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Sammanfattning    

Dysfunktionell stress bland sjukvårdspersonal är ett ökande problem i dagens samhälle. 

En av de vanligaste anledningarna för sjukfrånvaro bland sjukvårdspersonal är psykisk 

ohälsa och värk i rörelseapparaten på grund av dysfunktionell stress. Sjuksköterskor 

som måste ta itu med svåra skador och avlidna människor löper större risk att utsättas 

för höga nivåer av dysfunktionell stress. Ökad utsatthet för stress kan leda till en 

försämrad prestationsförmåga och en ökad risk för misstag som kan äventyra patientens 

säkerhet och hälsa. Litteraturstudien har för avsikt att beskriva orsaker till stress och 

dess påverkan på sjuksköterskan på en akutmottagning. Studien bygger på 10 

vetenskapliga artiklar, sex kvantitativa samt fyra kvalitativa. Litteraturgranskningen 

resulterade i två teman. Administrativ och organisatorisk stress: Administrativ och 

organisatorisk stress härstammar primärt från en bristande blandning av personal med 

hög och låg kompetens, underbemanning, överbeläggningar samt omvårdnadskrävande 

patienter. Konflikter på grund av skillnader i senioritet, tjänstgöringstid, skillnader i 

vanor och arbetssätt ligger till grund för stress. Dåligt stöd har en stor påverkan på hur 

sjuksköterskor upplever stress. Vårdpersonal som känner stöd från kollegor och ledning 

upplever en större arbetstillfredsställelse, högre arbetsmoral och upplever mindre stress 

i arbetsvardagen. Patientrelaterad stress: Sjuksköterskor utsätts för våld samt 

traumatiska händelser i sitt vardagliga arbete som upplevs vara en stor orsak till stress. 

Ångest, skuldkänslor, rädsla samt utmattning är några känslor sjuksköterskor upplever 

efter hot och våld eller traumatiska händelser. Stress kan leda till minskad 

koncentrationsförmåga och fokus bland sjuksköterskor vilket kan resultera i en 

försämrad vårdkvalité. Sjuksköterskor som utsätts för traumatiska händelser löper risk 

för att utveckla PTSD (posttraumatisk stress disorder). För att kunna tillfredsställa 

grundläggande behov, undvika lidande, bidra till ökat välbefinnande och inge trygghet 

hos patienten. Är det viktigt med en ökad insikt i sjuksköterskans stressfyllda 

arbetssituation på akutmottagningar. 

 

Nyckelord: nursing, emergency department, stress, cause, impact. 
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INLEDNING 

Psykisk ohälsa på grund av stress är ett växande problem i vårt samhälle. Stress kan 

beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera 

dem. Kroppens autonoma nervsystem är anpassat för att hantera plötslig stress som vid 

fysiska hot, men idag utsätts vi oftare för psykisk och psykosocial stress som är mer 

långvarig (Socialstyrelsen 2009, s. 182). En av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro 

är psykisk ohälsa och värk i rörelseapparaten som ofta härstammar från långvarig stress. 

Den ökande ohälsan leder till minskad produktivitet, stora kostnader för samhället och 

sjukförsäkringssystemet (Socialstyrelsen 2009, s. 197). Sjuksköterskeyrket tillhör en av 

de mer stressutsatta yrkesgrupperna. Trots ett ökat antal patienter förväntas 

sjukvårdspersonal ge snabb och adekvat sjukvård utan utökade resurser. Den ökade 

arbetsbördan för sjuksköterskor på akutmottagningar kan leda till försämrad vård och en 

negativ påverkan på patientsäkerheten (Muntlin & Kurland 2009, s. 109). Författarna 

har sedan tidigare arbetserfarenhet inom akutsjukvården och anser därför att arbetsmiljö 

och stress inom akutsjukvård är ett viktigt och intressant område. Denna studie har som 

målsättning att belysa bakomliggande orsaker till stress och hur det påverkar 

sjuksköterskan på en akutmottagning. Studiens resultat kan bidra till att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och därmed skapa en ökad 

kunskap och förståelse för vårdpersonal på akutmottagningar.  

 

 

BAKGRUND 

Akutsjukvård på en akutmottagning 

Socialstyrelsen definierar akutsjukvård som, akut omhändertagande av patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i slutenvården. Akutsjukvård 

består av åtgärder som bör inledas inom någon timme eller högst upp till ett dygn 

(Socialstyrelsen 2014, s. 9). Ambulansen kommer in med en mindre andel av den totala 

patientkvoten som söker vård under en dag på en akutmottagning. De flesta av patienter 

som söker kommer ingående, eller med egen bil. Huvudsyftet med akutmottagningen är 

att bedöma och eventuellt tillhandahålla akut behandling, för att sedan göra ett 

ställningstagande om patienten behöver fortsatt vård på en sjukhusavdelning eller om 

patienten kan åka hem (Wikström 2006, s. 20). De flesta patienter som kommer in till 

en akutmottagning får gå igenom en prioriteringprocess. Antingen kan denna process 

ske i ambulansen av ambulanspersonalen men oftast är det upp till sjuksköterskorna på 

akutmottagningen som sitter i Triage. Triage existerar så att ”rätt patient” ska få ”rätt 

vård och hjälp”. I triagen tar sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen emot, 

prioriterar och sorterar patienterna till rätt klink på akutmottagningen (Göransson, 

Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg 2008, ss. 168-169). För att kunna göra en bedömning om 

vilken prioritering och eventuell akut behandling som patienten behöver, görs diverse 

undersökningar på inkomna patienter. Dessa undersökningar och kontroller inkluderar 

blodtryck, puls, EKG, blodprover, temperatur etc. (Wikström 2006, ss. 23-24). En 

akutmottagning är oftast uppdelad i olika kliniker. En allmän uppdelning är kirurgi, 

medicin och ortopedi. I dessa tre kliniker täcker en akutmottagning in det flesta 

patientkategorierna som söker vård på en akutmottagning. Patienter som söker för andra 

typer av sjukdomar och besvär, exempelvis öron-näsa-hals eller gynekologi behandlas 
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oftast samtidigt av personal från någon av huvudklinikerna (Wikström 2006, s. 16).  

Vården på akutmottagningar bygger främst på sjukvårdsteam inom de olika 

huvudklinikerna, vilket innebär att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare arbetar 

tillsammans för att ge patienterna vård (Athlin, Schwarz & Farrohknia 2013, ss. 2-3). 

Akutmottagningen har en central roll i sjukvården. Förutom samarbetet med de egna 

avdelningarna och instanserna på sjukhuset så samverkar akutmottagningarna med 

ambulanspersonal, vårdcentraler, andra sjukhus och akutmottagningar (Wikström 2006, 

s. 17). 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö inom akut sjukvård 

Arbetet på akutmottagningar kan vara väldigt påfrestande, ständigt växlande och 

oförutsägbarart. För en utomstående person kan arbetet ibland upplevas som kaotiskt 

och ostrukturerat. Exponering för oväntad död, trauma, våld, fulla väntrum och 

överbeläggning är regelbundna händelser som bidrar till en högre arbetsbelastning för 

sjuksköterskor på akutmottagningar. Sjuksköterskor och läkare ägnar avsevärd tid under 

sin arbetsdag involverade i intensiva interaktioner med människor (Potter 2006, ss. 59-

61). Hög arbetsbelastning definieras som en kombination av ställda krav och upplevd 

kontroll på arbetet, som kan öka risken för psykosocial ohälsa (Karasek & Theorell 

1990, ss. 88-89).  

 

Det är svårt för personalen att förutse hur arbetsdagen kommer se ut, då det aldrig går 

att veta vilken typ av patienter som kommer att vara i behov av vård. Vardagen på en 

akutmottagning kan ha inslag av påfrestande traumatiska tillfällen där patienterna 

kanske upplever sin värsta dag i livet efter en allvarlig trafikolycka, kontra patienter 

som söker vård för ett brutet finger eller en stukad arm (Wikström 2006, s. 12). Trauma 

definieras av Nationalencyklopedin (2016) som yttre faktorer eller händelser som 

påverkar människokroppen och ger en övergående eller kvarstående skada. Wikström 

(2006, s. 12) skriver att kontrasterna mellan de olika arbetsscenarierna är inte ovanliga 

även om det inte alltid måste inträffa någon stor dramatisk händelse utan det mest 

dramatiska kan vara att stoppa en näsblödning. 

 

En hög arbetsbelastning, långa skift och stress är vanligt bland sjuksköterskor 

(Arbetsmiljöverket 2014). En stressig och påfrestande arbetsmiljö för personalen kan ha 

en stor påverkan på patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket 2013, ss. 367-370).  

Sjuksköterskor som jobbar på en akutmottagning har generellt en betydligt högre nivå 

av emotionell utmattning jämfört med sjuksköterskor som arbetar på 

intensivvårdsavdelningar och medicinska avdelningar. Arbetstrycket på en 

akutmottagning är statistiskt sett högre jämfört med andra avdelningar på sjukhuset 

(Potter 2006, s. 59). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

ICN:s (International council of nurses) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, s. 3) pratar om sjuksköterskans grundläggande 

ansvarområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

ICN:s etiska kod beskriver sjuksköterskans primära professionella ansvar, som i första 
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hand är riktat mot människor i behov av vård. I sitt omvårdnadsarbete jobbar 

sjuksköterskan för att främja en miljö där mänskliga rättigheter och människors 

värderingar, vanor och tro visas respekt och hänsyn. ICN:s etiska kod redogör för 

sjuksköterskans personliga ansvar för sitt sätt att utöva vårdyrket med god kompetens, 

ta hand om sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras. Sjuksköterskans 

uppträdande ska alltid främja och stärka allmänhetens förtroende för vården. Under 

ansvarsområdet sjuksköterskan och medarbetare beskriver ICN:s kod (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, ss. 4-6) hur sjuksköterskan ska verka för ett gott samarbete 

och en ömsesidig respekt för kollegor och medarbetare. Sjuksköterskan vidtar åtgärder 

för att på ett passande sätt skydda enskilda personer, familjer och allmänhet när deras 

hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. Wiklund (2003, s. 156) 

menar att sjukvårdaren alltid är i en maktposition gentemot patienten. Det är därför 

viktigt att vårdaren använder sin makt för att främja vården för patienten och dennes 

hälsa. Om vårdaren istället väljer att använda sin position för att styra patientens 

valmöjligheter riskerar det att skapa ofördelaktiga val för patienten och patienten utsätts 

för oetiskt handlande. 

 

Hälsa 

World Health Organization (1946, s.100) definierar hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart som avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder. Eriksson (1989, ss. 28-29) förstärker begreppet hälsa i 

början av 1980-talet som att vara hel och att uppleva sig som en hel människa. Hälsa 

betecknar ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Upplevelsen av hälsa är 

mångdimensionell och speglar människans aktuella livssituation. Hälsa är således 

relativ och refererar till både psykisk hälsa och fysisk hälsa. Travelbee (1971, s. 69) 

påpekar att uppfattning och tolkning av upplevelser är individuellt beroende av vår 

omgivning, ärftlighet men framför allt av våra tidigare erfarenheter. Samtliga människor 

tolkar, bearbetar och reagerar på olika vis i olika situationer.  Detta gör att 

sjuksköterskans bemötande av patienter är beroende på den individuella reaktionen på 

en uppkommen situation, som exempelvis stress.  

 

Stress 

Stress är en nödvändig naturlig reaktion som uppstår i anslutning till en utmaning eller 

ett upplevt hot. Aktivering av stress kan vara till fördel för förbättrade prestationer samt 

inlärning och träning. Om stress aktivering pågår under en längre tid kan det leda till 

förslitning på kroppens organismer (Eriksen & Ursin 2013, s. 31). 

 

Vad är stress? 

Stress är ett välbeforskat område men begreppet stress har flera olika definitioner 

(Almen 2007, s. 29). En vanlig definition är att ett stimuli eller påverkan på organismen 

som leder till kroppsliga funktionsförändringar är stress. Detta innebär att det måste 

finnas stimuli för att stress ska uppstå, dessa stimuli kallas för stressorer. Stressorer kan 

vara psykologiska (mentala) eller fysiologiska (mekaniska). Psykologiska stressorer 

som aktiverar en stressreaktion hos en person kan exempelvis vara relationsproblem, 

vantrivsel på jobbet eller förlust av en närstående. Fysiologiska stressorer kan vara 
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alkohol, kroppsliga skador eller miljön. Det är den skadliga aspekten på fysiologiska 

reaktioner som utgör stress (Währborg 2009, ss. 49-52). 

 

Stress kan delas upp i två typer, den funktionella och dysfunktionella. Den typ av stress 

som inte alstrar sjukdom betecknas funktionell och den som ger upphov till skador eller 

sjukdom i vävnader betecknas som dysfunktionell. Stress är en konsekvens av skilda 

förhållanden som vi regerar olika på. Skadligheten varierar biologiskt mellan individer, 

beroende på situationen och individuella skillnader i sårbarhet (Währborg 2009, s. 55). 

 

Stressens påverkan på kroppen 

När en person utsätts för ett yttre stimuli som hjärnan uppfattar som ett hot, triggas en 

”fäkta” eller ”fly” respons igång och en stressreaktion uppstår.  En mängd fysiologiska 

reaktioner uppstår i kroppen, bland annat aktivering av HPA- axeln (hypothalamic–

pituitary–adrenal eller hypotalamus-hypofys-binjurebark). Detta resulterar i en ökning 

av kortisolkoncenrationerna i blodet. Kortisol har en livsavgörande betydelse när 

människan utsätts för hot. Kortisolens verkan på bland annat det sympatiska 

nervsystemet och immunsystemen är mycket gynnsamt på kort sikt. Vid en långvarig 

kontinuerlig exponering av kortisol kan istället en rad negativa effekter uppstå, 

exempelvis negativ påverkan på det centrala nervsystemet, som exempelvis 

minnesproblematik (Olsson 2013, s. 81). 

 

De gynnsamma effekterna på människa vid en kortvarig stressreaktion är exempelvis 

ökad koncentration och extra energi. Människans autonoma nervsystem har en rad 

effekter på kroppen, som ökat blodtryck, blodets koagulationsförmåga ökar, 

koncentrationen av socker och fett i blodet stiger. Dessutom aktiveras immunförsvaret, 

smärtkänsligheten minskar och vissa minnesfunktioner förbättras. Vid långvarig 

stresspåfrestning prioriterar kroppen mobilisering av energi framför läkning och 

energilagring. Detta leder till att minnet försämras, smärtkänsligheten ökar i stället för 

att dämpas och immunförsvaret fungerar sämre.  Detta kan leda till ytterligare allvarliga 

stressrelaterade konsekvenser som depression, posttraumatiska stresstillstånd och 

utmattningssyndrom men även till kroniska smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar och 

diabetes (Socialstyrelsen 2009, ss. 182-183). 

 

Stressens påverkan på sjuksköterskan och vårdandet 

Vid hög belastning på en akutmottagning tvingas personalen prioritera de medicinska 

delarna. De psykosociala samt etiska aspekterna hamnar då i skymundan. Det kan hända 

att sjuksköterskan blir tvungen att göra flera saker samtidigt, som tillexempel att ta 

rapport och administrera läkemedel. I bästa fall finns det tid i efterhand för att informera 

patienten om vad som har inträffat och vad som ska ske (Wikström 2006, s. 16). Enligt 

McCabe (2004, ss. 44-45) kan en känsla av oförmåga infinna sig hos sjuksköterskan vid 

stress, och hen kan erfara en upplevelse av att inte hinna med patienterna och inte hinna 

erbjuda ett holistiskt vårdande. Cho, Chin, Kim och Hong (2016, s. 79) beskriver hur 

stress på grund av underbemanning och dålig arbetsmiljö ökar risken för 

feladministrering av läkemedel, trycksår och fallskador. Wiman och Wikblad (2003, ss. 

426-427) påpekar att sjuksköterskor, på grund av stress, får en försämrad verbal 

kommunikation samt en avvaktande inställning. Sjuksköterskan får ett instrumentalt 
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beteende och har ett icke- vårdande förhållningssätt. Nyström, Dahlberg och Carlsson 

(2003, ss. 763-765) menar att en konsekvens av en stressfylld arbetsmiljö bland 

vårdpersonalen kan bli obalanserade möten mellan patient och vårdare, där 

sjuksköterskan ibland ger patienterna för mycket information om hur stressfyllt de 

upplever sitt arbete. Dahlberg och Segesten (2010, s. 219) beskriver att när patienter 

känner sig osäkra, nedtryckta och har en känsla av att vara i vägen så uppstår ett 

vårdlidande. Eriksson (1994, s. 86) definierar vårdlidande som det lidande som 

patienten upplever som en följd av bristfällig vård och bristfällig behandling eller 

utebliven vård. Wiklund (2003, ss. 104-105) konstaterar att vårdlidande beror på brister 

i vårdens organisation och genomförande som kan öka patientens lidande och att allt 

vårdlidande är ett onödigt lidande som med alla medel måste elimineras. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Dysfunktionell stress är idag en av de största anledningarna till försämrad hälsa och 

försämrad arbetsmiljö inom akutsjukvården i Sverige. Sjuksköterskor på 

akutmottagningarna som måste hantera svåra skador och avlidna människor löper större 

risk för att utsättas för höga nivåer av dysfunktionell stress. Att hantera patienters svåra 

sjukdom, smärta och död kan vara traumatiska händelser som akutvårdspersonal måste 

klara av. Dysfunktionell stress kan leda till flera problem till exempel, reducerad 

prestationsförmåga, kronisk trötthet, sjukdomskänsla och sömnstörningar. 

Sjuksköterskors ökade utsatthet för stress kan leda till försämrad prestationsförmåga 

och ökad risk för misstag som kan äventyra patientens säkerhet och hälsa. Vid en dåligt 

fungerande akutmottagning äventyras inte bara patienternas vård och säkerhet utan hela 

sjukhusverksamheten. Genom att belysa sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad 

stress skapas en medvetenhet som kan bidra till strategier för att förbättra miljön på 

arbetsplatsen och därigenom generera ökad vårdkvalitet och omvårdnad för patienterna. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som sjuksköterskor anser orsaka 

stress och hur detta påverkar sjuksköterskan på en akutmottagning. 

 

METOD 

Metodval 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie med en kvalitativ 

ansats syftar till att sammanställa ett flertal artiklar till ett gemensamt resultat inom det 

aktuella området. Inom forskning angående hälso- och sjukvård är det en fördel om 

litteraturstudier innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta gör det 

enklare att förstå hur verkligheten ser ut och ger ett bredare perspektiv (Axelsson 2012, 

ss. 203-220). 

 

Datainsamling 

Författarna använde sig av totalt tio artiklar i sitt resultat, varav fyra var kvalitativa och 

sex var kvantitativa. Artikelsökning har skett via databasen Cinahl under tiden 2016-03-
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14 och 2016-04-17. Datainsamling har även gjorts i databasen PubMed, men det gav 

ingen effektiv sökning och därmed exkluderades databasen. Varierande sökord valdes ut 

som ansågs vara relevanta till syftet.  För att tydliggöra sökprocessen fördes de tio 

artiklarna in i tabeller. En tabell redogör för vilka databaser som använts, vilka sökord 

som valts, hur många resultat varje sökning gav samt hur många artiklar som 

analyserats per sökning (se tabell 1). Den andra tabellen beskriver artiklarnas syfte, 

metod/urval och resultat (se bilaga 1). 

 

Tabell 1. En översikt på sökord som har användes i datasökningen. 

 
 

Sökorden som användes var: nurse*, stress, patient care, occupational stress, work-

related stress, experience, burnout, occupational, emergency care, causes. Ordet AND 

har lagts till mellan sökorden och sökorden har använts i olika kombinationer. 

Inklusionskriterier vid litteratursökningen var: abstract available, english language, peer 

reviewed och original articles.  Artiklar publicerade före 2004 exkluderades för att få ett 

så aktuellt forskningsresultat som möjligt. De valda artiklarna har producerats i 

höginkomstländer och mellaninkomstländer. Låginkomstländer har aktivt exkluderas då 

forskningsresultat från låginkomstländer inte ansågs ha någon större relevans för 

sjukvården i Sverige. 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades genom Axelssons metod (2012, ss. 212-214) för 

framställning, bearbetning och analys av data.  Axelsson framställer analysen som att gå 
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från helhet till delar för att därefter skapa en ny helhet.  Dataanalysen genomfördes 

genom att artiklarna grundligt lästes igenom för att författarna skulle få en helhetssyn 

och förståelse för materialet.  Därefter granskades artiklarnas resultat och dess relevans 

för studiens syfte. Det föregick också en diskussion mellan författarna angående 

artiklarnas trovärdighet och vetenskapliga grund. Artiklarnas resultat granskades 

därefter ytligare med avsikt att sammanfatta all data som ska vara med i 

litteraturstudien. Frekvent framställda upplevda orsaker till stress i studiernas resultat 

var grundläggande för författarnas valda teman. Därefter har dessa stressfaktorers 

påverkan på sjuksköterskan studerats. Dataanalysen fick fram två teman som var: 

Administrativ och organisatorisk stress och Patientrelaterad stress.   

 

RESULTAT 

I figuren(1) här nedan ges en översikt på teman samt underrubriker som författarna har 

kommit fram till.  

 

Figur 1. En översikt på resultatets huvudteman och underrubriker. 
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Administrativ och organisatorisk stress 

 

Hög arbetsbelastning 

Enligt Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione och Gaskin (2013, s. 641) 

härstammar hög arbetsbelastning från en bristande blandning av personal med hög och 

låg kompetens och erfarenhet. En obalanserad arbetsgrupp leder till att erfarna 

sjuksköterskor behöver ta ett större ansvar för vården och stötta sina oerfarna kollegor, 

vilket leder till ökad arbetesbelastning.    Underbemanning, överbeläggningar och 

omvårdnadskrävande patienter är andra stressfaktorer som leder till en hög 

arbetsbelastning hos vårdpersonal. Vidare skriver Andersson, Jakobsson, Furåker och 

Nilsson (2012, s. 64) i sin studie hur sjuksköterskor upplever stress från att alltid vara i 

beredskap för att snabbt växla från en lågintensiv situation till en högintensitets 

arbetssituation, som exempelvis när patienter blir drastiskt sämre. Adriaenssens, De 

Gucht, Van Der Doef och Maes (2011, s. 1321) rapporterade att sjuksköterskor på 

akutmottagningar upplevde signifikant högre grad av tidspress och större fysiska krav 

gentemot sjuksköterskor som jobbar på en generell vårdavdelning. Healy och Tyrrell 

(2011, s. 34) redogör för att sjuksköterskor med kort erfarenhet från akutmottagning 

rapporterade att en obalanserad blandning av erfaren och oerfaren personal som en 

framstående stressfaktor till ökad arbetsbelastning. Yuwanich, Sandmark och Akhavan 

(2016, s. 891) beskriver hur brist på vårdpersonal och konstanta överbeläggningar av 

patienter var tydligt länkade till en hög arbetsbelastning. Enligt deltagarna, så bidrog 

bristen på sjuksköterskor till ökade arbetsuppgifter och ett ökat ansvar, vilket innebar att 

de var tvungna att utföra flera ytterligare uppgifter under en begränsad arbetstid.   

  

Andersson et al. (2012, s. 64) studie beskriver hur en hög arbetsbelastning skapar 

svårigheter för sjuksköterskorna att hinna ge individualiserad vård till patienten, 

speciellt att tillfredsställa patientens grundläggande behov. Att möta patienternas 

grundläggande behov blir därför mestadels en uppgift för undersköterskorna. Happell et 

al. (2013, s. 641) beskriver hur det ständiga patientinflödet inte tar någon hänsyn till 

personalbrist och bristande kompetensblandning vilket leder till ett konstant högt 

arbetstempo för personalen utan tid för att varva ner och samla ihop sig. Yuwanich, 

Sandmark och Akhavan (2016, s. 891) skriver om hur konsekvenserna av hög 

arbetsbelastning påverkade sjuksköterskorna. Deltagarna i studien uppgav att de ville 

säga upp sig från sitt arbete eftersom de kände sig avskräckta och trötta som en följd av 

deras höga arbetsbelastning och en samtidig känsla av att vara undervärderade. 

 

Dåligt stöd 

I Healy och Tyrrells (2011, s. 34) studie svarade 74 procent av deltagarna att de inte fick 

någon hjälp från sin arbetsgivare för att hantera arbetsrelaterad stress. Av de 

sjuksköterskor som sade att de hade fått hjälp svarade 52 procent att de upplevde 

hjälpen som de fick som otillräcklig. Enligt Adriaenssens, De Gucht och Maes (2015, 

ss. 351-352) så är bristen på stöd från ledning och arbetsgivare av stor betydelse för 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och förmåga att hantera arbetsrelaterad stress.  
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I Andersson et al. (2012, s. 65) studie beskriver deltagarna sin önskan att främja 

samarbete i arbetet. De poängterar också vikten av feedback, särskilt snabb återkoppling 

på genomförda eller planerade aktiviteter. Personalen försöker sträva efter att etablera 

en laganda i deras dagliga arbete för att undvika ett mekaniskt beteende där 

sjukvårdspersonalen går på autopilot. I Happell et al. (2013, s. 641) studie rapporterade 

ett antal deltagare att arbetsrelaterad stress förvärrades av begränsat stöd från personal i 

ledande befattning. Sjuksköterskorna ansåg att deras bekymmer inte togs på allvar av 

ledningen och att det sällan framkom någon lösning. Ross-Adjie, Leslie och Gillman 

(2007, s. 120) redovisar hur sjuksköterskorna framhävde vikten av en aktiv ledning, 

som visade intresse för hur personalen mår, speciellt efter stressfulla händelser. 

Andersson et al. (2012, s. 1417) resultat visar på hur socialt stöd från både arbetsledare 

och kollegor har en positiv påverkan på hur sjuksköterskor uppfattar olika 

stressfaktorer. Bra socialt stöd ledde till att sjuksköterskor upplevde minskad trötthet 

och utmattning. 

 

Interna konflikter 

Happell et al. (2013, s. 642) beskrev hur konflikter mellan sjuksköterskorna kunde 

uppstå tack vare hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor som påbörjade ett arbetsskift kom 

ibland i konflikt med sjuksköterskorna som skulle avsluta sina skift, när arbete inte hade 

slutförts på grund av hög arbetsbelastning. I Yuwanich, Sandmark och Akhavans (2016, 

s. 891) studie beskriver deltagarna problem i samband med skillnader i senioratet, 

tjänstgöringstid samt dåliga relationer bland vårdpersonalen. Skillnader i vanor och 

arbetssätt gjorde det svårt att samarbeta. Healy & Tyrrell (2011, s. 34) identifierade 

interna konflikter som en av de vanligaste förekommande stressfaktorerna för 

sjuksköterskor på en akutmottagning. Enligt Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016, 

s. 889) beskrev sig sjuksköterskorna som att ha rollen som medlare mellan läkare, 

patient och patientens anhöriga. Detta var en central stressfaktor i arbetet på 

akutmottagning.  

 

I Happells et al. (2013, ss. 641-642) studie kunde sjuksköterskorna identifiera tre interna 

personalproblem som upplevdes leda till stress: mobbning, kommunikationsproblem 

och interna konflikter mellan sjuksköterskor. När det uppkom kommunikationsproblem, 

upplevde sjuksköterskorna att problemet oftast kunde härledas till att information om 

patienterna inte var ordentligt dokumenterat i patientens journal. Dålig dokumentation i 

patientens journal påverkade inte bara sjuksköterskorna på akutmottagningen utan även 

patienten och sjuksköterskorna på andra avdelningar som skulle fortsätta patientens 

vård.  

 

Patientrelaterad stress 

 

Våld och aggression 

Sjuksköterskor är speciellt utsatta för våld och aggression i sitt arbete på en 

akutmottagning och de upplever att detta är en stor orsak till stress (Healy & Tyrell 

2011, s. 34; Ross-Adjie, Leslie & Gillman 2007, s. 119). Crabbe, Bowley, Boffard, 

Alexander och Klein (2004, s. 69) uppger att det är vanligtvis verbalt våld i form av hot 
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och kränkningar som vårdpersonalen blir utsatta för men att det också förekommer 

fysiskt våld. Vidare skriver Crabbe et al. att det i de flesta fall är anhöriga till patienter 

som har blivit plötsligt sjuka eller skadade som utövar våldet. Happell et al. (2013, s. 

642) beskriver hur sjuksköterskor upplever arbetssituationer med krävande anhöriga 

som mycket pressande och stressande. Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016, s. 

890) menar att sjuksköterskor kan känna en frustration av att patienter och anhöriga inte 

förstår sjukvårdssystemet där allvarligt akut sjuka patienter prioriteras före mindre sjuka 

patienter. Vidare fastställer Yuwanich, Sandmark och Akhavan att sjuksköterskor kände 

sig både osäkra och stressade av situationer som involverade fysiskt våld, aggressivt 

beteende och verbala attacker av besökare på akutmottagningar. Detta fick 

sjuksköterskorna att känna sig rädda för att själva bli skadade och det skapade en ovilja 

till att behandla aggressiva patienter.  

  

Våld eller hot om våld är inte en lika frekvent förekommande stressfaktor som stress till 

följd av en hög arbetsbelastning, men det ger en större negativ emotionell påverkan 

(Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen 2013, s. 505). Adriaenssens, de 

Gucht och Maes (2012, s. 1415) skriver att vårdpersonal på akutmottagningar känner 

sig ångestfyllda, deprimerade samt får somatiska besvär efter stressen av långvarig 

hantering av aggression, våld och hot.  Ross-Adjie, Leslie och Gillman (2007, s. 119) 

beskriver att sjuksköterskor med mindre än ett års arbetserfarenhet upplever våld och 

hot som mycket mer påfrestande än sina kollegor med högre kompetens och längre 

arbetserfarenhet. Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016, s. 891) rapporterar att stress 

på akutmottagningar leder till en minskad koncentrationsförmåga och en sämre 

fokusering bland sjuksköterskorna. En bristande koncentrationsförmåga och en sämre 

fokusering bland sjuksköterskorna försämrade kvaliteten på omvårdnaden, där 

personalen tappade sitt holistiska synsätt. Minskad koncentration och minskad 

fokusering ökade risken för felinformation, felbehandling och gav en lägre nivå av 

standard vård.   

 

Traumatiska händelser och död 

Traumatiska händelser som plötslig död bland unga och att återuppliva barn anser 

sjuksköterskor vara mycket påfrestande och stressande (Adriaenssens, de Gucht & Maes 

2012, s. 1415; Ross-Adjie, Leslie & Gillman 2007, s. 119). Healy och Tyrell (2011, s. 

34) delger att kvinnliga sjuksköterskor blev betydligt mer stressade av stora traumatiska 

incidenter som involverar hela familjer än deras manliga kollegor. Återupplivning eller  

ett barns död ansåg sjuksköterskor med mer erfarenhet orsaka stress i högre grad än sina 

yngre och mindre erfarna kollegor. Samtidigt upplever unga oerfarna sjuksköterskor att 

kritiskt sjuka och traumatiska händelser är mer stressande.  Yuwanich, Sandmark och 

Akhavan (2016, s. 890) beskriver att sjuksköterskor upplever en stor press och 

skuldkänslor vid tillfällen då en patient försämras drastiskt och på kort tid går ifrån 

stabilt tillstånd till att de avlider. Sjuksköterskor kan då komma att tvivla på sin kunskap 

och sin utbildning.  

 

Omhändertaganden av traumapatienter (trafikolyckor, självmord, brännskadad- eller 

annan fysiskt skadad patient) eller omhändertagandet av anhörig till en patient kan 

upplevas som svårt och stressande (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012, s. 1415). 

Vidare rapporterar Adriaenssens m fl. att 80 % av sjuksköterskorna i deras studie har 
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drabbas av en eller flera traumatiska händelser på ett halvår och därmed så löper de risk 

för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Enligt García-Izquierdo och 

Ríos-Rísquez (2012, s. 325) så är upplevelse av patienters lidande och död en 

stressfaktor som kan leda till utbrändhet hos sjukvårdspersonal. Att vara utbränd kan 

leda till att personen minskar sin professionella effektivitet, blir känslokall och 

känslomässigt utmattad. Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016, s. 891) beskriver 

hur sjuksköterskor upplevde emotionell instabilitet till följd av stress. Deltagarna 

rapporterade känslomässiga förändringar så som irritabilitet, aggression och oförmåga 

att kontrollera sina känslor. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är skriven efter Axelssons modell (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, 

ss. 203-220) för att den har enkla och tydliga strukturer. Att genomföra en empirisk 

studie hade möjligtvis genererat ett resultat som hade gett en större förståelse för 

sjuksköterskans upplevelse av stress, men då studiens syfte inte är begränsat till detta, 

fattade författarna beslutet att utföra en litteraturstudie. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes huvudsakligen utifrån databasen Cinahl. Databasen 

valdes ut för att författarna tidigare hade erfarenhet av den.  Författarna använde 

inledningsvis databasen PubMed, men på grund av ett otillräckligt sökresultat valdes 

databasen bort. Det är möjligt att sökningar ifrån fler databaser hade medfört ett bredare 

sökningsresultat, vilket kan ses som en svaghet i denna studie. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderas i litteraturstudien för att skapa ett bredare perspektiv.  

 

Artiklarna som har används i resultatet publicerades ifrån 2004 till 2016, men 

majoriteten av artiklarna är publicerade ifrån 2011 och framåt för att litteraturstudien 

skulle innehålla så aktuell forskning som möjligt. Författarna hade inledningsvis en 

strävan efter att endast använda artiklar som var högst 10 år gamla.  På grund av dåligt 

urval, där ett begränsat antal artiklar var publicerad med ett acceptabelt syfte som 

svarade på författarnas frågeställning sattes en publicerings gräns på 15 år.  Axelsson 

(2012, s. 210) beskriver att områden med en begränsad tillgänglig forskning kan kräva 

sökningar med ett större tidsspann. Den individuella forskaren får ta ställning till 

lämplig tidsperiod efter att ha bekantat sig med relevant litteratur.   

 

Litteraturanalys 

Dataanalys har genomförts med Axelssons (2012, ss. 212-214) metod för 

litteraturstudie. Författarna har gemensamt analyserat samtliga artiklar med en 

kontinuerlig öppen kommunikation, vilket har reducerat misstolkning av artiklarnas 

innehåll. Studiens resultat innefattar en majoritet av kvantitativa artiklar. Det kan anses 

som en fördel när litteraturstudiens syfte är att undersöka orsaker till stress, men en 

nackdel när stressens påverkan på den individuella sjuksköterskan ska undersökas. Det 

hade varit optimalt med ett jämt antal kvantitativa och kvalitativa artiklar i 

litteraturgranskningen. Dock var utbudet av artiklar som svarade på studiens syfte 
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begränsat. Studier gjorda i andra länder än hög- och medelinkomstländer hade bidragit 

till en mer generell bild av stress på akutmottagningar. Dock valdes forskningsresultat 

från låginkomstländer bort då det inte ansågs ha någon större relevans för sjukvården i 

Sverige. Litteraturstudiens samtliga artiklar är skrivna på engelska och därmed kan 

information ha gått förlorad i översättningen av språket, vilket bör beaktas när 

litteraturstudiens reliabilitet granskas.  

  

Båda författarna har erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning och har upplevt den 

stress som kan uppstå. Det kan bedömas som en nackdel och fördel i analysprocessen då 

författarna kan ha insikt och förförståelse inom ämnet. Författarna har strävat efter att 

ifrågasätta sin egen förförståelse och förhålla sig opartiska i analysprocessen. Lundman 

och Hällgren Granheim (2012, s. 197) rapporterar om att det kan vara svårt att sätta 

förförståelsen helt åt sidan som forskare. Risken finns att budskap och information går 

förlorad då forskaren omedvetet förutser resultatet. Vidare skriver Lundman och 

Hällgren Granheim att förförståelsen kan leda till att forskaren upptäcker ny kunskap 

och kan utveckla en djupare förståelse. 

 

Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att undersöka vad sjuksköterskor anser orsaka stress och dess 

påverkan på sjuksköterskan på en akutmottagning. Resultatet presenterades genom två 

teman: “Administrativ och organisatorisk stress” och “Patientrelaterande stress” som 

ligger till grund för resultatdiskussionen.  Under resultatets två teman skapades 5 olika 

underrubriker: “Hög arbetsbelastning”, “Dåligt stöd”, “Intern konflikter”, “Våld och 

aggression” och “Traumatiska händelser och död”. Aktuell studies resultat påvisar att 

hög arbetsbelastning och en arbetsmiljö med traumatiska händelser, aggressivitet, hot 

och våld utan tillräcklig stöd och hjälp från arbetsledning, handledare och kollegor 

upplevs skapa ett negativt arbetsklimat som påverkar sjuksköterskor psykiska och 

fysiska hälsa.  

 

Administrativa och organisatorisk stress 

Ett genomgående tema i litteraturgranskningen är att en hög arbetsbelastning 

framkommer som en konstant stressfaktor. Chang, Bidewell, Huntington, Daly, 

Johnson, Wilson, Lambert, & Lambert (2007, ss. 1358-1359) menar att högre utsatthet 

för stress på arbetsplatsen förespås orsaka lägre fysisk och psykisk hälsa bland 

sjuksköterskor. Hög arbetsbelastning styrks som en stressfaktor utav Lim, Bogossian 

och Aherns (2010, ss. 26-27) där hög arbetsbelastning och bristande stöd skapade en oro 

för omvårdnaden och för kvalitén på den vård som sjuksköterskorna kunde utföra. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 32, 46-47) beskriver att 

när sjuksköterskan känner att hen inte hinner med patientens omvårdnad och kan 

tillfredsställa patientens grundläggande behov, så hindras sjuksköterskan från att stödja 

patientens välbefinnande och lindra lidande. Detta leder till att en negativ vårdrelation 

skapas mellan sjuksköterskan och patienten. Nantz och Hines (2015, ss. 251-252 ) 

instämmer med att när sjuksköterskorna hamnar i tidbrist och behöver prioritera sina 

handlingar så försvinner det holistiska tänkandet och den vårdande relationen mellan 

patient och sjuksköterska blir lidande.  
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I litteraturgranskningen framgår det att interna konflikter på en akutmottagning inte bara 

påverkar sjukvårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen, utan konsekvenserna 

från interna konflikter och dålig kommunikation kan sprida sig vidare längs med 

patientens hela vårdkedja. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) så ska 

vårdpersonal hindra att patienter drabbas av onödigt lidande eller vårdskador som 

negativt kan påverka patienten fysiskt eller psykiskt., Detta ska garanteras av 

vårdgivaren. Enligt AbuAlRub (2004, ss. 76-77) så finns det en stark koppling mellan 

uppfattat socialt stöd från kollegor och medarbetare relaterat till sjuksköterskors 

arbetsinsats. Vid upplevt starkt socialt stöd så minskar upplevelsen av stress och 

sjuksköterskan arbetskapacitet ökar.   

  

Det är svårt för den individuella sjuksköterskan att kontrollera och motarbeta 

dysfunktionell stress på arbetsplatsen och det är snarare en fråga som måste beröra hela 

sjukhusorganisationen och framför allt sjukhusledningen. I litteraturstudien framgår det 

att socialt stöd från arbetsledare och kollegor har en positiv påverkan på hur 

sjuksköterskor hantera och upplever stress. Bra stöd från arbetsgivare och ledning är av 

betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och förmåga att hantera stress. 

Genom att stärka det sociala stödet mellan kollegor på akutmottagningar så skulle 

vårdkvalité med fokus på omvårdnad kunna öka 

 

Patientrelaterad stress 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor upplever hot och aggression som en 

allvarlig orsak till stress i det vardagliga arbetet på en akutmottagning. Detta 

överensstämmer med Potters (2006, s. 59) tidigare studier som uppger att våld och 

aggression alltid är en förekommande stressor för vårdpersonal på akutmottagningar.  

Även andra studier som Kowalenko, Gates, Gillespie, Soccup och Mentzels (2012, s. 

200) styrker att hot om fysiskt våld förekommer frekvent på akutmottagningar. I 

Sverige har det lett till en lagstiftning (AFS, 1993:2) som har för avsikt att motverka att 

just dessa situationer uppkommer. Arbetsmiljöverkets lag (AFS, 1993:2) om hot och 

våld på arbetsplatsen är framställd för att skydda anställda deras arbetsplatser. 

Sjuksköterskor som blir frekvent utsatta för hot och våld kan möjligen börja normalisera 

liknande situationer och se det som en naturlig del av arbetsmiljön. Om hot, aggression 

och våld blir normaliserat är det möjligt att de anställdas motivering för förändring och 

utveckling av arbetsmiljön blir lidande.  

 

Anställda som utsätts för aggression eller våld kan känna både oro och rädsla, vilket 

påverkar mötet med patienter i framtiden.  Enligt Angland, dowling och Casey (2014, s. 

137) kände sjuksköterskor på akutmottagningar sig sårbara, oroliga samt trängda efter 

att blivit utsatta för hot och våld. Tidigare hotfulla eller våldsamma möten kan väcka 

minnen och känslor hos sjuksköterskan. Mötet med nästa patient kan då bli lidande om 

sjuksköterskan bemöter denne distanserat, vilket kan motarbeta en vårdrelation samt 

skapa ett vårdlidande. Wiklund (2010, s. 155) menar att för att en vårdrelation ska 

uppstå måste vårdaren inge trygghet samt skapa ett vårdklimat där patienten känner sig 

delaktig och sedd.   

 

Litteraturstudien beskriver att unga och oerfarna sjuksköterskor upplever våld samt 

kritiskt sjuka patienter vara mycket krävande och detta kan ge skuldkänslor. Det styrks 



 14 

av Tastan, Unver och Hatipoglu (2013, s. 408) som menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor uppfattar sin arbetsmiljö som mycket stressfull. Vidare skriver Tastan, 

Unver och Hatipoglu att övergången ifrån att vara sjuksköterskestudent till att vara 

självgående sjuksköterska kan kännas omtumlande, utmanade och leda till fysisk och 

psykisk ohälsa. Pellico, Brewer och Kovner (2009, s. 671) beskriver i sin studie att 

nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att de äventyrade sin egna och sina patienters 

säkerhet dagligen.  Deltagarna i studien upplevde en känsla av att inte vara tillräckligt 

kompetenta vilket kunde leda till misstag. Socialstyrelsen (2015, s. 9) skriver att det är 

nödvändigt att en nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska får en god introduktion. 

Sjuksköterskan bör få möjlighet att känna sig trygg i sitt yrke innan de ställs inför de 

mest krävande arbetsuppgifterna. Som ny är det även viktigt att det finns någon att fråga 

om det är något som är oklart. Det är därmed av stor vikt att arbetsplatsen har ett öppet 

och tillåtande arbetsklimat. Med en trygg sjuksköterska så är det lättare att inge trygghet 

till patienten som är en grundläggande förutsättning för att skapa en god vårdrelation. 

Utan en god vårdrelation så är det endast olika arbetsuppgifter som utförs utan ett 

holistiskt arbetssätt. 

 

Vårdpersonal som blir utsatt för traumatiska händelser som att ta hand om 

traumapatienter löper risk för att utveckla PTSD. Enligt Dominguez-Gomez och 

Rutledge (2009, s. 202) kan sjuksköterskor med PTSD ha ett undvikande förhållningsätt 

till sina patienter, en reducerad aktivitetsnivå samt sömnsvårigheter. Vidare påpekar 

Ohlmann och O'Sullivan (2009, s. 382-383) att sömnbrist kan leda till en rad problem 

som trötthet, sämre prestation på arbetet, att de begår mer misstag och får fler 

hälsoproblem. Därmed står patientsäkerheten på spel när en sjuksköterska utvecklar 

sömnproblematik på grund av dysfunktionell stress. Vid koncentrationssvårigheter ökar 

benägenheten för att begå misstag, till exempel felmedicinering. Vidare skriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2014, s. 5) att enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor så har 

sjuksköterskor en skyldighet mot sig själva att ta hand om sin hälsa så att hens förmåga 

att ge vård inte äventyras.  

 

Reflektioner om hållbarutveckling 

Stress hos vårdpersonal är ett växande problem och kan få konsekvenser för den redan 

underbemannade sjukvården i dagens samhälle. Socialstyrelsen (2015) rapporterar om 

den pågående bristen på sjuksköterskor inom sjukvården på. Litteraturstudiens resultat 

påvisar att om stress på arbetsplatsen fortsätter att öka så blir konsekvensen en fortsatt 

ökning av personalbristen. Det kommer att behövas reformer som påverkar den hållbara 

utvecklingen till det positiva både gällande sjuksköterskornas ekonomiska situation men 

likaledes deras sociala stöd och utveckling. Författarna anser att stress alltid kommer att 

existera inom sjukvården på en akutmottagning och att det kommer att vara omöjligt att 

bli av med patientrelaterad stress. För att se efter sjuksköterskornas hälsa på bästa sätt är 

det därför viktigt att all annan stress som går att förebyggas kommer upp i ljuset. 

Studiens resultat påvisar att stöttning och uppbackning från sjukhusledning och kollegor 

på sjukhuset har en positiv påverkan på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och 

välmående. Det är därför viktigt att vidareutveckla arbetet med socialt stöd och stöttning 

för sjuksköterskor för att attrahera framtida personer till sjuksköterskeyrket men 

speciellt för att behålla den bemanningen som existerar redan idag. 
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SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar att hög arbetsbelastning, dåligt stöd, interna konflikter, våld och 

traumatiska händelser är de huvudsakliga orsakerna till stress för sjuksköterskor på 

akutmottagningar. Stress påverkar sjuksköterskan både fysiskt och psykiskt. Stress 

påverkar sjuksköterskans förmåga att ge adekvat och patientsäker vård. Den holistiska 

människosynen äventyras vid stress och påverkar sjuksköterskans förmåga att lindra 

lidande och inge trygghet hos patienten. Genom socialt stöd från kollegor och ledning 

och ett tillåtande arbetsklimat minskar upplevelsen av stress och dess negativa påverkan 

på sjuksköterskans välbefinnande. Nyutexaminerade sjuksköterskor och nyanställd 

personal kräver stöd och ledning för att uppleva ett tryggt och utvecklande arbetsklimat. 

Studien kan ge en ökad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av stress på 

akutmottagningar som kan leda till utveckling av förebyggande rutiner för att förbättra 

miljön på arbetsplatsen. Förbättrade vårdrutiner kan generera en ökad vårdkvalitet och 

omvårdnad för patienterna.    
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BILAGA 1 

Författare, årtal, 

titel, tidskrift och 

land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: 
Jef Adriaenssens 
Veronique De Gucht 
Stan Maes 
Årtal: 
2015 
Titel: 
Causes and consequences 

of occupational stress in 

emergency 
nurses, a longitudinal study 
Tidsskrift: 
Journal of Nursing 

Managemen 
Land: 
Belgien 

Att undersöka inflytande 

av förändringar över tiden i 

arbete och organisatoriska 

egenskaper angående 

trivsel på arbetet, 

engagemang, 
emotionell utmattning, 

omsättning avsikt och 

psykosomatiska ohälsa hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagning. 

Kvantitativ longitudinell 

studie. Gjord i två olika 

omgångar. Första mätningen 

skedde mellan december 

2007 till mars 2008. Andra 

mätningen gjordes mellan 

april 2009 till juli 2009. 

Studien genomfördes genom 

själv administrerade 
undersökningsformulär. 

Resultatet visar på at 

förändringar i arbetskrav, 

kontroll och 
socialt stöd beräknade 

arbetstrivsel, engagemang 

och emotionell utmattning. 

 
Förändringar i positiv 

respons, sociala trakasserier 

och arbetes avtal förutspådde 

arbetsengagemang, 

emotionell utmattning och 

avsikt att byta arbete. 

Författare: 
Jef Adriaenssens 
Veronique De Gucht 
margot Van Der Doef 
Stan Maes 
Årtal: 
2011 
Titel: 
Exploring the burden of 

emergency care: predictors 

of stress-health outcomes 

in emergency nurses. 
Tidskrift: 
Journal of advanced 

nursing   
Land: 
Belgien 

Att jämföra om 

sjuksköterskor som jobbar 

på akutmottagningar skiljer 

sig från sjuksköterskor som 

jobbar på allmänna 

vårdavdelningar i form av 

jobb och organisations 

faktorer, samt till vilken 

grad dessa faktorer 

förutspår jobb 

tillfredsställelse, jobb byte, 

arbetsförpliktelse, trötthet 

och psykosomatisk nöd i 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar.    

Beskrivande tvärsnittsstudie 

med blandad metodik. 
Urvalet har skett från 15 

akutmottagningar på 

allmänna sjukhus i Belgien. 

Studien har utförts med hjälp 

av en självadministrerad 

strukturerad undersökning. 

 

 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor på en 

akutvårdsmottagning 

rapporterar mer tidspress och 

fysiska krav, lägre 
beslut myndighet, mindre 

lämpliga arbetsrutiner och 

mindre belöning än en 

allmän sjuksköterska på en 

generell vårdavdelning. 

Författare: 
Jef Adriaenssens 
Veronique De Gucht 
Stan Maes 
Årtal: 
2012 
Titel: 
The impact of traumatic 

events on emergency room 

nurses:findings from a 

questionnaire survey 

Att undersöka den 
frekvens av exponering för 

och naturen av traumatiska 

händelser hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar. (2) att 

undersöka hur stor del 
rapporterar symptom på 

posttraumatiskt 

stressyndrom, ångest och 

depression, somatiska 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

frågeformulär 
där 248 sjusköterskor deltog 

ifrån 15 olika 

akutmottagningar i Belgien. 

Studiens resultat visar på att 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar ofta 

konfronteras med 

arbetesrelaterade traumatiska 

händelser. Dödsfall eller 

allvarliga skador hos 

barn/ungdomar uppfattades 

som det mest 

traumatiserande händelser. 

Nästan en av tre 
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Tidsskrift: 
International journal of 

nursing studies 
Land: 
Belgien 

besvär, sömnproblem och 

trötthet når en subklinisk 

eller klinisk cut-off; och 

(3) för att studera bidraget 

av frekvensen av 

traumatiska händelser, 

hantera och uppfattat 

socialt stöd till PTSD 
symtom, psykisk ohälsa, 

somatiska besvär, trötthet 

och sömnproblem bland 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar. 

sjuksköterskor träffade 

subkliniska nivåer av ångest, 

depression och somatiska 

besvär och 8,5 % mötte 

kliniska nivåer av PTSD. 

Författare: 
Henrik Andersson 

Eva Jakobsson 

Carina Furåker 
Kerstin Nilsson 
Årtal: 
2011 
Titel: 
The everyday work at a 

Swedish emergency 

department – The 

practitioners’perspective 
Tidskrift: 
International Emergency 

Nursing 
Land: 
Sverige 

Att undersöka det 

vardagliga arbetet på en 

svensk akutmottagning 

ifrån en utövares 

perspektiv. 

Kvalitativ studie där de 

intervjuade tio 

undersköterkor, tio 

sjuksköterkor och åtta 

läkare. Författarna 

observerade först deltagarna 

i sitt arbete i 12 veckor och 

sedan hölls grupp intervjuer 

på två olika 

akutmottagningar i Sverige. 

Resultatet visar att utövarnas 

möte och interaktion med 

patienter och anhöriga är 

snabba och tidsbegränsade 

och som utövare sker 

omvårdnaden i 

huvudsakligen i form av 

medicinsk behandling av 

patienten. 

 

Författare: 

J. M. Crabbe, 
D. M. G. Bowley, 
K. D. Boffard, 
D. A. Alexander, 
S. Klein 
Årtal: 

2004 

Titel: 
Are health professionals 

getting caught in the 

crossfire? The 
personal implications of 

caring for trauma victims 
Tidsskrift: 
Emergency Medicine 

Journal 
Land: 
Syd Afrika 

Att undersöka den 

långsiktiga psykologiska 

följden av att utsättas för 

flera traumatiska 

incidenter, såsom 

våldsbrott och 

trafikolyckor och bedöma 

personalens exponering för 

våldsamma patienter 

på en akutmottagning. 

 

En kvantitativ enkätstudie 

där all personal på en trauma 

enhet i Johannesburg fick 

förfrågan att svara på ett 

frågeformulär.  Författarna 

utformade ett eget 

frågeformulär till studien då 

de ansåg att det inte fanns 

något annat lämpligt 

frågeformulär till deras syfte. 

Personalen rapporterade 

posttraumatiska symptom 

som en följd av kritiska 

händelser som de hade varit 

inblandade i under 

föregående sex månaderna. 

Minst hälften av de svarande 

rapporterade också en hög 

yrkesmässiga utbrändhet, 

känslomässig utmattning 

 och nedsatt personlig 

prestation. 

 

Författare: Att undersöka relationen En kvantitativ tvärsnittstudie Studiens resultat visar att den 
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Mariano García-Izquierdo  

MariaRíos-Rísquez 
Årtal: 
2012 
Titel: 
The relationship between 

psychosocial job stress and 

burnout in emergency 

departments: An 

exploratory study 
Tidskrift: 
Nursing outlook 
Land: 
Spanien 

emellan av olika 

psykosociala 

arbetsrelaterade stressorer 

och utbrändhet i 

akutmottagningar. 

 

där 191 anställda 

sjuksköterskor på 3 olika 

akutmottagning på 

universitetssjukhusen i 

staden Murcia, Spanien 

svarade på ett frågeformulär. 

 

största orsaken till 

känslomässig utmattning var 

bland annat överdriven 

arbetsbelastning och brist på 

känslomässigt stöd. Andra 

orsaker kan vara interna 

konflikter, brist på socialt 

stöd och vissa typer av 

skiftarbete. 

 

 

Författare: 
Brenda Hapell 
Trudy Dwyer 
Kerry Reid-Searl 
Karena J. Burke 
Christina M. Caperchione 
Cadeyrn J. Gaskin 
Årtal: 
2012 
Titel: 
Nurses and stress: 

recognizing causes and 

seeking solutions 
Tidsskrift: 
Journal of Nursing 

Management. 

Land: 
Australien 

Att identifiera från 

sjuksköterskors perspektiv, 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer och hur de 

kan minskas. 

Kvalitativ ansats. Intervjuer 

med 38 sjuksköterskor 

indelade i sex olika fokus 

grupper. Deltagarna jobbade 

inom de följande områdena: 

Akutmottagning, intensiv 

avdelning, hjärtavdelning, 

cancer- och palliativ -

vårdavdelning, 

Kirurgavdelning, 

medicinavdelning, 

preoperativ avdelning, 

psykavdelning, 

kirurgmottagning och 

administrativ personal. 
Alla interjuver blev 

inspelade och transkriberade.      

  

 

Tolv stressfaktorer kunde 

identifieras ur resultatet. Hög 

arbetsbelastning, 

otillgängliga läkare, dåligt 

stöd från arbetsledningen, 

problem med 

personalavdelningen, interna 

konflikter, anhöriga till 

patienten, skift arbete, 

parkerings problem, 

överraportering, inga 

gemensamma utrymmen för 

sjuksköterskor, karriär 

avstegring, patienterna 

mentala hälsa.        

Författare: 

Sonya Healy 

Mark Tyrrell 

Årtal: 
2011 
Titel: 
Stress in emergency 

departments: experiences 

of nurses and doctors. 
Tidskrift: 
Emergency Nurse 
Land: 
Irland 

Att undersöka 

sjuksköterskor och läkare 

uppfattning och upplevelse 

om stress i arbetet och hur 

de hanterar den som 

arbetar på en 

akutmottagning. 

Studien är en kvalitativ 

litteraturstudie och en 

kvantitativ studie med ett 

frågeformulär.  103 

sjuksköterskor och läkare 

svarade på frågeformuläret 

ifrån tre akutmottagningar på 

Irland, där de fick ranka 

olika stressorer.   

Sex teman var identifierades 

som stressfulla event i 

resultatet; aspekter av 

arbetsmiljön (bland annat 

dåligt schema, 

arbetsbelastning), våld och 

aggression, död eller 

återupplivning av ett barn 

eller en ung person, kritisk 

sjukdom, plötslig död eller 

traumatisk död, stora 

incidenter.   

Författare: 

Gail M. Ross-Adjie, 

Gavin Leslie, 

Lucia Gillman, 

Att bedöma vilken 

stressutlösande incident 
sjuksköterskor uppfattar 

som mest betydande på 

Kvantitativ studie. En 

tvärsnitts deskriptiv studie 

med ett frågeformulär 

uppdelat i tre delar. 152 

Nio stressfaktorer kunde 

identifieras i resultatet; våld, 

stora trauman, 

våld/övergrepp mot barn, 



 24 

Årtal: 

2007 

Titel: 
Occupational stress in the 

ED: What matters to 

nurses? 
Tidskrift: 
Australasian Emergency 

Nursing Journal 
Land: 
Australien 

Australiska 

akutmottagningar. 
sjuksköterskor som arbetade 

på akutmottagningar på 4 

olika sjukhus i Australien 

svarade på frågeformuläret, 

där de fick ranka stressorer 

som kan uppkomma vid 

arbetet på en 

akutmottagning. 

dåliga arbetsmaterial, 

skiftarbete(natt), patienters 

anhöriga, balansera 

familjeproblem och arbete, 

psykpatienter, otillräckligt 

med träning för 

akutsjuksköterskor. 

Författare: 
Nuttapol Yuwanich , 
Helene Sandmark, 
Sharareh Akhavan. 
Årtal: 
2016 
Titel: 
Emergency department 

nurses' experiences of 

occupational stress: A 

qualitative study from a 

public hospital in 

Bangkok, Thailand 
Tidskrift : 
Work 
Land: 
Thailand 

Denna studie syftade till att 

undersöka sjuksköterskors 

uppfattningar om 

arbetsrelaterad stress på en 

akutmottagning. 

En kvalitativ metod med 

Semi-strukturerade 

intervjuer som användes för 

datainsamling. Tjugoen 

sjuksköterskor 
arbetar på en akutmottagning 

på ett offentligt sjukhus i 

Thailand intervjuades, och 

data analyserades med hjälp 

av innehållsanalys. 

Resultaten bestod av tre 

teman: (1) upplevd stress, (2) 

konsekvenser av stress, och 

(3) stresshantering 

 


