskt godkända av en etisk kommitté eller vara 

studier där noggranna etiska överväganden har gjorts. Allt resultat presenterades som svarade 

på syftet, även om det stred mot forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). En 

studie saknade etiskt godkännande av en etisk kommitté men det gjordes noggranna etiska 

överväganden och studien valdes att inkluderas.  

3.5 Analys 

För att sammanställa resultatet gjordes en integrerad analys (Kristensson, 2014). I de första 

stegen lästes de valda artiklarna i fulltext för att identifiera om det fanns likheter eller 

skillnader i resultatet. Författarna markerade det innehåll som bedömdes besvara syftet. I det 

andra steget identifierades kategorier, som kan liknas vid etiketter, som sammanfattar 

resultatet i de olika artiklarna som relaterar till varandra. I det tredje steget sammanställdes 

slutligen resultatet i två huvudkategorier som har tre respektive fyra underkategorier.  

 
Tabell 1. Översikt av kategorier  

Huvudrubriker Underrubriker 

Upplevelser av traumatiska händelser  Obehagliga sinnesintryck, påträngande minnen 

och sömnsvårigheter 

 Stressorer 

 Positiva känslor 

Hanteringstrategier för att bearbeta 

traumatiska händelser 
 Individuell hantering 

 Stöd på arbetsplatsen 

 Socialt stöd 

 Vikten av arbets- och livserfarenhet 
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4. Resultat 

4.1 Upplevelser av traumatiska händelser 

4.1.1 Obehagliga sinnesintryck, påträngande minnen och sömnsvårigheter 

Adriaenssens, De Gucht och Maes (2012) undersökte i sin studie vilka händelser som 

sjuksköterskor upplevde mest smärtsamma. Cirka en tredjedel av deltagarna upplevde plötslig 

död hos ungdomar som det mest smärtsamma och cirka en fjärdedel upplevde återupplivning 

på barn som den mest smärtsamma händelsen. I Jonsson och Segestens (2003) studie beskrev 

en sjuksköterska att hon fortfarande kände lukten av brännskador och såg den sargade 

kroppen efter att ha tagit hand om en man som begått självmord genom att hoppa framför ett 

tåg. En annan sjuksköterska som var först på plats då en ung flicka hängt sig upplevde att hon 

såg flickan hängandes på olika platser i sitt hem. I Moszczynski och Haneys (2002) studie 

beskrev en sjuksköterska om ett litet barn som brännskadats svårt. Hon berättade att hon 

fortfarande kunde känna lukten av brännskador.  

 

Det mest rapporterade symtomet efter en traumatisk händelse var påträngande minnen om 

patienter, tankar som gjorde sjuksköterskorna upprörda och irriterade (Dominguez-Gomez & 

Rutledge, 2009). I Jonsson och Segestens (2003) studie beskrev sjuksköterskor att de har 

upplevt minnen av traumatiska händelser. En ambulanssjuksköterska beskrev att efter ha 

vårdat ett barn som blivit påkörd av en lastbil väcks påträngande minnen när hen ser ett barn 

med samma färg på jackan som barnet i olyckan. Sjuksköterskorna beskrev också lukter, ljud 

och synvillor som väckte påträngande minnen av traumatiska händelser där de vårdat 

patienter. Enligt Jonsson och Halabi (2006) kände sjuksköterskorna en stark medkänsla till 

sina patienter efter en traumatisk händelse och de hade svårt att lämna minnen bakom sig. De 

påminndes hela tiden av ljud, dofter och bilder. Jonsson och Segersten (2003) beskrev om en 

kvinnlig ambulanssjuksköterska som var så fokuserad på sitt jobb i den traumatiska händelsen 

att hen inte reflekterade över de obehagliga sinnesintrycken. Efter några timmar dök minnen 

och bilder upp som ledde till irritation och koncentrationssvårigheter. 

 

Sjuksköterskor som hade utsatts för traumatiska händelser kunde drömma mardrömmar om 

situationer där de vårdat patienter. En sjuksköterska beskrev bilden av ett dött barn som 

fastnat i hennes tankar, tankar som sedan ledde till sömnsvårigheter (Jonsson & Halabi, 2006). 

Boström, Magnusson och Engström (2012) beskrev om en deltagare som i en månads tid haft 

mardrömmar om en liten flicka som hen tidigare gjort återupplivningsförsök på. I 

Dominguez-Gomez och Rutledges (2009) studie beskrev sjuksköterskorna att de led av 

sömnsvårigheter på grund av påträngande minnen om patienter. 

4.1.2 Stressorer 

Jonsson och Halabi (2006) beskrev att många sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att 

hantera stress under en längre tid och hur det orsakade känslor som bitterhet, svek, skuld och 

självförakt. Dessa känslor höll de hemliga för vänner och familj. Vissa händelser kunde vara 

svåra att lämna bakom sig och varje deltagare upplevde stressrelaterade symtom i någon form 

och det beskrevs som panikkänslor och extra vaksamhet som kom spontant. Efter en 
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traumatisk händelse kände sig sjuksköterskorna ensamma och sårbara. Lavoie, Talbot och 

Mathieu (2011) beskrev att den traumatiska händelsen inte alltid var en källa till stress, 

sammanhanget runt om kunde dock vara det, till exempel kunde arbetsbelastningen vara allt 

för hög. Att uppleva ångestladdade känslor hos patientens familj och vänner och att triagera 

på akutmottagningen upplevdes stressande. Lavoie et al. (2011) beskrev vidare att PTSD inte 

alltid var förknippat med patienten utan att det var vanligare att drabbas av PTSD vid till 

exempel ett självmord eller återupplivningsförsök. PTSD beskrevs oftare hos sjuksköterskan 

då traumatisk händelse involverat ett barn, en släkting, en kollega eller en kollegas släkting.  

4.1.3 Positiva känslor  

Stress kopplat till att arbeta med patienter som drabbats av trauma var inte alltid negativt. 

Stressen skärpte sjuksköterskornas medvetenhet i akuta situationer och de upplevde stressen 

positiv så länge de hade kontroll över patientens situation. De beskrev hur de försökte arbeta 

lugnt och metodiskt för att hantera stressen (Boström et al., 2012). Alzghoul (2014) beskrev 

att positiva känslor hade rapporterats av sjuksköterskorna som ett resultat av att arbeta med 

trauma patienter. De positiva känslorna inkluderade en känsla av tillfredställelse, liksom en 

känsla av att sjuksköterskorna gjorde skillnad. Det var de positiva känslorna som verkade 

avgörande för att klara av att jobba i akutsjukvården. Sjuksköterskorna kände sig nöjda med 

den vård de hade gett och de kände sig belönade om patienten överlevt traumat. En 

sjuksköterska beskrev att det var fantastiskt att se traumapatienter från att vara döende till att 

senare se när de gick ut från sjukhuset. Det tyckte sjuksköterskan var det bästa med att jobba 

inom akutsjukvård. Boström et al. (2012) beskrev att sjuksköterskor upplevt att de gjort ett 

bra jobb om de gjort de rätta insatserna, även om patientens prognos var dålig. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt när det inte slutade bra för patienter, 

sjuksköterskorna måste känna sig nöjda med arbetet de gjort. En kvinnlig 

ambulanssjuksköterska beskrev i Jonsson och Segestens (2003) studie att hon genom de 

traumatiska händelserna hon mött med barn och familjer inblandade, uppskattar livet mer. 

Alzghoul (2014) beskrev att för sjuksköterskorna var överlevnad hos traumapatienter det som 

fick sjuksköterskorna att fortsätta jobba inom akutsjukvård trots de fysiska och känslomässiga 

utmaningar de mötte. 

4.2 Hanteringstrategier för att bearbeta traumatiska händelser  

4.2.1 Individuell hantering  

Boström et al. (2012) beskrev att sjuksköterskor beskrev vikten av att vara professionell i 

möten med patienter och deras anhöriga. Det kunde innebära att de fick trycka undan egna 

känslor för att kunna vara professionell och ge stöd. En sjuksköterska beskrev att hen tänkte 

och kände olika saker, men det kanske inte var rätt plats att visa sina känslor, jobbet som 

sjuksköterska innebar att vara lugn och säker. En annan sjuksköterska berättade att hen 

försökte hålla sig lugn även om det kokade inombords och att ha kvar ett lugnt ansikte även 

om stressen gjorde sig påmind. Att tänka på anhöriga, patienter och traumatiska händelser var 

en del av att vara sjuksköterska beskrev en deltagare i studien. 

 

Boström et al. (2012) beskrev att det kunde vara en fördel för sjuksköterskorna att förbereda 

sig mentalt genom att föreställa sig hur situationen skulle se ut. Genom att de förberett sig 

kunde de behålla ett lugn i svåra och stressande situationer. En sjuksköterska beskrev i en 

studie av Lavoie et al. (2011) att hen försökte dölja sin inre stress och vara lugn mot patienter 
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och anhöriga och inte skrika och gestikulera. Vidare beskrev Moszczynski och Haney (2002) 

att en sjuksköterska ville veta hur det gick för patienten och det var inte utav nyfikenhet, utan 

ett sätt att ta itu med egna tankar och känslor. 

 

Von Rueden et al. (2010) beskrev hanteringsstrategier i sin studie. Den hanteringsstrategi som 

flest sjuksköterskor använde sig av var hobbys, följt av träning, resor, religion, alkohol samt 

meditation. Mindre populärt var professionell hjälp samt mediciner.  

4.2.2 Stöd på arbetsplatsen  

En sjuksköterska beskrev att hen tyckte att det skulle vara ett samtal direkt efteråt, inte veckor 

eller månader efter en traumatisk händelse.  Att få veta vad som gjorts rätt, och vad som gjorts 

fel och att få prata om hur var och en upplevt det för att kunna avveckla (Lavoie et al. 2011). 

En sjuksköterska kände att det var bra att reflektera över sitt arbete både på egen hand och 

tillsammans med andra. De trodde att det skulle förbättra vården om en liknande situation 

uppstod. Deltagarna beskrev hur de pratade med varandra inom teamet som vårdat patienten 

och vikten av att ha en öppen kommunikation och lyssna på varandra. En sjuksköterska 

beskrev att det inte går att ändra på saker och händelser, men att ha någon som lyssnar och att 

ta hand om varandra, är viktigt. Efter akuta situationer försökte flera i personalen att samlas 

och prata om arbetet och sina känslor. Sjuksköterskor beskrev att de efter samtalen insåg vad 

andra tyckte och då fick de en sammanhängande bild över hur omvårdnaden varit för 

traumapatienten, deltagarna uppskattade möjligheten av att ha dessa samtal (Boström et al. 

2012). 

 

Alzghoul (2014) beskrev att sjuksköterskornas stödjande relationer samt goda kommunikation 

med varandra underlättande deras arbete. De sjuksköterskor som hade goda relationer med 

sina kollegor och som fick hjälp och stöd klarade bättre av arbetet med traumapatienter. 

Moszczynski & Haney (2002) beskrev att sjuksköterskor berättade att all vårdpersonal 

försökte se och hjälpa varandra, de upplevde att de blev av med stressen och sorgen efter en 

traumatisk händelse genom att prata med varandra. De ansåg att det var viktigt att gå igenom 

dagens arbete och se om någon hade något att dela med sig av, det behövde inte ta lång tid. 

Sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att prata av sig om jobbiga händelser.  

4.2.3 Socialt stöd  

Jonsson och Halabi (2006) beskrev hur jordanska sjuksköterskor kan lämna stressande 

händelser bakom sig och för att göra det är det nödvändigt att prata med andra om sina 

erfarenheter av de traumatiska händelserna. Genom samtal med familj och vänner var det 

möjligt att klara konsekvenserna som kommer av en traumatisk händelse. Att få stöd från 

andra var en viktig copingstrategi när sjuksköterskor skulle hantera stressiga och traumatiska 

händelser, endast ett fåtal sjuksköterskor uppgav att de fått det sociala stödet. En kvinnlig 

sjuksköterska beskrev att det kändes jobbigt att prata om sina problem men efter att hon pratat 

om problemen kände hon sig lättad. En manlig sjuksköterska beskrev att han ibland tänkte på 

händelser och det då var nödvändigt att prata om det och efteråt vet han att det kändes bra.  

 

Enligt Jonsson och Halabi (2006) beskrev sjuksköterskor att det inte var möjligt att klara av 

att jobba inom akutsjukvård utan att dela med sig av sina erfarenheter till någon. 

Sjuksköterskor beskrev att stöd från andra människor var en viktig faktor i hur de hanterade 

stressande situationer och traumatiska händelser efteråt. Sjuksköterskorna uttryckte känslor av 

längtan att få dela sina erfarenheter med någon. Fick inte sjuksköterskorna stöd från vänner 
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och familj att bearbeta sina intryck var det svårare att klara av effekterna av sina traumatiska 

upplevelser. 

 

 Moszczynski och Haney (2002) beskrev att sjuksköterskor tyckte att stressen ökade när 

stödet och kommunikationen inte fungerade efter en traumatisk händelse. Sjuksköterskor 

upplevde att vissa känslor inte uppmärksammades och det resulterade i ilska, misstro och 

frustration. Von Rueden et al. (2010)  beskrev sjuksköterskornas stödstrategier i sin studie. 

Den populäraste stödstrategin var familj, tätt följt av vänner. Sedan kommer kollegor, husdjur 

och religiösa samfund. Föreningar samt övrigt var inte lika frekvent använda som stöd.  

4.2.4 Vikten av arbets- och livserfarenhet  

Sjuksköterskor beskrev att tidigare erfarenhet hjälpte dem att känna igen och hantera sin 

patient och sina känslor bättre. Det hjälpte dem att känna sig mer bekväma i att vårda 

patienter som har utsatts för en traumatisk händelse. De blev inte chockade då en patient dött 

eftersom de upplevt liknande situationer tidigare. Tidigare personliga livserfarenheter, att till 

exempel anhöriga avlidit har hjälpt dem i svårigheter som uppstått i deras arbetsmiljö. 

Sjuksköterskorna beskrev att ha klinisk erfarenhet var en av de viktigaste faktorerna för att 

överleva arbetet med patienter som utsatts för en traumatisk händelse. När sjuksköterskorna 

såg efter patienterna lärde de sig olika aspekter att ta hand om traumapatienter och dess 

skador och de kan relatera kunskaper till andra patienter. Varje gång en sjuksköterska vårdade 

en ny patient använde de alla sina tidigare upplevelser och även då lärde de sig då något nytt 

(Alzghoul, 2014). 

 

Boström et al. (2012) beskrev att sjuksköterskorna tyckte att sparsam arbetslivserfarenhet av 

patienter som utsatts av trauma krävde hjälp och stöd ifrån kollegor. Genom mer erfarenhet 

fick sjuksköterskorna en bättre översikt av patientens behov. Sjuksköterskornas tidigare 

upplevelser gjorde det lättare för dem att hantera osäkerheten vid varje ny situation. Även om 

de hade mycket tidigare erfarenheter med sig kunde sjuksköterskor inom akutsjukvården 

aldrig bli fullärda. Sjuksköterskor som hade varit med om fler traumatiska händelser hade mer 

erfarenhet och drabbades i lägre grad av PTSD.  

5. Resultatsammanfattning 

Det vanligaste symtomet efter en traumatisk händelse beskrevs som påträngande minnen om 

patienter och sjuksköterskorna upplevde det svårt och stressande att behandla ett barn som 

utsatts för en traumatisk händelse. Sjuksköterskor beskrev att de var tvungna att hantera stress 

under en längre tid och att det orsakade negativa känslor. Att arbeta med patienter som utsatts 

för en traumatisk händelse väckte inte alltid negativa känslor utan kunde väcka känslor som 

tillfredställelse. Socialt stöd var den mest använda copingstrategin av sjuksköterskor. Det var 

nödvändigt att prata med andra om sina erfarenheter efter en traumatisk händelse för att kunna 

lämna det bakom sig. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

En litteraturstudie valdes som design och en litteraturstudie används för att sammanställa 

tidigare forskning och beskriva ett problem. En litteraturstudie var bra för att beskriva hur 

sjuksköterskor upplevde samt hanterade traumatiska händelser. Artikelsökningen gjordes i 
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databaserna Cinahl, Medline och 

Psycinfo, och de valdes för att de alla belyste området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013). Anledningen till att samtliga av ovan nämnda databaser valdes var för att få en bred 

sökning och ett så relevant resultat som möjligt.  

 

I litteraturstudien identifierades de meningsbärande orden ur syftet och söktes sedan i fritext 

för att genom de studier som hittats finna relevanta ämnesord. Fritextsökningar uteslöts 

eftersom att det kan minska sökningens specificitet och därmed generera irrelevanta studier 

(Kristensson, 2014). I Cinahl gjordes totalt fyra sökningar och i den första sökningen 

användes ett flertal ämnesord. Det var för att ämnesorden identifierats i artiklar som sökts 

fram med hjälp av sökord i fritext och de alla ämnesorden var relevanta i förhållandet till 

syftet. Ämnesorden emotions och stress användes i olika former för att sökningen inte skulle 

bli styrd till enbart en känsla. Backman (2008) beskrev att funktionen explode (+) kan 

användas vilket gör att alla underkategorier inkluderas och det breddar sökningen. Explode 

användes på några ämnesord (se bilaga 1, sökmatris) och det ökade sannolikheten att stora 

delar av vetenskapliga området täcktes.  

 

 Begränsningar gjordes vid sökningarna utifrån språk och publiceringsår. Studier på engelska 

söktes fram för att författarna skulle ha möjlighet att förstå språket. Det sågs som en nackdel 

då relevant resultat kan ha uteslutits. Studier från år 2000-2016 söktes fram och 

begränsningen gjordes för att hitta tillräckligt många studier som svarade till litteraturstudiens 

syfte. Att ha med så gamla studier kan ses som en svaghet då Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att forskning är en färskvara 

 

Litteraturstudiens resultat är kombinerat av kvantitativa och kvalitativa studier vilket 

författarna anser styrker uppsatsens trovärdighet (Forsberg och Wengström, 2013). I de 

kvalitativa studierna har personliga intervjuer gjorts vilket tydliggör upplevelser efter en 

traumatisk händelse på ett bra och beskrivande sätt. De kvantitativa studierna visar mätbara 

och statistiska resultat. Kvalitativ och kvantitativ forskning behöver därför inte vara 

motstridiga mot varandra utan kan komplettera varandra för ett fullgott resultat (Polit och 

Beck, 2006). Litteraturstudien innehåller både nationella och internationella studier vilket kan 

stärka validiteten i uppsatsen då upplevelser och hantering i flera olika länder belyses. Det 

som kan vara en nackdel är att akutsjukvården internationellt kan se olika ut i världen och det 

kan då vara missvisande att applicera all fakta inom svensk sjukvård. 

    

 Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör alla studier som tas med i uppsatsen vara etisk 

godkända av en etisk kommitté eller så bör noggranna etiska överväganden ha gjorts. I åtta av 

studierna fanns etiskt godkännande, en studie saknade det. Kristensson (2014) beskrev att när 

etiska överväganden görs så kontrollerar författarna de fyra centrala principerna vilket är 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada principen samt rättviseprincipen. Författarna 

gjorde etiska överväganden och beslutade då att inkludera studien.  

 

För att analysera studiernas resultat användes integrerad analys (Kristensson 2014). Därefter 

sammaställdes resultatet i olika huvud- och underkategorier. Författarna till litteraturstudien 

hade lite kunskap av att utföra litteraturstudier vilket kan ha påverkat analysen och 

kvalitetsbedömningen av studierna. Enligt Polit och Beck (2006) ökar tillförlitligheten hos en 

studie desto mer erfarenhet författarna har av att utföra litteraturstudier.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och hanterar 

traumatiska händelser i akutsjukvården. Det mest rapporterade symtomet efter en traumatisk 

händelse hos sjuksköterskor är påträngande minnen om patienter. Efter att studiens resultat 

analyserats kan författarna se att det har framkommit att sjuksköterskor hanterar sina känslor 

och upplevelser olika och den hanteringsstrategi som visat sig vara viktigast för 

sjuksköterskor är socialt stöd.  

6.2.1 Upplevelser av traumatiska händelser  

Det som upplevts mest smärtsamt och stressande för sjuksköterskan är att behandla barn och 

ungdomar som traumapatienter. Genom de traumatiska händelser som akutsjukvårdspersonal 

utsätts för drabbas många av stressrelaterade symtom i någon form. Till exempel påträngande 

tankar och mardrömmar och det är några av symtomen för att diagnostiseras PTSD 

(Adianssens et al., 2012; Alzghoul, 2014). En reflektion är att akutsjukvårdspersonal kan löpa 

en ökad risk att utveckla PTSD då det visat sig i resultatet att många drömmer mardrömmar 

samt har påträngande tankar om patienter de vårdat.  

 

Resultatet visar att PTSD oftare ses hos sjuksköterskan då den traumatiska händelsen 

involverat ett barn, en släkting eller en kollega (Lavoie et al., 2011). Akutsjukvårdspersonal 

träffar ett stort antal patienter under en kort och intensiv period och inom akutsjukvård är 

vardagen präglad av traumatiska händelser som kan innebära att ett litet barn dör (Wikström, 

2012). Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor att utveckla PTSD efter en traumatisk händelse 

även fast män under sin livstid exponeras för fler traumatiska händelser än kvinnor 

(Hedrenius & Johansson, 2013). I studiernas resultat framkommer det att många av deltagarna 

uppvisar symtom på PTSD. I samtliga nio studier är de flesta deltagare kvinnor och en 

reflektion är att om det istället hade varit det motsatta så hade vi fått fram ett annat resultat 

som kan ha visat en lägre grad av PTSD. Sjukvården är kvinnodominerad och forskarna 

behöver ta reda på varför kvinnor drabbas i högre grad av PTSD för att kunna utveckla 

strategier som sjuksköterskor kan ha nytta av i professionen.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor är tvungna att hantera stress och det orsakar 

känslor som bitterhet, svek, irritation, skuld och självförakt och det styrks av Jonsson och 

Segesten (2004). Skuld kan leda till att sjuksköterskan tar på sig ansvar för det som hänt och 

sjuksköterskan kan känna sig dålig som inte kan förhindra den traumatiska situationen 

(Hedrenius & Johansson, 2013). Då sjuksköterskor bär dessa känslor inom sig är en reflektion 

att det kan vara svårt att ge god omvårdnad och arbeta professionellt utan att påverka 

patienten negativt.  

 

Sjuksköterskor utsätts för en rad olika stressfaktorer som kan skapa problem som kan leda till 

sjukskrivningar och uppsägningar från jobbet (Thian, Kannusamy & Klainin-Yobas, 2013). 

Ett antagande är att sjuksköterskor inom akutsjukvård kan drabbas av olika stressfaktorer efter 

en traumatisk händelse som kan leda till sjukskrivningar och det är kostsamt för samhället. 

Sjukskrivningarna kan förhindras genom bättre resurser på arbetsplatsen som hjälper 

sjuksköterskorna att bearbeta stressen efter en traumatisk händelse.   

  

 

Boström et al. (2012) beskriver om sjuksköterskor som upplever den höga stressen positiv vid 

en traumatisk händelse så länge de har kontroll över situationen. Belöning, tillfredställelse och 
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en känsla av att de gör skillnad var positiva känslor som framkom i resultatet och det stöds av 

Elkonin och Van der vyver (2011). Att en patient överlever efter ett trauma anser 

sjuksköterskorna vara det som får dem att fortsätta jobba inom akutsjukvård trots alla de 

känslomässiga utmaningar de möter. Att jobba inom akutsjukvård innebär inte bara tragiska 

öden utan många gånger blir det en lyckad utväg för patienten (Alzghoul, 2014).  En 

reflektion är att det kan vara det som får personalen att trivas på sin arbetsplats och att ha 

viljan att fortsätta rädda liv i de mest kritiska och stressande situationerna.       

 

I resultatet framkommer det att efter en traumatisk upplevelse känner sig sjuksköterskorna 

ensamma och sårbara. De känner en stark medkänsla till sina patienter och efteråt är det svårt 

för dem att lämna minnen bakom sig (Jonsson & Halabi, 2006). I litteraturstudiens bakgrund 

beskriver även Byijssen (1998) den sårbarhet och utsatthet som ingår i sjuksköterskans 

komplexa uppgift. Författarna är medvetna om att denna litteratur är äldre än de studier 

författarna använder i resultatet, de anser ändå att litteraturen är trovärdig då upplevelsen 

beskrivs på liknande sätt idag. En reflektion är att det är viktigt att ta hänsyn till 

sjuksköterskans utsatthet och sårbarhet då traumatiska händelser kan vara en del av deras 

vardagliga arbete. Sjuksköterskan utsätts för stora känsloladdade situationer som kan resultera 

i psykisk ohälsa och därför är viktigt att sjuksköterskan har strategier för att klara av arbetet.  

6.2.2 Hantering av upplevelser 

Att exponeras för traumatiska händelser kan för vissa sjuksköterskor inom akutsjukvård vara 

vanligt förekommande vilket kan bidra till påträngande minnen om händelsen. Att få stöd från 

andra är en viktig copingstrategi när sjusköterskor ska hantera stressiga och traumatiska 

händelser (Jonsson & Halabi, 2006; Boström et al., 2012; Alzghoul, 2014). I litteraturstudiens 

resultat beskriver endast ett fåtal sjuksköterskor att de fått socialt stöd efter en traumatisk 

händelse och det stöds av Laposa, Alden och Fullerton (2003) som beskiver att det finns ett 

behov av stöd på arbetsplatsen. Ett antagande är att det är viktigt att det finns resurser på 

arbetsplatsen som sjuksköterskorna kan använda sig av. 

 

Sjuksköterskor beskriver att det inte är möjligt att klara av att jobba inom akutsjukvård utan 

att dela med sig av sina erfarenheter. Om sjuksköterskorna inte får stöd från kollegor och 

familj att bearbeta sina intryck kan det vara svårt att klara av effekterna efter en traumatisk 

händelse (Jonsson & Halabi, 2006). Sjuksköterskorna uppskattade att ha samtal med sina 

kollegor efter allvarliga trauman (Boström et al., 2012; Alzghoul, 2014). Det styrks av 

Wåhlin, Ek och Idvall (2010) som beskriver att ett gott samarbete mellan kollegor ger 

sjuksköterskorna kraft och styrka. Ett antagande är att många sjuksköterskor som jobbar inom 

akutsjukvård stänger inne sina känslor och att det resulterar i psykisk ohälsa. Därför kan det 

vara viktigt att sjuksköterskor reflekterar med varandra direkt efter en traumatisk händelse så 

att även personalen som trängt undan sina känslor och tankar får öppna upp sig. Hedrenius 

och Johansson (2013) beskriver att debriefing inte alls rekommenderas i det akuta skedet för 

att det kan öka risken för PTSD. En reflektion är att det kan vara oetiskt att ”tvinga” en hel 

arbetsgrupp att medverka i debriefingstillfällen då vi nu vet att det kan öka risken för PTSD 

hos vissa individer. Alla personer kan reagera väldigt olika efter en traumatisk händelse och 

om alla tvingas medverka under debriefing och lyssna på varandras reaktioner kan det skapa 

stress hos individen. En reflektion är att det behövs mer forskning på personliga 

hanteringsstrategier då alla individer har olika behov för att bearbeta en traumatisk händelse.     

   

I resultatet framkom det att en copingstrategi som sjuksköterskorna använde sig av var mental 

förberedelse och genom förberedelsen behålla ett lugn i svåra och stressande situationer 
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(Boström et al., 2012). Wåhlin et al. (2010) beskriver att mental förberedelse kan ge styrka 

och trygghet hos sjuksköterskan när hen ska hantera en svår situation. En reflektion är att det 

kan vara bra att förbereda sig mentalt för att arbeta mer systematiskt och genom att ha en plan 

för arbetet minska stressen i svåra och kritiska situationer.  

 

Rubriken om erfarenhet i litteraturstudiens resultat kan tolkas som att det inte handlar om 

hantering men för att jobba som sjuksköterska inom akutsjukvård är det bra att ha klinisk 

erfarenhet (Alzghoul, 2014). Varje gång en sjuksköterska vårdar en patient använder de alla 

sina tidigare upplevelser vilket kan ses som en hanteringsstrategi i arbetet. Alzghoul (2014) 

beskriver att sjuksköterskorna menade att erfarenhet hjälper dem att känna igen och hantera 

sina känslor bättre. I kontrast till det beskriver Berger et. al (2007) att stressymtom hör 

samman med hög ålder och längre arbetslivserfarenhet.  

7. Kliniska implikationer och framtida forskning 

Oavsett vart en sjuksköterska jobbar kan hen möta traumatiska händelser. Alla verksamma 

sjuksköterskor kan ha klinisk nytta av litteraturstudien oavsett om hen jobbar på en vanlig 

avdelning eller inom akutsjukvård. I alla sjuksköterskeprofessioner, som grundutbildad eller 

specialistutbildad kan sjuksköterskan komma i kontakt med stressande och traumatiska 

händelser. Det gör att sjuksköterskestudenter kan dra nytta av studien för att få en större 

inblick i sin framtida yrkesroll. För kliniskt verksamma sjuksköterskor är det en fördel att få 

en inblick i hur andra sjuksköterskor upplever traumatiska händelser, för att förstå sina 

kollegor bättre på arbetsplatsen. Genom att få en ökad kunskap om hur sjuksköterskor 

upplever och hanterar traumatiska händelser, kan sjuksköterskan ta fram egna strategier för att 

motverka hög grad av stress. Genom att ständigt utsättas för stressande traumatiska händelser 

kan på längre sikt utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom. Det är viktigt som 

sjuksköterska att lära sig att hantera de känslor som kan uppkomma efter en traumatisk 

händelse för att kunna fortsätta ge god omvårdnad till patienter.  

 

Upplevelser och hantering av traumatiska händelser uttryckt av sjuksköterskor tycks det vara 

lite forskat på. Det finns dock mycket forskning som är inriktad på de drabbades upplevelser 

av de traumatiska händelserna. Det visar sig att många sjuksköterskor mår dåligt och upplever 

olika symtom efter traumatiska händelser och därför rekommenderar författarna att vidare 

forskning görs inom området. Forskningen bör uppdateras kontinuerligt då vården och 

sjuksköterskornas arbetssituationer ständigt utvecklas. Ett antagande är att det finns begränsat 

med forskning om hur arbetsledningen arbetar för att hjälpa sina sjuksköterskor att hantera 

känslor som kan uppkomma inom akutsjukvård. Så vidare forskning inom det området är 

nödvändigt för att sjuksköterskor inom akutsjukvård ska ha en god hälsa och kunna ge god 

omvårdnad till patienter.  

 

8. Slutsats  

Upplevelser och hanteringen av traumatiska händelser är individuella och stress är en stor del 

av upplevelsen som kan yttra sig i olika symtom. Efter en traumatisk händelse kan 

sjuksköterskor uppleva stress som kan bidra till negativa känslor. Det kan då vara svårt att ge 

god omvårdnad och arbeta professionellt utan att påverka patienten negativt. Den händelsen 

som väcker starkast känslor hos sjuksköterskorna har visat sig vara situationer då svårt 

skadade eller döda barn är involverade.  Hanteringen av traumatiska händelser ser olika ut hos 

sjuksköterskorna då varje enskild individ reagerar olika och har på så vis hittat sina egna 
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copingstrategier. Den mest använda copingstrategin för att lägga en traumatisk händelse 

bakom sig har visat sig vara det sociala stödet ifrån familj, vänner och kollegor. Det är viktigt 

att arbetsledningen tar hänsyn till sjuksköterskans utsatthet och sårbarhet. Traumatiska 

händelser är en del av deras vardagliga arbete som kan resultera i psykisk ohälsa och därför är 

det viktigt att ha strategier för att klara av arbetet.  
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Författare, 
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Syfte Metod  Värdering  Resultat 

Dominguez-

Gomez, E. (2009). 

Prevalence of 

secondary 

traumatic stress 

among emergency 

nurses. Journal of 

Emergency 

Nursing. 35(3), 

199-204 

doi:10.1016/j.jen.

2008.05.003 

  

Kalifornien  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förekomsten av 

sekundär traumatisk 

stress hos 

akutsjuksköterskor.  

Design: Explorativ jämnförande kvantitativ studie.  

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: Nyutexaminerade sjuksköterskor.   

Urvalförfarande: 111 frågeformulär skickades ut till 

registrerade akutsjuksköterskor på tre sjukhus i Kalifornien. 

Urval, ev bortfall: 67 stycken av de 111 sjuksköterskorna 

svarade. 44 stycken i bortfall. 

Studiegrupp: 67 stycken akutsjuksköterskor. 78 procent var 

kvinnor och medelåldern var 43 år. Omvårdnadserfarenheten 

var i snitt 14 år och de jobbade i snitt 41 timmar per vecka.   

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick först svara på frågor 

gällande ålder, kön, etnicitet, utbildning, och bakgrund. De 

fick även svara på en annan enkät om sekundär traumatisk 

stress. En enkät som bestod av 17 frågor. Frågorna besvarades 

med en skala 1-5, där 1 var aldrig och 5 var mycket ofta. 

Enkäterna skickades in per post i ett förfrankerat kuvert.  

Analysmetod: Beskrivande och statistisk analys. 

Styrkor: En väl beskriven 

studiegrupp. Dock liten 

studiegrupp. 

 

Svagheter: Stort bortfall, 

och inga 

inklusionskriterier.  

Irritabilitet rapporterades hos 54 

procent av sjuksköterskorna. 52 

procent hade undvikande symtom. 

46 procent hade påträngande tankar. 

Majoriteten av alla sjuksköterskor 

rapporterade minst ett av dessa 

symtom från den senaste veckan. 

33 procent av sjuksköterskorna 

uppfyllde alla kriterier för sekundär 

traumatisk stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 (9) 



 

Artikelmatris: Bilaga 2         

 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Jonsson, A., & 

Halabi, J. (2006) 

Work related post-

traumatic stress as 

described by 

jordanian 

emergency nurses. 

Accident and 

Emergency 

Nursing. 14(2), 

89-96. doi: 

10.1016/j.aaen.20

06.02.001 

 

Jordanien 

Syftet med studien 

var att avslöja och 

fördjupa förståelsen i 

hur jordaniska 

akutsjuksköterskor 

upplever och hanterar 

traumatiska 

händelser.  

Design: Empirisk fenomenologisk design.  

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: Personal som jobbade administrativt 

eller de som jobbar med sjuktransporter exkluderades ur 

studien. 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval där 160 stycken 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning på ett stort 

sjukhus i storstadsområde i Amman, Jordaniens huvudstad 

valdes ut.   

Urval, ev bortfall: 160 stycken valdes till studien. Bortfall 82 

stycken.  

Studiegrupp: 53 stycken kvinnliga sjuksköterskor och 29 

stycken manliga. Medelåldern var 29 år. De hade jobbat 

mellan 0-15 år. Alla deltagarna hade erfarenhet från 

traumatiska händelser som skapat stress.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer samt egenskrivna 

berättelser om traumatiska händelser. Strategiskt urval av 

berättelser. De som var fullständiga och lätta att förstå sig på 

valdes. 25 stycken valdes ut.   

Analysmetod: Textanalys   

Styrkor: Väl beskriven 

studiegrupp.Beskrivna 

citat från deltagarna.  

 

Svagheter: Stort bortfall 

och svagt beskriven 

analysmetod. 

Fyra gemensamma kategorier 

utifrån berättelserna utgjorde 

resultatet. I kategorierna fanns citat 

från deltagarna. Arbetsrelaterad 

stress var associerat med dåligt 

socialt stöd och resultaten visar på 

behovet av att stödja 

varandra.Resultatet visar att 

Jordanska sjuksköterskor är utsatta 

för höga nivåer av stress. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

 

Jonsson, A., & 

Segesten, K. 

(2003) The 

meaning of 

traumatic events 

as described by 

nurses in 

ambulance 

service. Accident 

and Emergency 

Nursing. 11(3), 

141-152. doi: 

10.1016/S0965-

2302(02)00217-5 

 

Sverige 

Syftet med denna 

femonologiska studie 

var att avslöja 

essensen av 

traumatiska händelser 

som drabbar svensk 

ambulanspersonal.  

Design: Empirisk fenomenologisk design. 

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande: De har bett deltagarna i en annan studie 

att skriva ner sina erfarenheter av traumatiska händelser. Den 

tidigare enkäten skickades ut till 500 stycken inom 

ambulansen som jobbar i Västra Götaland och den totala 

svarsfrekvensen var över 70%, 362 stycken. Av dem beskrev 

223 berättelser om traumatiska händelser.  

Urval, ev bortfall: 30 procent i bortfall. 

Studiegrupp: Personal som jobbar inom ambulansen i västra 

Götaland.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer samt egenskriva rapporter. 

Berättelser om vad traumatisk händelse är.  

Analysmetod: Textanalys  

 

Styrkor: Mycket data.  

 

Svagheter: Inga 

inklusion- och 

exklusionskriterier. Dåligt 

beskriven studiegrupp.  

Resultaten visar att 

ambulanspersonal har en stark 

identifikation med offer och att det 

är omöjligt att förbereda sig för 

oförutsedda händelser. För att 

hantera dessa känslor måste 

personalen personalen tala om 

dessa känslor. Därför är det viktigt 

att ambulansledningen ger 

möjlighet och tid för samtal och 

reflektion.  
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tidskrift, land 
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Lavoie, S., Lise, 

R., Talbot. & Luc, 

M. (2010). Post-

traumatic stress 

disorder 

symptoms among 

emergency 

nurses: their 

perspective and a 

'tailor-made' 

solution. Journal 

of Advanced 

Nursing. 67(7), 

1514-1522. doi: 

10.1111/j.1365-

2648.2010.05584.

x  

 

Canada 

Syftet med studien 

var att identifiera 

stödverksamhet som 

syftar till att 

förebygga 

posttraumatiskt 

stressyndrom hos 

akutsjuksköterskor 

som har utsatts för 

traumatiska 

händelser. 

Design: Kvalitativ metod.  

Inklusionskriterier: Sjuksköterskan skulle för närvarande 

arbeta på en av de två akutmottagningarna. 

Exklusionskriterier: Sjukskrivna sjuksköterskor.  

Urvalsförfarande: Vid informationsmöten så presenterade 

delförsöksledaren projektet för akutsjuksköterskorna och fick 

sedan deras samtycke. I en pool med 140 sjuksköterskor i det 

medicinska centret har ett ändamålsurval av tolv 

akutsjuksköterskor tillfrågats om de vill delta i studien.  

Urval, ev bortfall: Tolv stycken intervjuades. I fokusgruppen 

var nio stycken med. Det var tre stycken i bortfall.  

Studiegrupp: Tolv akutsjuksköterskor. Tio kvinnor och två 

män. Medelåldern var 37 år. Fem av tolv hade en partner. Åtta 

av tolv arbetade heltid på dagskiftet. De hade i genomsnitt 13-

års omvårdnadserfarenhet, inklusive sju år inom 

akutsjukvården.  

Datainsamlingsmetod: En-mot-en intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades därefter ordagrant. 

En fokusgrupp sattes ihop. I den deltog nio stycken. 

Analysmetod: Textanalys   

Styrkor: Beskrivet 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

 

Svagheter: Forskaren har 

inte diskuterat om 

resultatet är överförbart 

till andra sammanhang.  

PTSD ses oftare hos sjuksköterskan 

då händelsen involverar ett barn.  

I vissa fall är själva traumatiska 

händelsen inte källan till stress, 

men sammanhanget runt om kan 

vara det. T.ex. kan 

arbetsbelastningen vara allt för hög.  

Det som många skulle tycka vara 

stödjande är att prata med kollegor 

och att känna att någon lyssnar.  

Den situation som skulle behöva 

mest stöd är då ett barn har livet i 

fara. Helst direkt efter händelsen.  
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering  Resultat 

Moszczynski, A & 

Haney, C. (2002). 

Stress and coping 

of Canadian rural 

nurses caring for 

trauma patients 

who are 

transferred out. 

Journal of 

Emergency 

Nursing. 28(6), 

496-504. 

doi:10.1067/men.

2002.129727 

 

Kanada 

Syftet var att beskriva 

stress och 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor som 

utsatts för traumatiska 

händelser. 

Design: Kvalitativ design. 

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande: Akutsjukvårdpersonal, 

operationssjuksköterskor och intensivvårdsjuksköterskor, och 

anställda inom ambulanshelikoptern ingick i studien. En 

kontaktperson valdes i varje enhet och fick därefter 

information om studien. Sjuksköterskor som var intresserade 

att medverka i studien kontaktade kontaktpersonen eller 

forskaren direkt.  

Urval, ev bortfall: 19 sjuksköterskor. Inget bortfall.  

Studiegrupp: 18 kvinnliga och en manlig sjuksköterska 

ingick i studien. Åldrarna varierade mellan 34-53 år. 

Deltagarna hade mellan 10-30 års erfarenhet. De hade mellan 

3-20 års erfarenhet på deras nuvarande jobb.  

Datainsamlingsmetod: Focusgrupp intervjuer.  

Analysmetod: Textanalys  

Styrkor: Analysprocessen 

väl beskriven och inget 

bortfall.  

 

Svagheter: Inga 

inklusion- och 

exklusionskriterier.  

Sjuksköterskorna beskrev att brist 

på resurser kan vara smärtsamt och 

ökar deras stress. I många fall 

ökade stressen hos sjuksköterskorna 

när stödet och kommunikationen 

inte fungerade. Sjuksköterskornas 

copingstrategier kategoriserades i 

problemfokuserad- och emotionell 

coping.  
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Von Rueden, K., 

Hinderer, K., 

McQuillan, K., 

Murray, M., 

Logan, T., 

Kramer, B., 

Gilmore, R., & 

Friedmann, E. 

(2010) Secondary 

traumatic stress in 

trauma nurses: 

Prevalence and 

exposure, coping 

and 

personal/environ

mental 

characteristics. 

Journal of 

Trauma Nursing. 

17(4), 191-201. 

doi: 

10.1097/JTN.0b0

13e3181ff2607 

  

USA  

Syftet var att 

utvärdera 

förekomsten av 

sekundär traumatisk 

stress hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på ett 

traumacenter samt att 

undersöka relationen 

mellan exponering för 

andras traumatiska 

skador, 

copingstrategier, 

personliga egenskaper 

och arbetsegenskaper. 

Design: Kvantitativ design. 

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: -  

Urvalsförfarande: Ett brev skickades ut till 262 stycken 

sjuksköterskor med frågan om de ville delta i studien samt ett 

frågeformulär. Allt var anonymt.  

Urval, ev bortfall: 128 stycken fyllde i blanketten. Dvs 49 

procent. Bortfall 51 procent.  

Studiegrupp: Deltagarna varierade från 22-61 år. 62.5 

procent var kvinnor. Omvårdnadserfarenhet sträckte sig från 

0.46-39 år (medelvärde = tolv år).  

Datainsamlingsmetod: Forskarna använde sig av ett 

instrument. Penn inventory. Det var ett frågeformulär med 26 

frågor med fyra svarsalternativ var. Sjuksköterskorna fick 

ringa in det svarsalternativ som bäst beskriver dem själva.  

Analysmetod: Statistisk analys.   
 

Styrkor: Väl beskriven 

datainsamling.  

 

Svagheter: Stort bortfall. 

Inga inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Det beskrevs stresstrategier, 

stödstrategier och relation med 

kollegor i tabeller. De strategier 

som användes mest mot stress var 

hobbys och träning. De vanligaste 

stödstrategierna innefattade stöd 

från familj och vänner.  

 


