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Sammanfattning    
 
I och med den utvecklade tekniska utrustningen överlever allt fler patienter som 
drabbats av trauma. Därför är det stor sannolikhet att vårdpersonal under sitt arbete 
kommer i kontakt med dessa patienter. När vårdpersonalen är i kontakt med patienter 
som drabbats av trauma är det många gånger omöjligt att själv bli påverkad. Detta kan 
leda till att vårdpersonalen själva får liknande symptom som patienten. För att undvika 
framtida obehag är det av överordnad betydelse att vårdpersonalen har kunskap om att 
omhändertagande av traumatiska patientfall på arbetsplatsen kan komma att påverka 
vårdpersonalens egen kropp och psyke samt hur vårdpersonalen kan lära sig 
uppmärksamma dessa symptom. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av Evans (2003) 
metod för att analysera kvalitativa artiklar beskriva vårdpersonalens upplevelser av att 
utsättas för traumatiska händelser på arbetet. Resultatet består av tre huvudteman. Den 
första behandlar upplevelser av att vara i kaos, med underteman: upplevelser av triggers 
som utlöser stress, upplevelser av att känna moralisk plikt, upplevelser av övergivenhet 
samt upplevelser av att inte räcka till. Tema två berör att reagera på den traumatiska 
händelsen och behandlar att märka av somatiska och psykiska symptom, upplevelser av 
att bli alltför personligt involverad, upplevelser av skam och skuld samt att distansera 
sig. Tredje temat berör att bemästra den traumatiska händelsen och handlar om strävan 
att upprätthålla balans i livet. Resultatet visar att vårdpersonalens upplevelser stämde 
bra överens med aktuell forskning, att det finns ett stort behov av att bearbeta 
traumatiska händelser samt arbetsgivarens möjlighet att fånga upp vårdpersonalen innan 
de mår alltför dåligt.  
 
 
Nyckelord: Traumatiska händelser, Vårdpersonal, Upplevelser, Secondary traumatic 
stress
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INLEDNING 

 I och med att den tekniska utrustningen på sjukhus blir allt mer avancerad och effektiv 
överlever allt fler patienter som drabbats av ett trauma. Det är inte längre alltid så att 
traumapatienter endast ligger på en intensivavdelning utan tack vare dagens teknik kan 
de ibland behandlas på en vanlig vårdavdelning. Detta medför att allt fler i 
vårdpersonalen kommer i kontakt med patienter som drabbats av trauma. Ett trauma är 
förknippat med många känslor, rädsla och smärta.  Vårdpersonal som behandlat en 
patient som råkat ut för ett trauma går själv inte oberörd från situationen.  Den 
traumatiska händelsen är för de flesta inblandade en känsla som är övermäktig deras 
förstånd och måste bearbetas för att kunna gå vidare. Det behövs dock inte alltid en 
traumatisk händelse för att vårdpersonalen skall uppfatta situationen som svår och få 
den att må dåligt. Beroende på vad vårdpersonalen varit med om tidigare i livet och hur 
sårbar den vid tillfället av händelsen är, reagerar var och en olika.  Det är en viktig 
egenskap hos vårdpersonalen att lära sig hantera och bearbeta dessa traumatiska 
händelser innan de själva bryter ihop under trycket. Trots att kunskapen om vikten att ta 
hand om sig själv kan tyckas basal för vårdpersonal, ökar årligen antalet sjukskrivningar 
på grund av utbränd bland vårdpersonal. Vårt intresse för detta ämne väcktes i och med 
att utbrändhet ofta uppmärksammas i media och våra tankar var hur vårdpersonalen 
själva mår då de ofta är utsatta för svåra händelser. Våra funderingar var hur någon kan 
orka ta hand om andra människor om den inte vet hur den kan ta hand om sig själv och 
sina egna känslor.     
 
BAKGRUND 

Omsorgens pris 
 
”There is a cost to caring. Professionals who listen to clients stories of fear, pain and 
suffering may feel similar fear, pain and suffering because they care” (Figley 1995, 
s.1).   
 
Cost of caring – omsorgens pris, detta fenomen uttrycks ibland av psykologer även som 
indirekt traumatisering – vicarious traumatisation. Vad det egentligen handlar om är när 
terapeutens, det vill säga den som lyssnar, inre känslor påverkas negativt av dess 
förmåga att empatiskt sätta sig in i den drabbades känslor (Sinclair & Hamill 2007). I ett 
patientcentrerat vårdsystem är förståelsen av patientens känslor i fokus. Forskning har 
visat att det var viktigt för patientens återhämtning efter operationer att i interaktion 
med vårdpersonalen få möjlighet att tala ut om sina känslor och därigenom finna en 
mening med sina erfarenheter (Tutton, Seers & Langstaff, 2008).   Detta betyder i sin 
tur att vårdpersonalen genom sitt valda yrke automatiskt kommer i kontakt med 
situationer där vårdpersonalens egna känslor blir inblandade.  Även Kock-Redfors 
(2002) beskriver att vårda patienter som avlider eller är svårt skadade väcker starka 
känslor hos vårdpersonalen. Ofta kan det vara svårt att hinna förbereda sig på vad för 
situationer som personalen kommer att stöta på under arbetspasset innan de exponeras 
för den. Under arbetsdagen kan de utsättas för extremt starka känslointryck där 
vårdpersonalens egna känslor kan vara minst lika starka som de drabbades 
(Hammarlund, 2001). När till exempel barn är inblandade i traumatiska olyckor utgör de 
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i särklass de mest psykiskt påfrestande upplevelser som vårdpersonalen stöter på. Med i 
bilden finns också inte att förglömma ledsna och chockade anhöriga. 
 
 
Det råder idag inget tvivel om att vårdaryrket är bekant för att vara fullt av 
stressmoment. Att under sitt dagliga arbete utsättas för traumatiska händelser i form av 
svårt drabbade, sjuka patienter gör vårdpersonalen automatiskt utsatta för att själva 
utveckla psykisk stress symptom (Jonsson & Halabi, 2006). Under år 2004 utgjorde 
enligt Arbetsmiljöverket utbrändhet 8 % av alla arbetsrelaterande besvär som 
rapporterats inom hälso- och sjukvård. Som bidragande faktorer uppgavs bland annat 
traumatiska upplevelser i form av hot och rädsla, moralisk stress samt hög belastning 
(Dahlqvist, 2008). Studier har visat (Eriksson-Lidman, Norberg & Strandberg, 2007) att 
personers hela liv kan komma att påverkas av utbrändhet, då de i strävan att försvara sin 
självbild väljer bort alla faktorer som är ett hot mot denna. Medarbetares värdefulla 
varningssignaler ignoreras av den drabbade för att istället överdrivet fokusera på 
arbetsuppgifterna. Detta kan gå bra under en viss tid, men därefter kan verkligheten 
komma ikapp dem och illabefinnande kan uppstå. 
 

Vad är ett trauma? 
 
Trauma är känt under flera engelska namn som exempelvis: acute stress disorder, 
posttraumatic stress disorder, vicarious traumatization, compassion fatigue eller 
secondary traumatic stress. Vad som sammanfattar alla dessa är dock ett tillstånd av 
pågående kris eller utsatthet av en specifik traumatisk händelse. En traumatisk händelse 
kan definieras som en situation som är så extrem eller allvarlig, så hotande eller 
kraftfull, att den kräver extraordinära åtgärder för att klara av (Badger, 2001).  Ett 
psykiskt trauma kan vidare uttryckas som en upplevd händelse där livsförhållanden 
förändras så att en psykisk störning kan, eller redan har, uppstått hos individen 
(Hammarlund, 2001). Kritiska omständigheter som kan bidra till ett trauma kan 
exempelvis vara att ett barn avlider eller blir svårt skadat, olyckor med många skadade 
eller situationer där personalen känner den/de drabbade (Andersson, Tedfeldt & 
Larsson, 2000). Starka upplevelser under insatsarbete kan även medverka till en 
traumatisk kris då den normala förberedelsetid som finns vid andra utvecklingskriser 
saknas. Händelsen kan inblandade tyckas komma ”som en blixt från en klar himmel”. 
Vid ett trauma kan inblandade uppleva otillräcklig handlingsberedskap och de inlärda 
reaktionssätten för att psykiskt förstå och kunna hantera situationen blir otillräckliga. 
Det går inte att förutse hur en individ kommer att reagera på en traumatisk händelse då 
alla människor har en egen copingstrategi för att hantera de kriser de utsätts för 
(Isaksson & Ljungquist, 1997). 
 

Stress 
Stress är när en person utsätts för krav eller press från omgivningen som leder till en 
fysisk och psykisk reaktion. Stressreaktionen hos personen ökar ju tydligare kravet är. 
Så länge stressreaktionen får personen att uppnå sina mål och växa som människor 
upplevs den som positiv. När stressreaktionerna tar överhanden kan de däremot bli 
skadliga (Jonsson, 2005). Att leva med förhöjd stress under en begränsad tid är fullt 
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möjligt om en dock negativt. När stressen upplevs under en längre tid kan den likväl 
leda till ett tillstånd av utmattning (Hammarlund, 2001). Stress i denna form beskrivs 
som en diffus motsats till lycka och välbefinnande. Hans Selye, som ofta kallas den 
moderna stressforskningens fader har skrivit mycket om stress och myntade det 
välkända talesättet: ”Det viktigaste är inte hur man har det utan hur man tar det” 
(Malmström & Holm, 2002).  
 

Kritisk stress - Stress vid kritisk händelse 
 
Hotfulla situationer, allvarlig skada och andra tragedier är några välbekanta exempel på 
kritiska incidenter. De kategorier av människor som i sitt yrke dagligdags konfronteras 
med liknande situationer får en hög ansamling av stress. Kritisk stress visar en person 
upp efter en kritisk incidens och visar ett stort omfång av signaler. Dessa signaler kan 
vara såväl kognitiva som emotionella eller fysiska. De allra flesta individer som har 
utsatts för kritisk stress återhämtar sig inom ett par veckor efter den inträffande 
händelsen (Jonsson, 2005). Badger (2001) beskriver att i de flesta situationer där 
vårdpersonal utför ett arbete avtar stress symptomens intensitet hos dem inom 48-72 
timmar. Faktorer som hur länge vårdpersonalen utsätts för ett patienttrauma eller hur 
ofta de utsatts för detta, kan dock leda till att det tar flera veckor eller månader innan 
stress symptomen lägger sig. I de fall där den kritiska stressen inte bearbetas på ett 
positivt sätt och inte avtar i sin intensitet kan denna leda till Post Traumatiskt Stress 
Syndrom.  
 

 Posttraumatisk stress 
 
PTSD visar sig i sitt förlopp mycket varierande och behöver inte utbryta direkt i 
samband med traumat. I vissa fall kan debuten uppträda senare i livet när den drabbade 
hamnat i en livssituation som gör den påmind om den tidigare händelsen och därigenom 
bryta ut (Cullberg, 1999).  Emedan PTSD är väl undersökt hos katastrofdrabbade 
patienter så är det mindre undersökt bland den personal som tar hand om de drabbade. 
En uppskattning visar att bland brandmän i storstadsmiljö så riskerar 16 % av 
personalen att drabbas av PTSD. Bland vårdpersonal skulle siffran kunna vara liknande 
men en tillsynes medärvd motvilja att erkänna en psykologisk förändring i rädsla över 
att arbetskamrater skall ta avstånd från den drabbade och se detta som en svaghet tycks 
finnas (Jonsson, 2005).  
 
”Han var runt 55, en av de äldsta och mest garvade och han hade svårt att inför dom 
unga visa det jag tror han betraktade som en form av svaghet, dvs känslor. Det här 
hade varit tufft men han hade varit med om mycket annat i livet och det var viktigt för 
honom att bibehålla sin position” (Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2000, s. 72). 
 

Effekterna av traumatisk stress hos vårdpersonalen 
 
Stress på vårdavdelningar kan leda till somatiska besvär hos vårdpersonalen. Dessa 
besvär kan i sin tur leda till ökad sjukfrånvaro, svårigheter att fatta beslut samt lösa 
problem, isolering eller okontrollerade utbrott. I sin förlängning kan detta påverka 
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sammanhållningen i arbetsteamet och sänka moralen i gruppen, vilket till och med kan 
leda till att vårdpersonalen lämnar in avskedsavsökningar. Bristande uppmärksamhet av 
denna stressproblematik på avdelningsnivå påverkar inte bara personalen utan kan 
onekligen även påverka kvaliteten på vården samt leda till praktiska misstag i 
patientkontakten (Badger, 2001) .  
 

Arbetsbelastning - en balansgång mellan krav och kontroll 
 
Den amerikanske sociologen Karasek utvecklade i slutet av 70-talet, efter att länge ha 
misstänkt att sjukdom kan framkallas av dålig arbetsmiljö, en sociologisk modell för 
samband mellan påfrestning och reaktion. Teorin bottnar sig i en förmodan att en person 
som inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation eller inte heller trivs, har större 
sannolikhet att bli sjuk på grund av sitt arbete. Anabola processer i kroppen startas då 
och försvagar kroppens motståndskraft vilket leder till att personen lättare blir sjuk.  
 

 

Avspänt AKTIVT 

Passivt SPÄNT

Små 
krav 

Stora 
krav 

Stort utrymme för egna beslut och utveckling

Litet utrymme för egna beslut och utveckling
Figur 5.1, sid. 91 

Karasek belyser i sin krav-kontrollmodell att en arbetsplats med höga krav med 
samtidigt litet utrymme för egna beslut är sjukdomsfrämjande. Samtidigt gynnar en 
arbetsplats med höga krav, men där man har ett stort utrymme för att fatta egna beslut, 
en lärande och motiverande arbetsmiljö (Allebeck, Diderichsen & Theorell, 1998). 
 

Sårbarhet 
 
Det är inte bara traumat eller stressen i sig som är en utlösande faktor för om 
vårdpersonalen kommer att må dåligt. Hur sårbar en person är i olika situationer beror 
på flera orsaker. Enligt Jonsson (2005) finns det olika faktorer som inträffat tidigare i 
livet som påverkar människors reaktioner på trauma. Dessa är: personlig 
utvecklingshistoria, familjehistoria, personlig anlagsstatus, riskfaktorer i yrket, 
riskfaktorer rent boendemässigt, psykisk anlagsstatus samt psykiatriska riskfaktorer. 
Maslach (1985) beskriver även faktorer såsom kön, etnisk bakgrund, samt ålder när den 
personlighetsprofil som utgör riskzonen för utbrändhet skapas. Vid behandling av 
traumatiserade patienter är det ofrånkomligt att även terapeuten genom sin empatiska 
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öppenhet gentemot patienten utsätts för en sårbarhet att själv bli sekundärt traumatiserad 
(Figley, 1995). 

Vårdarlidande ger livslidande 
 
När en förbindelse etableras med patienten, är det viktigt att verkligen vara närvarande 
och våga visa att man blir berörd. I en vårdrelation med patienter är det omöjligt att inte 
i någon mån själv bli berörd. När en patient delger sitt innersta, kommer detta 
automatiskt framkalla en reaktion hos vårdaren (Wiklund, 2003). I rollen som 
vårdpersonal finns en strävan att vara ansande och medlidsam samt att skapa personliga 
band till patienten och dess familj. Dessa band är oundvikliga men kan även medföra 
negativa effekter för vårdpersonalen. Vid kritiska situationer när patienter riskerar att 
avlida eller detta redan har inträffat, berättar vårdpersonalen att en av de största 
bidragande orsakerna till vårdpersonalens eget lidande är att de personifierar sig med 
eller fäster sig vid patienten (Jezuit, 2003). Denna känsla av lidande kan sitta i under en 
lång tid efter att händelsen har inträffat. Även om de symptom beskrivna av 
vårdpersonalen är klassiska definitioner av lidande, så uppfattas de ofta inte av 
vårdpersonalen själva som detta (Jezuit, 2003).   
 

Lidande 
 
Lidandet beskrivs ofta som en form av hot eller kränkning men även som en känsla att 
förlora kontrollen och är förenat med skuldkänslor. Detta leder ofta till att människan 
tystnar och sluter sig inom sig själv, vilket gör att den har svårigheter att tala om sitt 
lidande med andra (Wiklund, 2003). Känslan av det egna kravet att vid känslomässigt 
jobbiga situationer, ha sina känslor under kontroll och att tränga undan dessa till efter 
arbetspassets slut, är vanlig bland vårdpersonal. Det lidande vårdaren upplevt under 
arbetsdagen bärs därmed hem och börjar påverka personens hela vardag (Jezuit, 2003).  
 
Livslidande påverkar hela människans liv och dess hållning till sig själv och dess 
verklighet. Vidare kan livslidandet kopplas till en upplevelse av att inte kunna leva upp 
till sin roll. En konflikt med kravet ”jag måste göra rätt för mig, annars är jag ingenting 
värd” är central (Wiklund, 2003). Livslidandet kan börja hota allt ifrån människans 
totala existens till oförmåga att fullfölja olika sociala uppdrag. Eriksson (1994) 
uttrycker livslidande som det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att 
leva, att vara människa bland andra människor.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Inom sjukvården ingår det i arbetsuppgifterna att vårda och vårdpersonalen kan inte 
själva välja att undvika personliga möten med patienterna. Detta innebär att 
vårdpersonalen genom sitt yrke automatiskt kommer komma i kontakt med lidande och 
emotionell stress. När patienter som drabbats av en traumatisk händelse behandlas 
kommer även vårdpersonalen att bli berörd. Då alla människor är sårbara kan dessa 
emotionella möten med patienterna komma att leda till ett vårdarlidande även hos 
personalen.  Problemen uppstår när vårdpersonalen inte själva får vård och utrymme att 
bearbeta dessa, genom yrket, uppkomna känslor.  
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För att undvika framtida obehag är det av överordnad betydelse att som vårdpersonal ha 
kunskapen om hur omhändertagande av traumatiska patientfall på arbetsplatsen kan 
komma och påverka vårdpersonalens egen kropp och psyke samt hur vårdpersonalen 
kan lära sig att uppmärksamma dessa symptom för att undvika framtida problem. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att utsättas för traumatiska 
händelser på arbetet. 

 
METOD 

Denna studie genomfördes som en litteraturbaserad studie med en kvalitativ ansats då 
vårdpersonalens upplevelser av att utsättas för svåra händelser på arbetsplatsen 
önskades analyseras. En kvalitativ ansats har som yttersta mål att nå ökad förståelse för 
hur livet visar sig i form av upplevelser, erfarenheter samt hur patienters behov kan 
mötas. Grunden i denna granskningsansats bygger på metasyntestänkandet om det 
ökade kunskapsvärdet av att sammanställa flera enskilda forskningsstudier med samma 
fenomen till en större enhet. Denna nya sammanställning av tidigare publicerad 
forskning omtolkas för att mynna ut i en ökad förståelse för det specifika fenomenet 
samt göra det möjligt att omsätta denna såväl i vägledning som praktiskt (Friberg, 
2006). 

Analys 
 
Analysen grundar sig på Evans (2002-2003) analysgång för kvalitativ granskning. 
Denna modell är uppdelad i fyra faser. Den första fasen bygger på att avgränsa det 
fenomen som skall analyseras och samla in material om detta. Inklusionskriterier som 
bygger på vilka artiklar som skall tas med i studien protokolleras. Dessa 
inklusionskriterier säkerställer att urvalet av artiklarna blir homogent och av likvärdig 
kvalitet. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara förhandsgranskade samt ha 
perspektivet upplevelser av vårdpersonalen. Exlusionskriterier var att artiklarna var 
äldre än 10 år samt ha patientperspektiv. Utifrån detta söks relevanta artiklar genom 
databaser. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy 
samt via genomsökning av vårdvetenskapliga tidskrifter via bibliotekets sökhjälp på 
Högskolan i Borås. I databaserna användes tesaurustermerna: nurse, post-traumatic 
stress, compassion fatigue, trauma, burn out, secondary traumatic stress, moral, stress 
och traumatized. Dessa sökord kombinerades i olika konstellationer för att få ut så 
många artiklar som möjligt som besvarade syftet på uppsatsen. Sju stycken av de 
utvalda artiklarna hittades via sökning i databaserna och två stycken hittades via 
referenslistor i andra artiklar. Artiklarna härstammade från Sverige, USA och England 
och innefattade personal från, akut-, onkolog-, ambulans, pediatrik samt 
hospicemottagningar.  
 
I den andra fasen skall artiklarna enligt Evans (2002-2003) läsas vid upprepade tillfällen 
för att få en känsla för innehållet i studien. Artiklarnas nyckelfynd utifrån det tidigare 
definierade syftet listas därefter upp vilket gör att endast det viktigaste 
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kunskapsinnehållet från alla studier återstår. Ur varje artikels resultats del togs 
nyckelfynd ut vad avser syftet i uppsatsen och meningskoder skrevs i kanten på alla 
artiklar. Varje artikel gavs en färg och nyckelfynden klipptes ut och klistrades upp på de 
färgark som artikeln givits.   
 
I den tredje fasen av Evans (2002-2003) jämförs de olika artiklarna på likheter samt 
skillnader och nya övergripande teman samt subteman identifieras. Det är i detta skede 
viktigt att fokusera på det egna syftet för att inte hamna på villovägar.  Alla artiklars 
färgade småark lades ut till ett pussel och sorterades ihop efter samhörigheter i nya 
teman.  
 
I den fjärde och sista fasen skall fenomenet i de nyskapade teman förklaras med en 
tydlig referens tillbaka till original artiklarna för att på så sätt kunna skapa ett trovärdigt 
resultat. Efter att resultatet gett tre huvudteman och vidare underteman vävdes varje 
undertema ihop till ett ny stycke där likheter och skillnader i texten sattes ihop med 
orginalreferenserna för att kunna se från vilka artiklar argumenten kom.  
 
RESULTAT 

Resultatet vi funnit består av tre huvudteman och presenteras i denna tur och ordning: 
Den första behandlar hur vårdpersonalen upplevt att vara i kaos och är uppdelad i 
underteman: upplevelser av triggers som utlöser stress, upplevelser av att känna 
moralisk plikt, upplevelser av övergivenhet samt upplevelser av att inte räcka till. Tema 
två berör hur vårdpersonalen reagerat på den traumatiska händelsen och behandlar att 
märka av somatiska och psykiska symptom, upplevelser av att bli alltför personligt 
involverad, upplevelser av skam och skuld samt att distansera sig. Tredje temat nämner 
hur vårdpersonalen bemästrat den traumatiska händelsen och handlar om strävan att 
upprätthålla balans i livet. 

Upplevelser av att vara i kaos 
 
När man arbetar inom vårdaryrket betyder det att man utsätter sig själv för en risk att bli 
emotionellt både utblottad samt att det blir till en börda. I vårdandet av patienter och 
anhöriga är det ofrånkomligt att komma i kontakt med mycket emotionellt lidande 
(Frogatt, 1998). Det finns många studier som beskriver vad det var som vårdpersonalen 
upplevde traumatisk och vad som skapade en onaturlig arbetsbelastning för dem. 
 

Upplevelser av triggers som utlöser stress 
 
Hos alla personer fanns det olika faktorer som utlöser en post-traumatisk stress reaktion. 
Olika forskningsrapporter visade ett stort antal triggers eller faktorer som visats vara 
bidragande. Svårast att hantera för vårdpersonal i allmänhet var ett barns lidande. Att 
behöva bevittna många plågsamma procedurer och behandlingar gjorda på barnen samt 
att hantera familjernas känslomässiga börda eller känslan av att inte kunna hjälpa 
familjerna i sitt lidande kunde vara utlösare för utmattning och utbrändhet (Maytum & 
Heiman Bielski, 2004). Ett barns död beskrivs även av Jonsson och Halabi (2006) som 
stressande för vårdpersonalen. Död eller sjukdom av en familjemedlem samt möten med 
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döda eller döende patienter rapporteras även som bidragande faktorer. Vissa 
yrkeskategorier inom vården, som till exempel hospice, är mer frekvent utsatta för 
dödsfall av patienter än andra. Andra variabler som påverkar risken för utbrändhet är att 
ofta vara utsatt för traumatisk stress, att vara överhopad av arbete samt att ställa 
patientens behov före sina egna (Abendroth & Flannery, 2006).  
 
Arbetsrelaterade triggers som rapporterades i studien av Maytum och Heiman Bielski 
(2004) var bland annat tidsbrist, återupprepade krav på övertid, personalbrist, att hålla 
för många bollar i luften samtidigt, orimlig policy, dåligt stöd från chefer och avsaknad 
av positiv feedback från chefer när personalen utfört ett bra arbete. En annan 
arbetsrelaterad trigger kunde vara när ny vårdpersonal kände otrygghet i att fråga mer 
erfarna kollegor i patientfrågor. Den nyss anställda vårdpersonalen kände att flertalet av 
deras erfarna kollegor var utarbetade och inte orkade hjälpa andra utan istället bemötte 
förfrågan om hjälp med arrogans och opassande attityd gentemot patienter (Gunther & 
Thomas, 2006). 
 
Det finns olika meningar om vilka personer som är mest utsatta för att råka ut för post-
traumatiska stress besvär. Vissa studier säger att den vårdpersonal som är nyast på 
arbetsplatsen eller hade personliga minnen av ett trauma upplevde mer splittrad 
självtillit än de personer som inte hade upplevt något personligt trauma. Å andra sidan 
säger andra studier att symptom på trauma inte alls hade något att göra med om 
personen själv för egen del hade upplevt ett trauma tidigare (Sinclair & Hamill, 2007). 
Starka minnen är en annan omständighet som påverkar vårdpersonalens ökade risk för 
att utveckla ohälsa. Under en arbetsdag kan det inträffa flera olika händelser som fäster 
sig som starka minnen. En sköterska på en akutmottagning beskriver en olycka där en 
pappa hade amputerat sin sons ben med en gräsklippare:  
 
”When the family brought in the bag that had the pieces of the leg and foot in it, the foot 
itself still had the sneaker on it” (Gunther & Thomas, 2006, s. 372 ).   
 

Upplevelser av att känna moralisk plikt 

 
Att konstant behöva kompromissa och att trots underbemanning ändå ha strävan att 
sörja för en bra vård ses av vårdpersonalen som en av de svåraste sakerna (Tutton et al., 
2008) Vårdpersonalens egen pliktkänsla att ge en god vård och det faktum att de ville 
utveckla sig inom sitt yrke gjorde att de, trots detta fick ta hand om allt fler patienter 
men ändå inte fick extra betalt för det, accepterade arbetssituationen. I svåra situationer 
fick de ofta ta till sina egna erfarenheter för att lösa situationerna men insåg samtidigt 
att pressen på arbetet reducerade deras kapacitet att komma ihåg saker eller lära sig nya. 
Önskan att ge god vård gjorde att vårdpersonalen satte press på sig själva och gjorde att 
de valde att komma tidigare till arbetet, hoppade över lunchraster och andra raster samt 
stannade kvar längre på kvällarna (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 
 

Upplevelser av övergivenhet 
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Ofta framhöll vårdpersonalen en upplevelse av att efter traumatiska händelser stå 
ensamma kvar med en massa känslor. Trots att det för vårdpersonalen var en lättnad att 
kunna lämna över ansvaret till någon annan när de lämnat av patienter vid en 
akutmottagning eller vid en olycksplats beskrevs kvarstående känslor av utmattning, 
upprördhet, sorg, kval, förvirring. Ju längre tid vårdpersonalen spenderat med patienten 
desto mer började en oro och rädsla inombords växa och de börjar älta hur de skulle 
klara av att bearbeta situationen efteråt.  Då vårdpersonalen hade lämnat över en patient 
stod de själva kvar i en för dem kaotisk värld full av känslor. Dessa kaotiska känslor 
kunde vara fulla av skam, skuld, förvirring och post-traumatiska stress symptom 
(Jonsson & Segesten, 2004). Efter traumatiska händelser kunde vårdpersonalen känna 
sig övergivna och sårbara och hade svårt att släppa de minnen de har från situationen. 
De påminndes ständigt om händelsen genom lukter, bilder och ljud och kände att de inte 
kunde klara av dessa erfarenheter utan att få delge dem med någon. Ibland kände 
vårdpersonalen att de inte kunde berätta om dessa traumatiska händelser med någon 
annan utan kände att de måste gömma sina känslor (Jonsson & Halabi, 2006). 
 
”It´s impossible to share my feelings with anybody, who can I talk to, nobody will ever 
understand my feelings” (Jonsson & Halabi, 2006,  s. 93). 
 
Att ha någon att delge sina känslor efter ett trauma, var en viktig faktor till att 
vårdpersonalen kände att de kunde bearbeta händelsen. En längtan fanns att ha någon att 
dela dessa erfarenheter med (Jonsson & Halabi, 2006). I de fall när vårdpersonalen hade 
blivit avvisade när de försökt uttrycka sina känslor om skam och skuld byggdes istället 
skammen och självförebråelsen på. När de ibland kände det som om det var deras fel att 
patienten inte överlevt och samtidigt upplevde lite förståelse och från sitt närmaste 
sociala nätverk kunde detta leda till isolation och ensamhet (Jonsson & Segesten, 2004). 
Vårdpersonalen valde gömma sina hemligheter, använda förnekelse eller gräva ner sig i 
jobb när de saknade vänner eller familj att uttrycka sina känslor för (Jonsson & Halabi, 
2006).   
 

Upplevelser av att inte räcka till 

 
Under en arbetsdag finns det många olika typer av stressmoment för vårdpersonalen. En 
studie belyser det faktum att stress kan uppkomma när vårdpersonalen sätter patientens 
behov framför sina egna, arbetar långa arbetspass, har ansvaret för många patienter, att 
under arbetet upplever många dödsfall på kort tid eller vid skiftarbete och att dessa 
stressmoment adderat kan leda till utbrändhet (Abendroth & Flannery, 2006). En annan 
stressfaktor som även fördubblade arbetsbelastningen var om en i personalen var sjuk 
under arbetspasset och de andra fick ofta täcka upp för denne (Billeter-Koponen & 
Fredén, 2005). Vårdpersonalen berättade att de ständigt lever med en oro att hinna ta 
god hand om sina patienter även vid underbemanning då de trots allt bara har två händer 
att arbeta med (Gunther & Thomas, 2006) . 
 
Det kunde även vara stressande för vårdpersonalen när de kände att de nått sin gräns för 
vad de orkade ta emot emotionellt. Denna emotionella mättnad hindrade dem från att 
fungera effektivt på arbetsplatsen (Frogatt, 1998). Personalen som dagligen 
konfronterades med mycket lidande var medvetna om att detta var skadligt på lång sikt 
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(Tutton et al., 2008). Inom ambulanssjukvården beskriver en vårdpersonal det som att 
det inte är någon mening att göra sig själv en alltför detaljerad bild av en händelse innan 
den inträffar. Verkligheten stämmer ändå inte överens med hur det kommer att bli och 
att det annars bara framkallar mer stress än nödvändigt (Jonsson & Segesten, 2004).    
I Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) framkom ett antal kategorier som ledde 
till stress och utmattning. De första påvisade att oklara arbetsuppgifter och förändringar 
i arbetsteamen bägge ledde till stress i form av ökad arbetsbelastning. Även 
maktlösheten i att känna att de inte kan ändra sin arbetssituation och att de andra 
kollegorna är precis lika stressade ledde till utmattning. Vidare framkom att det faktum 
att tiden kvar att vara hos patienten minskade, när vårdpersonalen förväntas ha allt 
större dokumentationsansvar, var stressande. Personalen berättade att de valt vårdyrket 
för att ta hand om människor och inte för att sitta 75-90 % framför en dataskärm. En 
annan stor del i arbetet består i att se till att kommunikationen vårdare emellan fungerar 
bra och att alla är medvetna om vad de andra sysslar med.  En vårdpersonal beskriver 
även dilemmat när en ung man dött och trots att de visste om vad för behandling 
patienten hade behövt så hade läkaren inte kommit till avdelningen som oerhört 
stressande (Gunther & Thomas, 2006). 
 
All vårdpersonal upplevde dock inte stress som enbart negativ. Det uttrycktes även äkta 
glädje i att arbeta med tvära kast, att inte veta vad som skall hända härnäst och i att se 
patienterna snabbt bli hjälpta, eller ’fix it and go’ som en vårdare uttrycker det. 
 
”I got a good feel for a lot of what was out there and this was the only place that I 
really felt challenged in the way that I am here, because you don´t know what´s going to 
happen next, you don´t know what´s coming through the door next, you´ve got to cope 
with whatever goes on and I really like that. I actually like working in a fairly stressful 
einvironment and I like being pushed most of the time” (Tutton et al., 2008, s. 149). 
 
För att klara av att hantera traumatiska händelser finns det ett antal olika metoder för 
detta. En ”inre dialog” är en teknik som bygger på en inre dialog inom sig själv som kan 
användas i de situationer när inte all information om händelsen finns att tillgå (Jonsson 
& Segesten, 2004). En inre konversation har till syfte att bygga upp en bild om hur 
situationen kommer att se ut från det att larmet inkommit fram tills mötet med den 
drabbade. I den inre dialogen ställs frågor till den egna personen som de själva besvarar 
i syfte att hjälpa vårdpersonalen möjliggöra en egen strategi byggd på tidigare 
erfarenheter med lösningar för situationen. För att göra den inre stressen hanterbar vägs 
för och nackdelar i den inre dialogen. Detta åstadkommes genom att hitta en mening i 
tidigare erfarenheter och potentiella lösningar. Vårdpersonal uttrycker behovet av att 
”tömma flaskan” innan de svämmar över men tekniken med den inre dialogen verkar 
bara fungera i de fall där tidigare erfarenhet av coping strategier eller kontakt med 
liknande situationer existerar.  
 
För att minska stress var det viktigt att kunna bearbeta stressfulla erfarenheter genom att 
kunna få support, bekräftelse och kunna prata med någon vårdpersonal de kan lita på. 
Behovet av någon att prata med var oftast ögonblickligt och brådskande och behovet av 
någon som kunde härbärgera vårdarens känslor. Personen som lyssnade behövde inte ha 
svaret på alla frågorna, utan det handlade mer om att vara äkta intresserad finnas där för 
vårdaren. Skam och skuld känslor kan lätta genom att använda en annan person som 
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container för sina påträngande minnen och genom att prata av sig visade det sig att 
dessa känslor av skam och skuld kunde avta. Maytum och Heiman Bielski (2004) visar i 
sin studie att vårdpersonalen vid upprepade tillfällen pratar om behovet om öppna, 
stöttande och ärliga relationer på arbetsplatsen och om behovet att ha någon att prata 
med. Att dela med sig av sina känslor genom att prata med andra personer om sina 
erfarenheter gav ibland möjligheten att lämna händelsen bakom sig (Jonsson & Halabi, 
2006).  
 
Vad de flesta i vårdpersonalen berättade var behovet av en riktigt god genuin vän att 
dela sina traumatiska händelser med. En god vän som fanns där när de behövde dem och 
inte avvisade dem oavsett vilket problem de hade eller vad klockan var, och klarade av 
att hantera vårdarens ilska. I de fall där vårdpersonalen inte hade någon att dela sina 
känslor med valde de istället att visa sina känslor genom sport, där det är mer accepterat 
att visa känslor (Jonsson & Segesten, 2004).  Behovet av att ha personer att prata med 
som förstår var grunden till att kunna bearbeta traumatiska händelser. Det uttrycktes att 
vårdaryrket inte alltid är lätt att förstå för personer som inte arbetar inom det. En 
vårdpersonal beskriver detta fenomen (Maytum & Heiman Bielski, 2004) 
 
”I remember going to a high school reunion and telling people what I do and it´s a 
conversation stopper – people don’t know what to say”    (Maytum & Heiman Bielski, 
2004, s. 177). 
 

Att reagera på den traumatiska händelsen 
 
Varje person reagerar unikt på indirekt trauma och dess reaktion beror på vad denna 
händelse har för betydelse och vilken tro personen har i grunden. Indirekt traumatisering 
kan dock komma att splittra vårdarens tro och få den att ifrågasätta meningen med livet. 
Indirekt traumatisering kan komma påverka vårdarens förmåga att älska, leka och skapa 
och till fullo leva. Därför kan indirekt traumatisering även komma påverka vårdarens 
sätt att fungera i mötet med patienten (Sinclair & Hamill, 2007). Symptomen mellan 
utmattning och utbrändhet beskrevs som liknade förutom att symptomen i utbrändhet 
var mer allvarlig (Maytum & Heiman Bielski, 2004). I en studie av Sinclair och Hamill 
(2007) beskrevs att vårdaren i många fall själv upplevde liknade symptom som dess 
patient. Vårdaren som har upplevt traumat indirekt till skillnad från patienten som 
upplevt det direkt visar en mildare grad av symptom. Då effekterna av indirekt 
traumatisering långsamt adderas till varandra kan vårdpersonalen vara omedveten om de 
smygande symptomen tills dess att arbetskompisar eller privata vänner runt omkring 
dem påpekar förändringarna i vårdarens sätt att uppträda.  
 

Att märka av somatiska och psykiska symptom 

 
Vårdgivaren beskriver efter att ha upplevt ett trauma omöjligheten att lämna de 
stressfulla händelserna bakom sig, och alla kände av någon form av stressymptom. 
Panik, mardrömmar, somatiska symptom, att vara på helspänn samt att återuppleva 
traumat är några exempel på dessa stressymptom (Jonsson & Halabi, 2006). Billeter-
Koponen och Fredén (2005) beskrev att vårdpersonalen i deras studie även visade andra 
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somatiska symptom så som huvudvärk, magont, illamående, muskelvärk och nackvärk 
samt trötthet. Efter en traumatisk händelse berättar vårdpersonal att de kan bli så gripna 
av händelsen att de till och med svimmar (Jonsson & Segesten, 2004).  
 
Att uppleva stress under en lång tid och samtidigt gömma sina inre känslor och oro kan 
leda till en rad psykiska besvär. Vårdpersonalen beskriver sina känslor så som bitterhet, 
skam samt avsmak för sig själv (Jonsson & Halabi, 2006). Likaså kan vårdpersonalen 
efter ha upplevt ett indirekt trauma få en känsla av oro, uppleva ensamhet och minskad 
glädje i aktiviteter som tidigare varit roliga. Även förmågan att hantera negativa känslor 
och hantera personliga konflikter påverkas negativt av denna händelse (Sinclair & 
Hamill, 2007). I en studie gjord av Jonsson och Segesten (2004) beskrev vårdpersonalen 
hur de upplevt känslor som avtrubbning av sin förmåga att känna medlidande samt att 
de inte fungerade som de brukade vare sig på jobbet eller socialt. Trots att 
vårdpersonalen kände sig förskräckta när de närmade sig olycksplatsen eller när 
arbetskollegor frågade om de kände sig okej, valde de att försöka gömma sina känslor.  
För att fly traumatiska minnen och dämpa besvärande minnen, överkonsumerades ofta 
alkohol, droger, mat eller cigaretter (Sinclair & Hamill, 2007). Vissa minnen var så 
starka att de påverkade vårdpersonalens privata liv. De vanligaste återupplevelser i form 
av mardrömmar och flashbacks utvecklades lätt till traumatiska minnen (Jonsson & 
Segesten, 2004). 
 
”That thing that is stuck in my memory is the sound, and the picture of the death child. I 
still react when I see a child in that age. I often have nightmares and I dreaming about 
the same things…what happened… always the same dream. I can feel it in my body…in 
my stomach…it´s painful” (Jonsson & Halabi, 2006,  s. 93). 
 

Upplevelser av att bli alltför personligt involverad 
 
Att arbeta inom vården betyder ständig närkontakt med patienter och vårdpersonalen 
förväntas kunna förmå att utöva en viss grad av kontroll över sina emotioner (Frogatt, 
1998). Det är inte alla som indirekt är utsatta för traumatiska händelser som påvisar 
post-traumatiska stress symptom. Det finns olika faktorer hos en individ som påverkar 
sannolikheten för att utveckla ohälsa efter att ha varit utsatt för indirekta trauman. Den 
största bidragande riskfaktorn till detta är förmågan till inlevelse, empati, med 
patienterna (Sinclair & Hamill, 2007). En annan studie utförd av Maytum och Heiman 
Bielski (2004) visade att 75 % av vårdpersonalen ansåg att de största triggerfaktorer för 
utbrändhet och utmattning var att bli alltför involverad i patienterna eller att överskrida 
den professionella gränsen. Vårdpersonalen beskriver hur de personifierar sig med de 
drabbade och blir alltmer involverade i situationen. Känslan att de drabbade hade 
kunnat vara vårdpersonalen själva eller deras egen familj gör rädslan för att misslyckas 
allt större och leder till en sårbarhet hos dem. Denna sårbarhet kan leda till att 
vårdpersonalen börjar isolera sig från patienten och deras anhöriga. Krav från patienten 
och deras anhöriga kan dock vara av den natur att det är omöjligt för vårdpersonalen att 
distansera sig och att vägra deras krav till närhet (Jonsson & Segesten, 2004). En 
vårdgivare beskriver hur vissa patienter bildligt talat kryper innanför huden och snärjer 
fast sig runt vårdarens hjärta (Gunther & Thomas, 2006). En annan vårdpersonal 
beskriver hur det är oundvikligt att bli berörd. Vare sig man vill eller inte är det inget 
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som kan påverkas utan det bara händer av sig själv (Maytum & Heiman Bielski, 2004). 
Att bli alltför involverad i patienterna beskrivs av vårdpersonal att det blir mer än de 
klarar av att hantera och blir en börda för dem. Kroppen beskrivs som en container som 
fylls med känslor (Frogatt, 1998).  
 
”I suppose it´s like a sponge, you can only absorb so much sometimes and when I´ve 
had, I am not functioning very well, I´m not being very good at wok, because I can´t 
take any more on board” (Frogatt, 1998, s. 335). 
 

Upplevelser av skam och skuld 
 
Vårdpersonalen uttrycker ofta känslor av självförebråelse. Efter traumatiska händelser 
följde ofta negativa minnen förknippade med skam och skuld. Vårdpersonalen kände 
skam att de inte kunnat rädda patienten till livet eller tillräckligt stöttat den drabbades 
familj. Skuld mynnade ofta i att vårdgivaren lovat patient eller anhöriga att de skulle 
klara sig men att detta inte inträffat. Även om vårdgivarna kände att de gjort allt de 
kunnat så gnagde tankarna i vad de hade kunnat göra annorlunda (Jonsson & Segesten, 
2004). 
 
” So, I get everything ready, and I go into the room, and I tell this lady. I said, ‘So, hey, 
we´re going to put you on the ventilator for a few days and let you rest and let you get 
better. But you´re going to be just fine.’ That, right there, was my biggest mistake. I 
learned, and I was still a young nurse, and I learned right then, never, ever, ever, ever 
tell your patients that they´ll be just fine. Because they may not, and this lady wasn´t” 
(Gunther & Thomas, 2006, s. 372 ).   
 
Trots det att vårdpersonalens insatser varit förträffliga slutade insatserna trots detta ofta 
med att patienten dog. Detta kunde leda till maktlöshet bland vårdpersonalen. I de fall 
när patienten varit ung vid bortgången beskrevs den ofta som katastrofal och tragisk och 
svaren på frågan varför söktes (Gunther & Thomas (2006).  
 
” We were all very, very, very, very, traumatized, like I mean, it was just horrendous 
because we felt really felt like we had done everything. You know, we were just kind of 
desperate to save him. Despite all of our efforts, he still died…. That´s when it´s really 
hard when you have to look at people and say we don´t really know why they died, but 
they died. And that sounds really lame” (Gunther & Thomas, 2006, s. 372 ).   
 
Ofta inträffade det att vårdpersonalen kände att de inte hade tillräckligt med tid att sitta 
ner hos patienten, utan konstant var tvungen att rusa från det ena stället till det andra. 
Att inte kunna ge patienten tio minuter som ansågs ge så mycket, gav känslor belagda 
med skam och skuld (Maytum & Heiman Bielski, 2004). Ett annat gissel för 
vårdpersonalen var enligt Gunther och Thomas (2006) att de kände skuld över att 
läkaren inte fanns till hands när patienten frågade efter dem. Även balansakten mellan 
att hålla läkaren glad och nöjd och fullfölja deras ordinationer samt att vara en advokat 
för patienten ansåg vårdpersonalen inte alltid som lätt.  
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Att distansera sig 
 
För att orka fortsätta arbeta med traumatiska händelser försökte ibland viss vårdpersonal 
distansera sig i sin empatiska framtoning gentemot patienten. Vårdpersonalen liknar 
med att sätta upp en sköld mellan sig själva och den traumatiska händelsen i 
självskyddande syfte så att obehagliga minen inte skall hindra dem från att utföra sitt 
arbete. (Jonsson & Segesten, 2004). Liknande beskrivning av att sätta upp en barriär 
beskrivs i Frogatt (1998) där vårdpersonalen betonar vikten av att distansera sig till 
patienten. Trots att vårdpersonalen belyser vikten av att distansera sig, var det angeläget 
att påvisa betydelsen av att när det i svåra situationer handlats mindre känslofullt, inte 
betytt att det rört sig om att vårdpersonalen inte brytt sig, utan snarare om att de inte 
haft kraften kvar inom sig själva att bry sig i alla lägen (Tutton et al., 2008 ).  
 
”I feel as though I´ve become so detached, I have detached myself from it I think, so 
detached that I feel like I´ve become emotionless with some of the patients…… It´s too 
hard for me, It´s too tireing and I don´t have the energy for it” (Tutton et al., 2008, 
s.149). 
 
Vårdpersonalen distanserade sig även från familj och vänner. När det föreslogs att de 
skulle göra aktiviteter tillsammans svarade de med att, inte idag, jag är trött, men 
imorgon eller nästa vecka. Vårdpersonalen hade inte längre förmågan att hantera 
problem, orkade inte lyssna och orkade inte bry sig om känslor. De beskrev utbrändhet 
som ett mentalt koma som de inte kunde göra något åt (Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). I de fall där vårdpersonalen rapporterat svårare symptom under en längre tid och 
där dessa hindrat dem från att fungera normalt på arbetsplatsen hade ibland slutat med 
att de inte orkat längre utan sagt upp sig  
 

Att bemästra situationen 
Det var först när vårdpersonalen kom till en punkt där de kunde se en helhetsmening i 
den traumatiska händelsen som de började läka. Denna tidpunkt för bearbetning hade 
ingen specifik början eller slut utan var konstant pågående och började då när 
vårdpersonalen själva hade valt (Jonsson & Segesten, 2004).   
 

En strävan att upprätthålla balans i livet 
För att kunna funktionera effektivt fastställde vårdpersonalen att det måste finnas en 
viss grad av skyddande av sig själv för att kunna hantera balansen mellan närhet och 
distans (Tutton et al., 2008). För att möjliggöra denna balansakt att må bra krävs att 
vårdpersonalen har strategier både på arbetsplatsen och privat för att kunna hantera 
detta. Strategier för att klara av arbetssituationen kan vara såväl kortsiktiga som 
långsiktiga. Kortsiktiga strategier vid illabefinnande kan vara att ta ledigt från arbetet, 
lära sig sätta gränser och våga säga nej, debriefing med kollegor efter en stressig dag 
eller byta arbetsuppgifter. Mer långsiktiga strategier kan vara att utveckla stödjande 
arbetsgrupper, skapa en förståelse för personliga triggerfaktorer eller att skapa en 
handlingsplan för hur situationer av förlust, sörjande eller död skall bearbetas (Maytum 
& Heiman Bielski, 2004).    
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Stöttning av kollegor på arbetsplatsen är viktig. En kafferast betyder så mycket mer än 
bara vila för personalen. Kafferasten ger möjlighet att prata med någon om sina problem 
och reflektera över känslor, etiska frågor eller ge känslan av att personen i fråga inte står 
ensam i svåra situationer. Detta ger vårdpersonalen mer energi och får dem fungera 
mycket bättre på arbetet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Gott kamratskap bland 
kollegor kunde vara den avgörande faktorn som gjorde att vårdpersonalen såg en 
mening i att stanna kvar på arbetsplatsen och hindrade dem från att lämna yrket 
(Gunther & Thomas, 2006). Vårdpersonalen kände även ett behov av att få bekräftelse 
från chefen att de utfört ett bra arbete och när de fick detta beskrevs det som en riktigt 
bra känsla (Jonsson & Halabi, 2006).  Användandet av humor eller en viss jargong 
beskrivs positivt för att hantera stressiga situationer. Det enda tillfället när detta ansågs 
olämpligt var när barn var inblandade i olyckor (Jonsson & Segesten, 2004). 
 
En viktig beståndsdel i att kunna hantera jobbiga situationer var att kunna förstå vad 
som hade hänt och varför. Vårdpersonalen hade försökt hitta en förklaring och mening i 
de oväntade utgångarna av patientfall och i efterhand lära sig av erfarenheterna så de 
visste hur de kunde agera i nästa liknande situation (Gunther & Thomas, 2006). 
 
”None of our nursing skills could save him. The things I learned from him were the 
importance of acting quickly, but also the importance of teamwork. Because we were in 
a situation where we had enough team members to come in and provide the care that he 
needed. But it still didn´t make a difference” (Gunther & Thomas, 2006, s. 373 ).   
 
Vårdpersonal betonade vikten av att kunna hålla sina känslor under kontroll och ansåg 
att det var deras eget val om de tillät sig låta sina känslor gå över styr (Frogatt, 1998). 
Likaså berättar vårdpersonalen i Tutton, et al. (2008) studie liknande resultat om att de 
själva hade möjligheten välja om de ville hålla kvar vid minnet eller om de skulle släppa 
taget. Risken med att inte släppa taget om olustiga känslor var att de på sikt kunde bli 
outhärdliga för vårdpersonalen. En sköterska beskrev att hon hanterade sin närhet och 
distans genom att som hon uttryckte sig ”switch on” i sin roll som sjuksköterska när hon 
reste till arbetet och ”switch off” när hon reste hem (Frogatt, 1998). Realiteten för de 
flesta av vårdpersonalen att hantera sin yrkesroll är kanske inte alltid så lätt som vid 
ovan nämnda. Det viktiga är dock att vårdpersonalen lär sig hitta sitt egna individuella 
sätt på vilket de kan undvika att bli utbrända. En majoritet av vårdpersonalen pekar på 
hur viktigt det är att bygga upp ett meningsfullt liv utanför arbetsplatsen för att klara sig 
genom jobbiga händelser. Meningsfulla aktiviteter såsom att ta hand om 
vårdpersonalens psykiska och fysiska hälsa, bygga upp ett socialt nätverk, uppehålla sin 
humor och föra ett positivt tänkande gav en balans i förhållandet mellan arbete och fritid 
(Maytum & Heiman Bielski, 2004).  
 
”Make sure your life is balanced. You´ve got to have a life outside the workplace. Go 
home and kiss your own kids after you´ve had a really bad day. Give thanks for what 
you got and keep going” (Maytum & Heiman Bielski, 2004, s. 176). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Vårt syfte var att beskriva upplevelser hos vårdpersonalen att uppleva traumatiska 
händelser arbetet. Därför anser vi att vi genom att välja kvalitativa artiklar har fått 
tillgång till vårdpersonalens känslor och tankar och därigenom kunnat uppnå vårt syfte. 
Vid arbetet att hitta lämpliga artiklar uppstod inget problem att hitta många som beskrev 
vårt syfte. Det verkar finnas ett allt större intresse för att fånga upp vårdpersonalens 
reaktioner på stress allteftersom problematiken med sjukskrivningar på grund av 
utbrändhet ökar inom vården. Problemet var dock hitta de lämpliga sökord som beskrev 
vårt syfte bäst eftersom det fanns ett stort antal artiklar som handlade om trauma i sig. 
Ett sökord som gav bra träffar var compassion fatigue som vi fann genom en annan 
artikel om trauma. I början av arbetet fokuserade vi på trauma men ändrade på detta då 
vi såg att trauma och hög arbetsbelastning tillsammans gav intressanta resultat. Vi anser 
att artiklarna ger en stor bredd av erfarenheter eftersom de kom från ett brett spann av 
personalkategorier. Under artikelsökningen hade vi först bara tänkt att välja artiklar från 
Europa men valde även ta med artiklar utanför Europa då vi insåg att dessa upplevelser 
var generella och inte hade något med landsgränser att göra.  
 
Det kan rekommenderas att använda sig av olikfärgade papper till de olika artiklarna. 
Detta gav en lätt översikt av vilka nyckelord som tillhörde vilken artikel och 
underlättade därigenom när vi ville gå tillbaka i arbetet och se varifrån stycket var 
hämtat. Vidare gav de färgade papperna en snabb överblick om hur mycket som använts 
av varje artikel. Något som vi fann svårt var att hitta lämpliga rubriker till de olika 
underrubrikerna som kunde beskriva innehållet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Att kunna känna empati borde vara en förutsättning för att arbeta inom vårdyrket om 
patienten skall kunna känna trygghet och omsorg i mötet. Problemen uppstår dock när 
gränsen mellan en sund inlevelse och att bära med sig arbetet hem överskrids.  Vårt 
resultat visar precis som Wiklund (2003) beskriver att vårdpersonalen hade svårt att inte 
bli alltför involverade i patienten och att det bara händer av sig själv. Vårdpersonalen 
kan må dåligt av att inte kunna dra en gräns för närhet och distans, vara utsatta för 
många traumatiska fall som är svåra att släppa ur tankarna vid arbetes slut. Det som 
ställer till mest problem är när de destruktiva tankarna och känslor inte får utlopp utan 
ger symptom. I resultatet beskrivs många somatiska och psykiska symptom såsom 
huvudvärk, magont, mardrömmar, sömnbesvär, panik och så vidare. Detta ligger helt i 
linje med vad Badger (2001) redovisar för symptom vid post-traumatisk stress. Dessa 
symptom leder obehandlat till ökat antal sjukdagar, svårigheter i problemlösning samt 
att personen drar sig tillbaka eller isolerar sig helt. Det är slående likheter med resultatet 
i denna uppsats på hur vårdpersonalen mår efter att ha upplevt traumatiska händelser på 
arbetsplatsen. Detta i kombination med en hög arbetsbelastning bidrar till att 
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vårdpersonalen mår dåligt och påverkar teamandan. Dålig stämning mellan personalen 
tror vi lätt leder till att personalen inte hjälps åt med patienterna och att patienternas 
behov och säkerhet därigenom kan komma att äventyras.  
 
Som beskrivet i resultatet var vårdpersonalen medveten om att den stress och lidande de 
dagligen utsattes för var skadlig (Tutton et al., 2008). Vidare visade resultatet att 
vårdpersonalen såg det som omöjligt att lämna stressfulla händelser bakom sig (Jonsson 
& Halabi, 2006) . I Maytum och Heiman Bielskis (2004) artikel visar vårdpersonalen att 
de tycker att arbetsgivaren har ett visst ansvar hjälpa vårdpersonalen att hantera sina 
traumatiska minnen eftersom att konfronteras med dessa händelser inte är självvalt utan 
en del som ingår i deras arbete. Vad många arbetsgivare inom vården i Sverige kanske 
inte är medvetna om är att det sedan 1 juli 2000 finns en tvingande lag från 
Arbetarskyddsstyrelsen vid namn AFS 1999:7 som föreskriver hur krisstöd skall 
planeras, ordnas och följas upp på arbetsplatsen. I denna lag står beskrivet att det på 
varje arbetsplats skall finnas beredskap och rutiner för vilket krisstöd som behövs med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning samt särskilda risker. Varje chef och 
arbetsledare skall ha tillräckliga kunskaper och träning om krisstöd för att kunna planera 
detta på ett lämpligt sätt. Precis denna åtgärd föreslår även Sinclair och Hamill (2007) i 
sin studie. AFS 1999:7 innefattar även allmänna råd som rekommenderar att utveckla 
handlingsplaner för att skydda den drabbade från ytterligare hot och att ge ett 
medmänskligt omhändertagande, trygghet och möjlighet kunna tala om sina 
upplevelser. Detta krisstöd har stor betydelse för att mildra stressreaktioner och 
förebygga framtida sjukdomstillstånd. Den support som efterfrågas i AFS 1999:7 visade 
vårt resultat att det ofta saknades. För att återknyta till Karaseks krav och kontroll 
modell som visade att en bra arbetsmiljö minskade sannolikheten att bli sjuk på grund 
av sitt arbete så kan det tyckas att arbetsgivarna kunde spara mycket pengar på att se till 
att vårdpersonalen har en arbetssituation där de mår bra och trivs. 
 
Vårdpersonalen beskrev ofta hur de kände sig övergivna och sårbara efter traumatiska 
händelser och att de många gånger höll inne med sina känslor. Jezuit (2003) pekar i sin 
artikel på vilken unik möjlighet chefer inom vården genom sitt arbete har att hjälpa den 
vårdpersonal som lider av de händelser de upplevt via arbetet. Hon beskriver hur 
cheferna kan hjälpa vårdpersonalen att skaffa en förståelse för de personliga 
konsekvenser som blir resultatet av att bli alltför personligt involverad, skapa en öppen 
atmosfär på avdelningen för att diskutera de påfrestande känslorna samt hjälpa dem till 
att få adekvat hjälp för sitt lidande. Vi tror liksom Jezuit att avdelningschefer har stora 
möjligheter för att kunna hjälpa sin personal. Att vara tillgänglig för sin personal på 
avdelningen när de varit med om traumatiska upplevelser och ta dem vid sidan och 
fråga hur de egentligen mår och om det är någonting de känner att de behöver kan vara 
ovärderligt. I resultatdelen berättas även om fördelarna för vårdpersonalen att få utlopp 
för sina innestängda känslor genom sport där det anses mer ”legitimt” att visa 
känsloyttringar. Vi tror att det är viktigt för arbetsgivaren att inse att sponsring av 
vårdpersonalens sportaktiviteter inte är att ses som lyx utan en billig försäkring till att 
stötta deras välmående efter en traumatisk arbetsdag. De positiva fördelarna i och med 
dessa enkla men viktiga hjälpåtgärder tordes kunna spara mycket mänskligt lidande hos 
vårdpersonalen men även vara ekonomiskt fördelaktigt för avdelningarna. Det är dock 
inte att förglömma att en stressreaktion hos personalen kan visa sig veckor eller 
månader efter att händelsen har skett och att behovet av hjälp då är precis lika stort. Det 
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är emellertid inte bara chefernas ansvar att se till att vårdpersonalen mår bra. Det gäller i 
första hand att lära sig känna igen och de egna triggerfaktorer som gör att personen i 
fråga börjar känna att känslorna börjar bli övermäktiga. I resultatet beskrev personalen 
bland annat faktorer som tidsbrist, barns lidande, att bevittna många dödsfall eller 
faktorer i vårdpersonalens privatliv som gjorde dem sårbara. De beskrev vidare känslan 
av oro, avtrubbning och att aktiviteter som tidigare varit roliga nu längre inte känns kul. 
Till detta nämnde vårdpersonalen även en rad somatiska besvär såväl som ett 
tillbakadragande och isolering. Alla dessa symptom ingår i de fyra områden för 
mänsklig förändring vid stress (Jonsson, 2005), där de delas upp efter kognitiva, 
fysiska, emotionella samt beteendereaktioner. Genom kunskap att dessa reaktioner kan 
uppstå vid stress och genom att medvetandegöra vårdpersonalen om detta tror vi att de 
första symptomen på illabefinnande kan fångas upp i ett tidigare skede innan personen 
mår så dålig att den inte orkar gå till arbetet längre. Även om det beskrivs som 
oundvikligt för vårdpersonal som möter patienter som drabbats av trauma att själva inte 
bli indirekt traumatiserade (Sinclair & Hamill, 2007), finns dock strategier för hur detta 
kan undvikas. Att begränsa antalet traumapatienter för vårdpersonalen per vecka, att 
erbjuda stöd från kollegor, att erbjuda träning och utbildning i traumatologi, att utveckla 
personliga coping strategier samt att bli säker i sin grundläggande tro anses hjälpa då 
det oftast är dessa områden som påverkas av indirekt traumatisering. Jonsson (2005) 
upplyser om att den stödfunktion vid krissituationer som tidigare utfördes inte längre 
betraktas som debriefing. De situationer som tidigare utfördes av externa professionella 
yrkesutövare har idag ersatts med enskilda hjälpinsatser med hjälp av välutbildas 
hjälpstödspersonal. Denna hjälp skall erbjudas individuellt för varje person och aldrig 
som tidigare i grupper. Redan i första terminen på läkarutbildningen ingår det för de 
studerande att lära sig vikten av att personligen kunna bearbeta stressiga och 
oförglömliga situationer. Denna kunskap borde kanske ingå som standard i utbildningen 
för all vårdpersonal? Det viktiga är i slutändan att någon bryr som om hur 
vårdpersonalen mår och fångar upp den när de inte är sig lika längre. Det är inte viktigt 
om detta är en arbetskollega eller vän. Huvudsaken är att någon finns till hands för var 
och en och att varje person hittar sin personliga väg för att må bra. Hammarlund (2001) 
styrker denna teori genom att uttrycka sig att om någon tar oss på allvar och lyssnar på 
oss, känner vi oss bekräftade och förstådda vilket minskar känslan av kaos. När någon 
lyssnar på oss upplever vi spontant någon mening i livet och det är därför viktigt att se 
till att ingen människa någonsin blir så ensam att den inte har någon att dela sin 
verklighet med. 
 
I inledningen talade Figley (1995) om att omsorgen har ett pris och att vårdpersonal 
som lyssnar till sina patienters berättelser av rädsla, smärta och lidande kan komma 
känna liknande som patienten. Resultatet har ju visat att så uppenbart är fallet. Som 
vårdpersonal kommer man att bli berörd. Efter arbetsdagens slut eller i månader efteråt 
kan dessa starka känslointryck leda till problem för vårdpersonalen själva. Den dag 
vårdpersonalen inte längre blir emotionellt berörd av tragedier visar det bara att den inte 
tagit hand om sig själv i samband med tidigare tragiska händelser (Kock-Redfors, 
2002).  Som vårdpersonal lyder ofta det gamla mottot: ”sällan bota, ofta lindra, alltid 
trösta” Hippokrates(citerad i Stolt, 2003), men betyder detta att vårdpersonalen är en 
outtömlig container som konstant orkar ge patienter support utan att själva tyngas ner 
under de påfrestningar de dagligen ansätts utstå? Självklart är detta inte fallet utan för 
att må bra måste vårdpersonalen inse att de inte är några oändliga containrar som kan ta 
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emot hur mycket känslor som helst. Ibland måste containern tömmas på känslor och 
lidande för att orka kunna ta emot mer i framtiden. Vårdpersonalen kommer att må 
dåligt ibland och det är bara att hoppas på att de har det kamratstöd bland kollegor och 
vänner som behövs för att kunna lyssna till sina patienter. Avslutningsvis beskrivs en 
bra summering av hur utsatta vårdpersonal kan vara och vilka känslor de kan uppleva: 
 
”Jag har under mina år som sjuksköterska i ambulanssjukvården tagit hand om 
mödrar, fäder och barn som förlorat någon av sina allra närmaste anhöriga. De har 
varit slutet på en svår sjukdom, plötsliga dödsfall eller olyckor. Jag har upplevt 
familjetragedier där barn far illa och varit på plats minuterna efter att någon tagit sitt 
liv. Sådan är yrkets vardag. Traumatiska händelser, makabra scener som är svåra att 
föreställa sig. Jag är inte ensam om mina upplevelser. Detta är min och mina 
medarbetares vardag…. När någon börjar prata om något de varit med om är det som 
att starta en lavin. Många har ett behov att få prata av sig” (Per-Anders Åström citerad 
i Björk, 2008, s.59). 
 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

När resultat och diskussion sammanfattas visar det sig att vårdpersonalen själva blir 
berörda och kan komma att må dåligt när de vårdar patienter som drabbats av 
traumatiska händelser. Det visar sig vikten av att genom utbildning av vårdpersonalen 
lära dem göra sig uppmärksamma på när och av vad de personligen mår dåligt av och 
lära sig betydelsen av att bearbeta dessa för att orka kunna gå vidare. Vårdpersonalen är 
inga okänsliga maskiner som kan förväntas prestera en konstant hög kvalitet utan att 
själva få möjligheten att stanna upp och reagera. Tvärtom finns ett stort behov av att ge 
sig själv en möjlighet till att få bearbeta hur den egna kroppen och själen mår för att 
kunna fortsätta vara mänskliga och inte bli avtrubbad emotionellt.  Varje människa har 
personliga triggerfaktorer som utlöser stress hos personen och det gäller att lära sig 
känna igen de signaler inom en själv som gör att illabefinnande uppstår. 
 
Då resultatet visar att vårdpersonalen inte tycker sig öppet kunna visa känslor på 
arbetstid i rädsla för att blotta sig inför kollegor anser vi att mycket kan göras på 
avdelningar för att främja en mer accepterande miljö för att våga avreagera sig. Det 
finns många sätt att göra detta som till exempel prata med en arbetskollega, under en tid 
få byta arbetsuppgifter eller få tid för att ta ut sig fysiskt via sport. Det är vidare av 
yttersta vikt att avdelningschefer inser att de har en unik möjlighet att genom att skapa 
fungerande handlingsplaner för krishantering, skapa en mer hälsobefrämjande atmosfär 
för sin personal och därigenom öka kvaliteten på vården för såväl personal som 
patienter. Inom sjuksköterskeutbildningen på Borås Högskola finns det möjlighet att i 
en utökad valbarkurs få handledning i yrkesmässig växt. I detta forum tas i små, fasta 
grupper regelbundet med hjälp av en handledare upp de problem och känslor som stötts 
på under studier och praktik. Alla gruppdeltagarna kommer till tals och ger stor 
belåtenhet hos studenterna. Då det även finns handledningsmöjligheter inom yrkeslivet 
rekommenderas detta starkt för att få släppa ut känslor som belastar vårdpersonalen och 
ge möjlighet att gå vidare mot ett hälsosamt liv. 
 
Den bästa hjälpen efter en traumatisk händelse är oftast att ha en riktigt god vän att prata 
med och ha förnuftet att våga visa att man mår dåligt innan den inte orkar längre utan 
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drar sig undan. Faktum är att det är just då när personen isolerar sig som hjälpen behövs 
som bäst. Vårt resultat och diskussion hoppas vi kunna vara till hjälp för vårdpersonal 
för att lära sig uppmärksamma behovet av att bearbeta upplevda traumatiska händelser 
på arbetet.     
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Bilaga 1 

Titel Perspektiv Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel:  
Professional 
nursing culture on 
a trauma unit: 
experiences of 
patients and staff 
Författare:  
Tutton, E. 
Seers, S. 
Langstaff, D. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advances Nursing 
Årtal: 2008 

Kvalitativ studie 
utifrån ett  
patientperspektiv 
samt 
vårdarperspektiv  

Antalet personer med 
traumatiska skador 
ökar och intresset för 
tillhanda havande av 
dessa patienter blir 
större. Faktorer för 
hur vårdpersonalen 
kan optimera 
patienternas 
återhämtande saknas 
dock. Syftet är att 
undersöka patientens 
och vårdpersonalens 
upplevelser på en 
akutmottagning. 

En etnografisk 
kvalitativ studie har 
gjorts på en 
akutmottagning. 40 
patienter samt 19 i 
vårdpersonalen som 
upplevt trauma 
djupintervjuades 
och meningsenheter 
kodades sedan om 
efter nya teman.  

Vikten av patienten 
i fokus påtalades. 
För att orka med 
arbetsdagen krävs 
det av 
sjuksköterskan 
förmåga att kunna 
släppa taget om sina 
känslor och lära sig 
närhet och distans.  
Ett bra teamarbete 
bevarar sakkunskap 
och möjliggör bästa 
möjliga vård för 
patienten. 

Titel:  
Long-term stress, 
burnout and 
patient-nurse 
relations: Qualitive 
interview study 
about 
nurses´experiences 
Författare:  
Billeter-Koponen, 
S. 
Fredén, L. 
Tidskrift:  
Scandinavial 
Journal of Caring 
Scienece 
Årtal: 2005 

Kvalitativ studie 
utifrån ett 
vårdarperspektiv 

Problemet är att 
stressen i dagens 
samhälle ständigt 
ökar. Syftet är att få 
en djupare förståelse 
av vårdarens 
upplevelser av 
långvarig stress och 
utbrändhet samt att 
undersöka 
professionalismen 
mellan patient och 
sjuksköterska. 

10 stycken erfarna 
sjuksköterskor som 
varit sjukskrivna 
minst 2 månader på 
grund av utbrändhet 
orsakad av 
långvarig stress 
intervjuades under 1 
timme. Intervjuerna 
spelades in, skrevs 
ner,  kodades och 
delades in i nya 
kategorier. 

En bra relation 
mellan patient och 
sjuksköterska 
ansågs ytterst 
viktigt. Den dagliga 
stressen som var 
verkligheten samt 
känsla av 
hopplöshet ledde 
dock till att denna 
relation inte orkade 
upprätthållas från 
sjuksköterskan håll. 
Stressen gav efter 
ett tag kroppsliga 
symptom och 
sjuksköterskorna 
visste inte vart de 
skulle vända sig till. 

Titel:  
The place of 
metaphor and 
language in 
exploring 
nurses´emotional 
work 
Författare:  
Froggatt, K. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advance Nursing 
Årtal: 1998 

Kvalitativ studie 
utifrån ett 
vårdarperspektiv 

Det är viktigt med en 
förståelse av 
symboliska uttryck av 
språket som ofta 
beskrivs via 
metaforer. Problem 
1är att det finns lite 
studier om detta inom 
vård litteraturen samt 
problem 2 vad för 
känslor som 
hospicepersonal 
upplever vid möten 
med  döden.  Syfte1 
är att skapa en 
verklighet som 
förespråkar ett annat 
sätt att förklara 
känslor i arbetet och 

Djupgående 
intervjuer med 
sjuksköterskor samt 
chefer som arbetade 
på hospice samt 
granskning av 
hospice litteratur 

Resultatet visar att 
man försöker 
klargöra känslor 
något abstrakt 
genom att använda 
metaforer för att 
beskriva 
emotionella uttryck. 
Vårdpersonalen 
använder även 
metaforer för att 
uttrycka stress. Att 
känna bördan eller 
tyngden av 
människors känslor 
beskriver 
personalen som att 
deras kroppar blir 
till en container. För 
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syfte 2 är att redogöra 
för hur hospice 
sköterskor i sitt 
arbetsliv klarar av 
personliga och 
arbetsrelaterade 
förluster . 

att hantera det 
emotionella arbetet, 
stängde 
vårdpersonalen 
bildligt talat av och 
på sina känslor likt 
en strömbrytare. 

Titel:  
Predicting the Risk 
of Compassion 
Fatigue 
Författare:  
Abendroth, M. 
Flannery, J. 
Tidskrift: 
Journal of Hospice 
and Palliative 
Nursing 
Årtal: 2006 

Kvalitativ studie 
utifrån ett 
vårdarperspektiv. 

Det finns ett växande 
intresse för 
förståelsen av 
empatisk utmattning 
men problemet är att 
det inte finns många 
studier om  risken att 
utveckla detta bland 
hospicepersonal. 
Syftet är att 
undersöka risken för 
förekomst av 
empatisk utmattning 
bland sjuksköterskor 
på hospice samt om 
det finns samband i  
deras karaktär som 
ökar risken för detta.  

Strukturerade 
multiple choice 
intervjuer utfördes 
med 216 
sjuksköterskor som 
alla arbetade på 
hospice. Datan som 
framkom 
analyserades med 
hjälp av 
Professional Quality 
of Life Compassion 
Satisfaction and 
Fatigue Subscales 
och demographic 
questionaire.  
Analysen gav både 
kvalitativa och 
kvantitativa resultat. 

Bland de 
intervjuade befann 
sig 78 % inom en 
måttlig till hög risk 
för empatisk 
utbränning. Det 
hittades inga 
uppenbara samband 
mellan civilstånd 
eller etnicitet bland 
sjuksköterskorna 
utan snarare att de 
med hög risk hade 
bevittnat 
traumatiska dödsfall 
som de senare själva 
inte bearbetat och 
som ökade deras 
stressnivåer. 

Titel:  
Nurses´Narratives 
of Unforgettable 
Patient Care 
Events 
Författare:   
Gunther, M. 
Thomas, S. P. 
Tidskrift:   
Journal of Nursing 
Scholarship 
Årtal: 2006 

Beskrivande 
fenomenologisk 
studie utifrån 
Husserl och 
Merleau-Ponty 
från ett 
vårdarperspektiv. 

Problemet är ett det 
finns många studier 
om upplevd stress och 
jobbtillfredsställelse 
men bara ett fåtal som 
beskriver de verkliga 
känslorna hos 
sjuksköterskor när de 
vårdar patienter. 
Syftet är att 
undersöka upplevelser 
hos sjuksköterskor när 
de vårdar patienter i 
moderna sjukhus. 

46 legitimerade 
sjuksköterskor på 
sjukhus med minst 
3års 
arbetserfarenhet 
valdes frivilligt ut. 
Intervjuerna 
genomfördes med 
en djupgående 
öppen fråga under 
60-90 minuter under 
en 18-månaders 
period.  
Materialet 
analyserades 
fenomenologiskt av 
en grupp bestående 
av fakultet och 
studenter under tre 
års tid.  
 
 

Fyra huvudteman 
var identifierade: 
extraordinära vård 
tillfällen som störde 
rutinerna, ofattbara 
händelser som 
efterlämnade frågor, 
sökande efter 
förståelse av vad 
som hade kunna 
gjorts annorlunda 
samt upplevelsen av 
att stå själv antingen 
i  patientsituation 
och att inte få hjälp 
av kollegor.  

Titel:  Guilt, 
shame and need for 
a container: a study 
of post-traumatic 
stress among 
ambulance 
personnel 
Författare:  
Jonsson, A. 

En 
fenomenologisk 
studie, analyserad 
utifrån teorier av 
Giorgi och 
Heidegger, utifrån 
ett 
vårdarperspektiv. 

Ambulanspersonal är 
frekvent utsatta för 
kritiska situationer i 
sitt jobb. Det finns 
flera studier som 
beskriver 
konsekvenserna av 
traumatisk stress hos 
patienter men få som 
beskriver den hos 

10 personal inom 
ambulansen  med 
blandat ålder, 
utbildning samt 
erfarenhet deltog i 
studien. En timmas 
intervjuer er med 
öppet strukturerade 
frågor genomfördes 
med åsidosatt 

Resultatet visade att 
inte ens den mest 
erfarne vårdgivaren 
är skyddad för de 
överväldigande 
känslor de kan 
utsättas för. Post 
traumatiska stress 
syndrom, skam, 
skuld och att 
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Segesten, K. 
Tidskrift:  
Accident and 
Emergency 
Nursing 
Årtal: 2004 

vårdpersonalen. 
Syften är att avslöja 
och fördjupa 
förståelsen av de sätt 
som ambulans 
personal hanterar  
traumatiska händelser 
och skapa en 
förståelse av de 
deltagandes livsvärld. 

förförståelse. 
Materialet 
analyserades i 
helhet, 
meningsenheter, 
samt i nya enheter 
enligt Giorgi. 

klandra sig själv är 
vanliga efter 
traumatiska 
händelser på 
arbetstid. För att 
orka hantera 
traumatiska 
händelser var det 
viktigt att ha en 
kollega eller god 
vän att prata med 
efteråt. Okänslighet 
kunde vara tecken 
på post traumatisk 
stress. 

Titel: Work 
related post-
traumatic stress as 
described by 
Jordanian 
emergency nurses. 
Författare:  
Jonsson, A. 
Halabi, J. 
Tidskrift:  
Accident and 
Emergency 
Nursing 
Årtal: 2006 

Kvalitativ studie 
med en 
hermeneutisk 
fenomenologiskt 
betraktelsesätt 
utifrån ett  
vårdarperspektiv. 

Även om det finns ett 
ökat intresse av att 
studera 
arbetsrelaterad stress 
så är de flesta studier 
utförda i västvärlden. 
Det finns få studier 
som genomförts på 
vårdpersonal i mellan 
östern. 
Syftet med studien är 
att fördjupa 
kunskapen i hur 
sjuksköterskor inom 
akutvården i 
Jordanien upplever 
och hanterar 
traumatiska händelser 
och hur de hänger 
ihop med 
exponeringen av den 
dagliga arbetsstressen. 

25 
akutsjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
centrala Amman 
bads skriva ner sina 
erfarenheter av 
trauma relaterade 
händelser. En 
fenomenologisk 
metod användes för 
att öppet kunna 
erfara den 
mänskliga 
upplevelsen i 
fenomenet. 
Liknande fenomen i 
de olika intervjuerna 
grupperades 
samman till nya 
enheter. 

Fyra gemensamma 
delar framkom: Att 
vara ensam och 
gömma sina 
känslor, en känsla 
av empati och dela 
smärtan med 
patienten, Oförmåga 
att lämna känslorna 
bakom sig utan att 
hela tiden bära dem 
med sig samt 
uppnående av 
förståelse där ett 
lugn först inträffar 
när personalen har 
fått dela sina 
erfarenheter med 
någon annan.  
 

Titel: 
Compassion 
Fatigue and 
Burnout in Nurses 
Who Work With 
Children With 
Chronic 
Conditions and 
Their Families 
Författare:  
Maytum, J. C. 
Heiman,  M. B. 
Garwick, A. W. 
Tidskrift:   
Journal of 
Pediatric Health 
Care 
Årtal: 2004 

Kvalitativ 
beskrivande studie 
utifrån ett 
vårdarperspektiv . 

 Då lite är känt om 
upplevelser av 
empatisk utmattning 
och burnout bland 
sjuksköterskor som 
arbetar med kroniskt 
sjuka barn och deras 
familjer ses denna 
arbetsgrupp kunna 
vara en riskgrupp. 
Syftet är att 
identifiera de 
utlösningsfaktorer och 
klarlägga de coping 
strategier som 
sjuksköterskor som 
arbetar med kroniskt 
sjuka barn och dess 
familjer använder för 
att klara av empatisk 
utmattning och 

20  mycket erfarna 
sjuksköterskor som 
arbetade med barn 
med kroniska 
tillstånd på olika 
vårdinrättningar 
intervjuades om 
deras erfarenhet av 
empatiskt 
utmattning och 
burnout. 11 
kärnfrågor och 
undersökningsfrågor 
ställdes på ett öppet 
sätt och 
analyserades med en 
kvalitativ analytisk 
innehålls metod. 

Det framkom att 
empatisk utmattning 
var vanligt och ofta 
sågs som ett 
förstadie till burnout 
som ansågs ha 
allvarligare och 
längre ihållande 
symptom som 
påverkade 
personalen såväl på 
arbetet som hemma. 
32 olika triggers 
identifierades, bla 
orimliga 
förväntningar från 
vissa familjer, att se 
barn som inte kan 
leva ett normalt liv, 
o.s.v. Insikt och 
erfarenhet hjälpte 
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förhindra burnout. personalen att 
utveckla 
copingstrategier för 
att minimera och 
förkorta empatisk 
utmattning samt 
förhindra burnout. 

 

Titel: Does 
vicarious 
traumatisation 
affect oncology 
nurses? A 
literature review 
Författare:  
Sinclair, H. A.H. 
Hamill, C. 
Tidskrift:  
European Journal 
of Oncology 
Nursing 
Årtal: 2007 

Kvalitativ studie 
utifrån ett 
vårdarperspektiv. 

Ställföreträdande 
(indirekt) 
traumatisering 
används inom 
mentalvården men 
erfarenhet har visat att 
även onkologpersonal 
kan uppleva samma 
sorts känslor. Det 
finns dock inga 
undersökningar 
gjorda på om även 
onkologsköterskor 
kan drabbas av detta. 
Syftet är att införa 
begreppet 
ställföreträdande 
traumatisering och 
argumentera för att 
det borde bli infört 
bland onkolog 
sjukvården då det inte 
bara är applicerbart 
inom mentalvården. 

 Studien 
genomfördes som 
en litteraturstudie 
där passande artiklar 
söks via diverse 
databaser och sedan 
jämförts. Nya teman 
skapades och 
beskrevs. 

5 nya kategorier 
skapades:  koncept 
analys, effekten av 
indirekt 
traumatisering (i t), 
risk faktorer för i t, 
prevention för i t 
samt hantering av i 
t. Indirekt 
traumatisering 
innebär en inre 
förnimmelse an 
terapeuten som 
påverkas negativt 
genom att försätta 
sig in i den 
traumatiserade 
patientens känslor. 
Indirekt 
traumatisering är ett 
allmänt begrepp 
som passar in på 
många yrken. 
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