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Abstrakt 
 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom den akuta kontexten har ofta erfarenhet 

av traumatiska upplevelser och situationer på arbetsplatsen. Både inom 

ambulanssjukvården och akutmottagningen kan påfrestande händelser inträffa som 

kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas av 

att utsättas för sekundärt trauma. Metod: Litteraturstudie av 11 valda kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Polit och Becks 9-stegsmodell för litteraturstudier följdes och 

artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Två kategorier 

framträdde; Att påverkas personligt och Att påverkas i professionen. Sju 

underkategorier framkom: Psykiska besvär och symtom, Kroppsliga yttringar, Starka 

känslouttryck, påverkan på självbild, Strategier för att klara av arbetet, Rädsla på 

arbetet, och Medlidande och identifiering. Slutsats: Sjuksköterskor inom den akuta 

kontexten påverkas både psykiskt och fysiskt av sekundärt trauma vilket leder till ett 

flertal känslor och stressreaktioner. Åtgärder som samtal med kollegor och stöd till 

hantering krävs för att hjälpa de sjuksköterskor som upplever traumatiska situationer. 

Det behövs därför mer forskning kring vem som vårdar vårdaren.  
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Introduktion 

 

Problemområde 

Att arbeta med svårt sjuka patienter kan vara påfrestande för sjuksköterskan i ambulans- och 

akutsjukvård (Jonsson, 2009; Todaro-Francechi, 2015). Sekundärt trauma kan uppkomma 

genom att vara vittne till andras lidande. Detta kan i sin tur leda till empatitrötthet och 

samvetsstress för personalen som kan bestå och påverka arbetet (Todaro-Francechi, 2015). 

För att det ska förhindras är det viktigt att sjuksköterskor i ambulans såväl som i akutsjukvård 

får möjlighet och tillgång till olika stöd och samtal för att avlasta stress innan det leder till ett 

eventuellt hälsobekymmer (Jonsson, 2009). I en studie av Morrison och Joy (2016) 

undersöktes hur många sjuksköterskor på en akutmottagning som drabbats av sekundärt 

trauma. I studiens resultat framkom det att 75 % av deltagarna uppvisade att de upplevde 

minst en känsla eller ett symtom av sekundär traumatisering i veckan. Utbredd och långvarig 

utmattning hos sjuksköterskor kan vara en orsak till att de lämnar sin arbetsplats eller till och 

med sin profession (MacKusick & Minick, 2010). Då sjuksköterskor inom den akuta 

kontexten regelbundet stöter på traumatiska upplevelser på sin arbetsplats (Adriaenssens et 

al., 2012) är det viktigt att ämnet lyfts upp, att vidare studier initieras, samt att problemet 

belyses och diskuteras vidare inom professionen. Med hjälp av dessa åtgärder kan strukturer 

skapas som kan stödja personalen vilket i förlängningen förväntas leda till en profession med 

ökad möjlighet att förstå hur sjuksköterskor påverkas av sekundärt trauma.  

 

 

Bakgrund 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

För att skapa en god relation till patienten behöver personalen som arbetar inom akutsjukvård 

en kombination av omvårdnadsvetenskap och medicinsk kunskap för att på bästa möjliga sätt 

ge en rättvis samt god behandling och omvårdnad till patienten (Nyström & Herlitz, 2009). 

Att tillgodose en trygg miljö för patienten är viktigt samtidigt som det är centralt att känna till 

symtom och hur de ska hanteras på plats. Nyström och Herlitz (2009) tar upp begreppen 

livsvärld, subjektiv kropp, vårdrelation och lidande/välbefinnande som grund för användning 

till att sätta patienten i centrum och dess tillstånd. Den ‘subjektiva kroppen’ är ett begrepp 
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som vanligast förekommer hos patienten, det är ens egen bild om sig själv och ens 

hälsostatus. Nyström och Herlitz (2009) beskriver mer hur vården bör ha en fördomsfri 

inställning till patientens livsvärld och dess syn på välbefinnande för att skapa en god relation. 

En vårdrelation ska alltid bygga på sjuksköterskans professionella möte med patienten, det är 

i stor vikt att vara lyhörd och visa kunskap inom området. Lidande förekommer i flera olika 

faser, det kan handla om livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Livslidande är något 

som följer en i livets skeden. Eriksson (2001) beskriver att livslidande är det som uppstår när 

individen stöter på ett motstånd som skapar svårighet att utföra de utmaningar som en unikt i 

vanliga fall utmanar utan besvär. Sjukdomslidande är det slags lidande som patienten 

förknippar med sina symtom, och vårdlidande är det lidande som blir en konsekvens av ett 

negativt utslag på den vård patienten får. Som sjuksköterska är det viktigt att inte försätta 

patienten i onödigt lidande genom att neka deras lidande, oavsett hur lidandet gestaltar sig så 

ska sjuksköterskan främja ett liv utan lidande (Nyström & Herlitz, 2009).  

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har alla sjuksköterskor en skyldighet gentemot 

sin profession att vårda människor i behov av vård. Att arbeta som sjuksköterska innebär 

också att genom respekt och förståelse kunna vårda vem som helst, oavsett olika syn av tro 

eller andra levnadssätt. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) tar även upp att det är viktigt för 

sjuksköterskan att ansvara för sitt eget välmående så att arbetsuppgifterna går att utföra på 

korrekt sätt utan att utsätta patienter för fara.  

Halldórsdóttirs (1996) avhandling fokuserar på mötet mellan sjuksköterska och patient och på 

vilket sätt det kan uppfattas från patientens perspektiv beträffande vårdande och icke-

vårdande. Genom liknelser förklarar Halldórsdóttir vårdandet som en bro och icke-vårdandet 

som en vägg. Bron kan förklaras med en öppenhet och en förmåga att föra en kommunikation 

som skapar ett band och förtroende mellan den person som mottar vård gentemot den person 

som ger vård. Väggen kan också förklaras som en metafor för motsatsen till positiv 

kommunikation. Detta leder till att patienten känner brist på bemötande och samhörighet 

(Halldórsdóttir, 1996).  

Om ena delen av bron, närmare bestämt sjuksköterskan, inte når fram till patienten, kan det 

skapas en brist i bemötandet. Eftersom sjuksköterskor också är människor med egna 
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erfarenheter av lidande kan deras subjektiva upplevelser och känslor även prägla den vård 

som ges. Sjuksköterskor som i större bemärkelse stöter på sekundär traumatisering kan därför 

ta med sig sina subjektiva erfarenheter in till mötet och då gestalta väggen mellan patienten 

och omvårdnaden. Halldórsdóttirs teori har varit i fokus då det krävs två människor för 

omvårdnad, närmare bestämt patienten och sjuksköterskan, två subjekt med olika erfarenheter 

och känslor som, vare sig sjuksköterskan vill det eller ej, kan komma att påverka relationen.  

 

 

Sekundärt trauma 

Traumatologi kallas läran om utvärdering och behandling av psykologiska trauma hos 

individer som drabbats av allvarlig psykisk eller emotionell stress eller fysisk skada (Figley, 

1995). Majoriteten av den forskning som bedrivits kring traumatologi har syftat till att 

utforska aspekter av personen som direkt traumatiseras, de som blir utsatta för trauma, och 

mer sällan har de personer som blivit sekundärt traumatiserade; det vill säga exempelvis 

handläggare, vårdpersonal, socialarbetare, poliser med flera; belysts (Figley, 1995). Däremot 

är sekundär traumatisering ett forskningsområde som växer och antalet publicerade uppsatser, 

böcker, och artiklar ökar för varje år (Asker Palmer, 2019). Asker Palmer (2019) skildrar 

sekundär traumatisering, inte som en sjukdom eller diagnos, utan som en kumulativ effekt av 

sekundär exponering av andra personers trauma. Det sekundära traumat visar sig i form av 

olika psykiska symtom på det känslomässiga, kognitiva, fysiska, relationella, och andliga 

planet. Det sekundära traumat kan förklaras som en normal reaktion, med det menas att det 

som upplevs i form av symtom på sekundär traumatisering är en rimlig bearbetning av 

traumat. Sekundärt trauma kan både förhindras och bemästras med hjälp av förebyggande 

metoder och verktyg. Sjuksköterskor i allmänhet och ambulans- och akutsjuksköterskor i 

synnerhet är utsatta grupper för en ökad risk av att drabbas av sekundärt trauma. 

 

 

Empatitrötthet  

Empatitrötthet kan definieras som “ett tillstånd av utmattning och dysfunktion (biologisk, 

psykologisk, och social) som är följden av långvarig exponering för andras lidande” (Isdal, 

2017, s. 118). Empatitrötthet är med andra ord en normal reaktion av att under lång tid vårda 

och hjälpa personer som exponerats för trauma, smärta, och lidande. Denna successiva 
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nedbrytning av vårdarens engagemang, deltagande, och empati kan leda till trötthet och 

utmattning kopplat till en önskan att fortsätta hjälpa. Typiska symtom för empatitrötthet kan 

vara varierande, men övergripande symtom är bland annat negativitet och bristande 

motivation, nedsatt arbetsförmåga och tillbakadragenhet, och bristande självförtroende (Isdal, 

2017). Då dessa symtom inte enbart påverkar individen i fråga, utan även blir en belastning 

för arbetskamraterna och arbetslaget, anser Isdal (2017) att det är viktigt att uppmärksamma 

dessa symtom så att individen får hjälp med att ta tag i problemet. Vidare är detta viktigt för 

att sjuksköterskans ohälsa i förlängningen inte skall påverka patienten på grund av hennes 

empatitrötthet. Att känna empati för den person som sjuksköterskan vårdar blir en grund i ett 

positivt bemötande, och genom detta positiva bemötande kan ett betydelsefullt möte ske 

(Todaro-Franceschi, 2015). 

 

Todaro- Franceschi (2015) beskriver att sjuksköterskor har en högre grad av samvetsstress då 

de vårdar patienter som får bestående skador. Samvetsstress kan definieras som måttlig 

utmattningssyndrom och är liknande till sekundär traumatisk stress. Anledningen till att 

sjuksköterskor har lätt att bli påverkade av mötet med patienten är speglat i att 

sjuksköterskans profession utgår från att ha ett empatiskt förhållningssätt och att skapa insikt i 

patientens hälsa. Sjuksköterskan kan bli så pass påverkad av den ångest och oro patienter kan 

känna att det då bildas samvetsstress (Todaro-Franceschi, 2015).  

 

 

Compassion satisfaction 

Som den dualistiska motpolen till empatitrötthet finns compassion satisfaction. Stamm (2010) 

definierar det som tillfredsställelsen som härleds av att kunna utföra ens arbete på ett bra sätt. 

Exempelvis kan man genom arbetet känna tillfredsställelse av att hjälpa andra människor, 

kollegor, eller på annat sätt göra något större än en själv och bidra med en större nytta för 

samhället. För sjuksköterskans välmående och psykiska hälsa bör hen sträva efter låg 

empatitrötthet och hög compassion satisfaction. 
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Den akuta kontexten 

En extensiv och vital del av sjukvården i Sverige utgörs av akutsjukvården (Socialstyrelsen, 

2014). Socialstyrelsen (2014) definierar akutvård som omhändertagande av patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Det avser all vård 

som är föranlåten av medicinskt akuta lägen. Akut sjukvård avser åtgärder som inte bör vänta 

mer än timmar eller högst upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014). Akutsjukvård kan således 

ske i det prehospitala skedet i en ambulans, på en öppenvårdsmottagning, eller på sjukhuset 

beroende på var patienten befinner sig i vårdprocessen.  

 

 

Sjuksköterska som vårdar i ambulans 

Inom ambulanssjukvården ska det enligt Socialstyrelsen alltid finnas legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal i bemanningen. Personalen som befinner sig i en ambulans och som ska 

delta i den prehospitala behandlingen skall ha behörighet att utföra läkemedelsadministrering 

i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (2009). I Sverige är 

det främst sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård och Wihlborg (2018) beskriver 

att det är denna profession som uppfattas vara central i ambulanssjukvården. I vissa regioner i 

Sverige bemannas ambulanserna av specialistutbildade sjuksköterskor men då det finns inte 

något ett gemensamt krav kring detta kan därför bemanningen variera (Wihlborg, 2018). Att 

arbeta inom ambulanssjukvården innebär att varje pass ser annorlunda ut, det kan lätt uppstå 

incidenter som inte är förutsägbara och som kan påverka både patient och personal (Sjölin, 

2016). Sjölin (2016) tar även upp att det förekommer oro bland sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården för att arbetsrelaterade händelser ska påverka negativt.  

 

Som ambulanssjuksköterska krävs det en ettårig utbildning på magisternivå efter färdig 

sjuksköterskeexamen. För att ge en adekvat klinisk prehospital behandling behöver 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamhet stor skicklighet inom sitt område. 

Sjölin et al. (2015) undersökte de olika kursplanerna för specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska på de lärosäten i Sverige som bedriver denna utbildning avseende 

kursplanernas innehåll. De kom fram till att de ämne som utbildningarna fokuserar mest på 

var de medicinska aspekterna. Detta är något motsägelsefullt eftersom sjuksköterskans 



 

 7 

profession har en omvårdnadsvetenskaplig utgångspunkt, och inte en medicinsk 

utgångspunkt.  

 

 

Akutmottagning 

Enligt Göransson et al., (2008) kan akutmottagning beskrivas som en vårdplats där patienter 

antingen söker själva eller anländer via ambulans på grund av lidande där diagnosen inte är 

satt. Orsaken till insjuknande eller sökandet är inte bekräftat och patienten behöver medicinsk 

bedömning. På en akutmottagning så kan patienter med olika sjukdomstillstånd söka och 

behandlas och vården sker under alla tider på dygnet, det är därför viktigt att sjuksköterskan 

som arbetar inom akutmottagningen har en bred kompetens och är beredda på att möta 

patienten under en kort period. När patienten har anlänt till en akutmottagning sker det en 

triagering. Triage kan beskrivas som ett rangordningssystem där sjuksköterskan gör en 

bedömning utifrån patientens vitala parametrar vilka kontrolleras vid ankomst. Besökare på 

akutmottagningen kan behöva vänta en längre tid beroende på om tillståndet är lågprioriterat 

(Göransson et al., 2008). Enligt Socialstyrelsen (2020b) var väntetiden på de patienter som 

behövde bli vidare bedömda av en läkare ungefär beräknad på 60 minuter, detta var räknat på 

hälften av de triagerade patienterna, inom hela landet år 2019. En annan undersökt statistik 

som kunde räknas 2019 var att de grupper som tenderar att stanna längre på akutmottagning 

är kvinnor och äldre (Socialstyrelsen, 2020b).  

 

 

Sjuksköterskan som vårdar på akutmottagning 

På en akutmottagning arbetar sjuksköterskor som har en grundutbildning och/eller en 

specialistutbildning (Wikström, 2018). I Sverige så kan sjuksköterskor vidareutbilda sig till 

akutsjuksköterska som har inriktning på akutsjukvård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Oavsett vilken legitimation en innehar behöver 

sjuksköterskan kunna använda sig av sina kunskaper baserat på utbildning samt den 

erfarenhet som innehas (Wikström, 2018). Det är viktigt att sjuksköterskan som arbetar på en 

akutmottagning går olika kurser inom trauma och omhändertagande (Ekström et al., 2014). 

Sverige erbjuder kurser i till exempel ATLS, Advanced Trauma life Support, som fokuserar 

på omhändertagandet av en patients första tid exponerat av trauma (ibid).  
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Då akutmottagningen även tar emot patienter via ambulanspersonal behöver sjuksköterskan 

på plats vara förberedd för att ta emot rapportering via SBAR från ambulansen och i 

traumatiska situationer kunna larma ett traumateam (Ekström et al., 2014). Ett traumateam 

består av flertal sjuksköterskor och läkare inom olika professioner, till exempel 

akutsjuksköterskor, IVA-sjuksköterskor, anestesiläkare och kirurger. Detta kan variera utefter 

traumats omfattning (Ekwall, 2014).  

 

 

Studiens betydelse 

Sekundär traumatisering kan leda till empatitrötthet vilket i sin tur kan leda till brister relaterat 

till sjuksköterskans arbete i relationen till patienten (Isdal, 2017). Många yrkesverksamma 

inom vården är utsatta för risken att drabbas av sekundär traumatisering, bland annat 

sjuksköterskor (Asker Palmer, 2019). Dessutom kan det förekomma en förträngning av 

sekundär traumatisering och dess innebörd. Det vill säga att även om vissa yrkesverksamma 

är medvetna och insatta om vad sekundär traumatisering är, så kan de ändå ha svårt att 

acceptera sina egna känslor och reaktioner. Detta kan medföra en medveten eller en 

omedveten förträngning av känslorna som uppstår vid sekundär traumatisering. Asker Palmer 

(2019) anser att sekundärt trauma måste uppmärksammas i samhället för att synliggöra 

begreppet. Enligt Jonsson (2009) är det viktigt att det förekommer rutiner och underlag till att 

hantera stress för att på lång sikt kunna utföra god vård utan att sjuksköterskornas arbete 

riskeras att påverkas negativt. Genom att uppmärksamma sjuksköterskor i den akuta 

kontextens upplevelser av sekundärt trauma kan denna studie bidra till att öka kunskapen 

kring hur det sekundära traumat riskerar att påverka sjuksköterskorna anställda inom denna 

vårdkontext.  

 

 

Syfte  

 

 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas 

av att utsättas för sekundärt trauma. 
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Metod  

Denna studie är en icke-systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie är en studie där 

litteratur metodiskt studeras och analyseras (Kristensson, 2014). Polit och Beck (2017) 

beskriver syftet med en litteraturstudie som att sammanställa tidigare framtagen kunskap med 

förhoppningen att bland annat inspirera till nya forskningsidéer och lägga en grund för nya 

studier. Vetenskapliga artiklar söks från utvalda databaser och analyseras för att 

sammanställas till ett resultat (Polit & Beck, 2017). Litteraturstudien följer Polit och Becks 

(2017) niostegsmodell för litteraturstudier (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Figur inspirerad av Polit och Becks (2017) niostegsmodell för litteraturstudier. 

 

Urval  

Samtliga studier skulle fokusera på sjuksköterskans upplevelser i relation till syftet. 

Inklusionskriterier var artiklar som besvarade syftet. Vidare skulle de vetenskapliga artiklarna 

vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklar som ej var peer reviewed exkluderades. 

Studier som berörde sjuksköterskor från andra avdelningar än akutmottagningar eller 

ambulanssjukvård exkluderades. 
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Datainsamling 

Till datainsamlingen har databaserna PubMed och CINAHL använts tillsammans med 

blocksökningar i respektive databas. I PubMed användes både MeSH-termer och 

fritextsökning i varierande kombinationer. Söktermerna, sökstrategin, och antal träffar är 

redovisade i Tabell 1. I databasen CINAHL gjordes blocksökningarna utifrån fritexttermer. 

Dessa söktermer finns redovisade i Tabell 2, tillsammans med sökstrategi och antal träffar. 

För att hitta MeSH-termer till litteratursökningen i PubMed använde vi oss av Karolinska 

institutets svenska MeSH-översättare (https://mesh.kib.ki.se/) som översätter svenska ord till 

MeSH-termer, kombinerat med fritextsökningar. Till MeSH-termer som vi använde oss av 

räknas nurse, nursing, ambulance, burnout, compassion fatigue, stress dissorder samt 

emergency nursing. Med hjälp av dessa MeSH-termer i kombination med fritextsökningar 

(Tabell 1) fann vi artiklar som var relevanta för vår studie. Artiklarnas Journal Subset 

inspekterades för att finna fler relevanta termer att utöka sökningen med. De Booelska 

sökoperatorerna AND, OR och NOT (Kristensson, 2014) användes för att kombinera 

söktermerna och på så sätt få en så specifik och träffsäker sökning som möjligt. 

 

För litteratursökningen i CINAHL använde vi oss av sökorden vi hittade i svenska MeSH-

översättaren och sökte med detta som fritext. Av söktermerna från PubMed använde vi oss av: 

Emergency nursing, emergency medical services, emergency medical technician och 

compassion fatigue. Dessa MeSH-söktermer kombinerade vi sedan med fritextsökningar på 

nurse OR nurses OR nursing, burnout OR secondary traumatic stress, occupational stress 

och ambulance. Sökningarna i PubMed och CINAHL presenteras i Tabell 1 och 2 nedan. 

 

 

Tabell 1. Sökschema av litteratursökning i PubMed. 

 

PubMed 
2020-
11-24 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Lästa i 
fulltext 

Granskade Inkluderade 
i resultatet 

#1 (“Nurse”[MeSH] OR 
“nurses” OR 
“nursing” OR 
“emergency 
nursing”[MeSH]) 
AND 

955 
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“ambulance”[MeSH] 

#2 “Burnout”[MeSH] 
OR “compassion 
fatigue”[MeSH] OR 
“compassion 
fatigue” OR “stress 
disorder”[MeSH] 

50’295 
    

#3 “burnout”[MeSH] 
OR “compassion 
fatigue”[MeSH] 

12’894 
    

#4 “emergency 
nursing”[MeSH] 

7’119 
    

#5 “Emergency 
nursing”[MeSH] OR 
“nursing”[MeSH] 

289’533 
    

#6 “Stress” OR 
“occupational 
stress” 

1’032’475 
    

#7 “Secondary 
traumatic stress” 

2’901 
    

#8 “Compassion 
fatigue” 

1’091 
    

#9 #1 AND #2 14 
    

#10 #3 AND #4 107 
 

2 
  

#11 #10 AND #8 22 
    

#12 #3 AND #5 AND #6 
AND #7 AND #8 

140     

#13 #12 AND (“impact” 
OR “outcome) 

40 
    

#14 #9 AND Limits 14 14 4 2 2 

#15 #11 AND Limits 22 17 6 3 3 

#16 #13 AND Limits 40 40 8 
  

 

Limits: English, Swedish 
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Tabell 2. Sökschema av litteratursökning i CINAHL. 

 

 

CINAHL 
2020-
11-24 
 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Lästa i 
fulltext 

Granskade Inkluderande 
i resultatet 

#1 Emergency 
medical 
Technician 

13,037 
    

#2 Stress OR 
occupational 
stress  

214,943 
    

#3 Ambulance 8,914 
    

#4 emergency 
medical services  

49,243 
    

#5 compassion 
fatigue OR 
burnout OR 
secondary 
traumatic stress 

247,385 
    

#6 nurse or nurses 
or nursing 

937,241 
    

#7 Emergency 
nursing 
 

27,605 
    

#8 Compassion 
fatigue   

1,270 
    

#9 #1 AND #2 AND 
#3 AND Limits 

 83 18 11 4 3 

#10  
#4 AND #5 AND 
6 AND Limits 

77 26 8 2 2 

#11  #7 AND #8 AND 
Limits 

59 22 8 1 1 

 

Limits: English language 
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Litteraturgranskning  

Det är viktigt att artiklarna i urvalet håller så hög kvalitet som möjligt. Kristensson (2014) 

lyfter att vissa artiklar kommer vara av högre kvalitet än andra, och att det av denna anledning 

är viktigt att göra en noggrann kritisk granskning utifrån artiklarnas vetenskapliga kvalité 

samt i förhållande till relevans mot syftet. De valda artiklarna analyserades därför och 

bedömdes med avseende på studiernas relevans för vårt syfte, samt huruvida de uppfyllde 

inklusionskriterierna (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017a). 

Relevansbedömningen gjordes i två steg. I det första steget skedde en grovsållning utifrån 

artiklarnas titlar och abstrakt med avseende på relevans för vårt syfte. Det andra steget bestod 

av att läsa de inkluderade artiklarna i fulltext. Relevansbedömningen och grovsållningen 

resulterade i totalt 45 artiklar lästa i fulltext, 27 från CINAHL och 18 från PubMed.  

  

De studier som bedömdes relevanta i sållningen ovan gick vidare till att kvalitetsgranskas. För 

att kvalitetsgranska användes granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU]. Granskningsmallarna innefattar flera frågor och ställer krav på de 

granskade artiklarna. De valda studierna skulle till exempel ha en väldefinierad frågeställning 

samt tydligt beskrivet och relevant urval och kontext (SBU, 2017b). Vidare skulle studierna 

ha hög läsförståelse och vara logiskt strukturerade med tydligt redovisade metoddelar. 

Forskarna borde ha redovisat hur data relaterar till resultatet och huruvida det fanns någon 

teorianknytning, samt argumenterat kring resultatets överförbarhet i relation till urval och 

kontext (SBU, 2017b). För de kvalitativa studierna användes SBU:s granskningsmall för 

bedömning av studier med kvalitativ metodik (SBU, 2020). För bedömning av de resterande 

kvantitativa studierna användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier 

(SBU, 2012). Mallen går att använda sig av vid kvalitetsgranskning av observationsstudier 

och tvärsnittsstudier (ibid.). För att inkluderas i analysen skulle risken för systematiska fel, 

även kallat bias, vara låg i de kvantitativa studierna. De kvalitativa studierna skulle ha en låg 

sammanvägd risk för metodologiska brister. 

 

 

 



 

 14 

Analys av data 

Analysen bör leda till tolkningar snarare än beskrivningar av det valda fenomenet (Polit & 

Beck, 2017). En integrerad analys användes för att besvara syftet. Kristensson (2014) 

beskriver den integrerade analysen som ett enkelt sätt att sammanställa resultatet i en 

litteraturstudie. Analysen skedde i tre steg. Det första steget bestod av en genomläsning av de 

utvalda artiklar som skulle vara med i resultatet. Här identifierades övergripande likheter och 

skillnader i de artiklar som inkluderats i studien. Detta skedde genom att vi skrev ned alla 

meningar och meningsbärande delar som besvarade på vårt syfte från artiklarnas resultatdel. 

Det vill säga att alla delar i artiklarnas resultat som svarade på hur sjuksköterskan påverkas av 

trauma och sekundär traumatisk stress plockades ut. I det andra steget identifierades olika 

kategorier som sammanfattade resultatet i de olika artiklarna. Detta gjorde vi genom att 

färgkoda de olika delarna som sade samma eller liknande saker. Exempelvis framkom det i 

åtskilliga artiklar att sömn påverkas eller att sjuksköterskorna led av mardrömmar. Dessa 

delar färgmarkerades och kunde på så vis enkelt sammanfogas under en och samma kategori i 

resultatet. Dessa kategorier, eller etiketter som de kan liknas vid, syftade till att hjälpa oss 

relatera artiklarna med varandra. I det tredje steget sammanställdes resultatet under de olika 

kategorierna. Sist sammanställde vi resultatet i löpande text.  

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

De inkluderade studierna skulle förhålla sig till Helsingforsdeklarationen (World medical 

association [WMA], 2018). Helsingforsdeklarationen är ett dokument med 37 punkter som 

behandlar forskningsregler som forskare bör förhålla sig till. Det är inte ett legalt bindande 

dokument, utan snarare en rekommendation som har haft stor inverkan på nationell 

lagstiftning (Vetenskapsrådet, 2017). Det vill säga bland annat att forskarna skall sätta 

patientens hälsa i första hand och forskningen i andra hand. Vidare måste forskarna ha etiken i 

åtanke under studien och se till att samtycke inhämtas från samtliga deltagare. Deklarationen 

innehåller flertalet försiktighetsåtgärder för forskarna som skall vidtas för att minimera 

riskerna för att deltagarna skall drabbas av fysiska och psykiska besvär, brott mot integriteten 

och personligheten samt för att deltagarnas privatliv och integritet skall behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna ska ha blivit informerade att det är frivilligt att vara med i 

undersökningen samt att det finns möjlighet att lämna studien när som och utan några 

påföljder. Enligt Kristensson (2014) är det även viktigt att det finns godkännande från de 
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verksamheter och arbetsgivare som innefattar undersökningens urval. Samtliga inkluderade 

artiklar erhöll godkännande från antingen en etisk kommitté eller från sjukhuset i fråga där 

studien utfördes. Alla studier innefattade dessutom informerat samtycke från deltagarna i 

respektive studie.  

 

 

Resultat 

Granskning och analys resulterade i att elva (11) stycken peer reviewed vetenskapliga artiklar 

slutligen valdes ut. Analysprocessen resulterade i en övergripande kategori; Att påverkas av 

traumatiska upplevelser. Efter den övergripande kategorin kunde följande kategorier 

identifieras: Att påverkas personligt och Att påverkas i professionen. Att påverkas personligt 

fick sedan följande subkategorier; psykiska besvär och symtom, kroppsliga yttringar, starka 

känslouttryck, och påverkan på självbild. I den andra kategorin Att påverkas i professionen 

framgick tre subkategorier: Strategier för att klar av arbetet, rädsla på arbetet och 

medlidande och identifiering. 

 

Figur 2. Schematisk bild av resultat. 
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Att påverkas personligt 

Psykiska besvär och symtom 

Psykiska symtom hos sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården var ett problem som 

framgick i flera studier. Post-traumatisk stress (PTSD) och sekundär traumatisk stress är 

några av de symtom som presenterades hos sjuksköterskor (Dominguez-Gomez & Rutledge, 

2009; Jonsson et al., 2003; Ratrout & Hamdan‐Mansour, 2020). I Jonsson et al´s studie 

(2003)  framkom det att PTSD ökade speciellt efter att ambulanspersonal varit med och tagit 

hand om skadade barn, trafikolyckor eller självmord. Ratrout och Hamdan‐Mansour (2020) 

fann att sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor hade samband med både giltig och 

ogiltig frånvaro, ju högre grad av stress, desto högre sjukfrånvaro.  

 

Andra exempel på psykiska symtom var ångest, utmattning och återkommande minnen från 

traumatiska upplevelser (Jonsson & Segesten, 2003, 2004; Mikkola et al., 2016). Symtomen 

kunde vara i allt från några dagar upp till flera veckor (Mikkola et al., 2016). Återkommande 

minnen från traumatiska upplevelser kunde resultera i flashbacks och ge svårighet att släppa 

ifrån sig det som skett under arbetstid (Jonsson & Segesten, 2003). Minnen från traumatiska 

situationer kunde exempelvis uppkomma då sjuksköterskan associerade dessa med lukter, 

bilder eller andra påminnelser i vardagen (Jonsson & Segesten, 2003, 2004). Beträffande 

PTSD-symtom fann Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) att nästan hälften (46 %) av 

sjuksköterskorna uppgav att tankar på sina patienter tränger sig på vid tillfällen när de inte 

avsåg att göra det. O'Callaghan et al. (2020) fann även att en ökad arbetsbelastning ledde till 

empatitrötthet, medan Wilson et al. (2019) fann att allt eftersom antalet traumatiserande fall 

ökade per skift så ökade även den emotionella stressen. Dessutom var den emotionella 

stressen i snitt 3,6 gånger större efter skift med ett traumatiserande fall jämfört med skift då 

inga traumatiserande fall skedde (ibid.).  

 

 

Kroppsliga yttringar 

Ett flertal artiklar lyfte fram hur sjuksköterskor påverkas rent kroppsligt och hur detta yttrar 

sig genom olika fysiska symtom. Något av dessa symtom som uppmärksammades var 

illamående vilket kunde uppkomma efter traumatiska upplevelser (Aasa et al., 2005; Jonsson 

& Segesten, 2004; Mikkola et al., 2016). Illamående kunde sedan leda till svimfärdighet och 

yrsel. Detta kan vara en efterföljd av de påfrestande känslor som uppkom efter arbetet 

(Jonsson & Segesten, 2004). Andra fysiska symtom som kunde uppkomma kort efter en 
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traumatiserande upplevelse på arbetsplatsen var tremor, andfåddhet, svettning och 

palpitationer (Mikkola et al., 2016).  Magont var även ett förekommande symtom hos 

sjuksköterskor inom ambulansen som var kopplat till utmanande situationer som inträffat 

under arbetstiden, liksom huvudvärk (Aasa et al., 2005).  

 

Andra fysiska symtom som uppmärksammades efter traumatiska upplevelser var 

sömnsvårigheter och mardrömmar (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Jonsson & 

Segesten, 2004; Mikkola et al., 2016; Ratrout & Hamdan‐Mansour, 2020). Många 

sjuksköterskor kunde intyga att de hade svårt att sova om nätterna och att det kunde resultera i 

att drömma påfrestande mardrömmar om patienter de tagit hand om (Ratrout & Hamdan‐

Mansour, 2020; Jonsson & Segesten, 2004). I undersökningar fann de att när sömnen 

påverkades efter en traumatisk arbetsdag kunde sjuksköterskorna uppleva en svårighet att 

orka återvända till arbetet dagen efter (Ratrout & Hamdan‐Mansour, 2020; Aasa et al., 2005).  

 

 

Starka känslouttryck 

Vid traumatiska och kritiska situationer kunde även emotionella symtom förekomma. Ett 

antal olika känslouttryck presenterades i ett flertal studier. Exempel på dessa känslouttryck 

var ilska (Elder et al., 2019), ledsamhet (Jonsson & Segesten, 2004), irritation eller helt enkelt 

känsla av likgiltighet (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Ratrout & Hamdan‐Mansour, 

2020). Att känna sig emotionellt tom eller likgiltig var en reaktion som förekom emellanåt 

hos sjuksköterskor som arbetade med akut sjuka patienter (Dominguez-Gomez & Rutledge, 

2009). Jonsson och Segesten (2003) beskriver att sjuksköterskor ansåg sig ha en uppfattning 

att det var omöjligt att undvika dessa starka känslor.  

 

Sjuksköterskorna kunde även uppleva eller uttrycka maktlöshet, både för att de insåg att de 

inte kunde påverka att händelsen skulle inträffa men också på grund av att det helt enkelt inte 

fanns mer att göra för patienten i fråga (Jonsson & Segesten, 2004, 2003). 

 

Som motsats till likgiltighet och känslolöshet kunde känslor även vara så pass starka att de 

istället tog över varpå sjuksköterskorna behövde få utlopp för desamma genom att uttrycka 

sina känslor hos medarbetare (Jonsson & Segesten, 2004).  
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Påverkan på självbild 

En studie som lyfte fram hur sjuksköterskor påverkades av sekundärt trauma framhävde att 

sjuksköterskan kunde uppleva en känsla av att vara otillräcklig (Jonsson & Segesten, 2004). 

En annan artikel beskrev även hur traumatiska situationers utgång på arbetet kunde resultera i 

att sjuksköterskan klandrade sig själv (Elder et al., 2019). Sjuksköterskor kunde till och med 

påverkas så hårt att de såg sig själva som svagare jämfört med andra människor samt att de 

kunde vara mycket självkritiska (Jonsson & Segesten, 2004).  

 

Samtidigt som sjuksköterskor påverkades negativt i sitt självförtroende och självkänsla så 

lyfte O'Callaghan et al. (2020) de positiva aspekterna för hur ens arbetsrelaterade situationer 

kunde påverka en. Genom att känna att en kan vara på plats och få vara med att påverka 

utgången på patienters liv och göra något betydelsefullt ökade så kallad compassion 

satisfaction hos en del sjuksköterskor (O'Callaghan et al., 2020). Sjuksköterskor upplevde en 

känsla av tillfredsställelse av att bidra till att göra skillnad och att få hjälpa människor som är 

skadade samt i behov av vård (O'Callaghan et al., 2020).  

 

 

Att påverkas i professionen 

Strategier för att klara av arbetet 

Traumatiserande händelser på arbetsplatsen kunde leda till att sjuksköterskan distanserade sig 

själv från såväl omgivningen som patienten och dennes anhöriga (Dominguez-Gomez & 

Rutledge, 2009; Jonsson & Segesten, 2003, 2004; Mikkola et al., 2016). Andra 

försvarsreaktioner som uppvisades och som lindrade en annars traumatisk eller på annat sätt 

jobbig situation var humor, vilket nämndes i ett flertal studier (Elder et al., 2019; Jonsson & 

Segesten, 2004; Scott, 2007).  

 

Distansering från starka känslor som ofta uppkom under många arbetspass var en strategi för 

att bibehålla en återhållsamhet och känna sig sansad (Jonsson & Segesten, 2003). En del 

tyckte att det var skönt att se på sina jobbiga arbetsuppgifter som en slags övning och försökte 

distansera sig själv från allt runt omkring samt endast fokusera på vad en skulle göras där och 

då (Jonsson & Segesten, 2003). Vidare trängdes medkänslor till patienten bort som ett 

strategiskt tillvägagångssätt för att klara av arbetet (Jonsson & Segesten, 2004). Att vara så 

fullt fokuserad på uppgifterna blev även en strategi för att inte ta med sig detaljer om 

händelsen efteråt (Jonsson & Segesten, 2004). Jonsson och Segesten (2004) presenterade även 
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hur denna strategi medverkade till att hålla sig professionell och att undgå arbetsrelaterade 

misstag. 

 

 

Rädsla på arbetet 

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kunde uppleva rädsla över deras ansvar och att de 

skulle misslyckas med att ge den vård som patienten förtjänar (Elder et al., 2019; Jonsson & 

Segesten, 2004; Mikkola et al., 2016). Att vara rädd för att missbedöma i de snabba och 

kritiska situationerna och att låta stressen ta över kunde skapa en ogynnsam arbetsmiljö för 

sjuksköterskorna (Jonsson & Segesten, 2004). Elder et al. (2019) lyfte att sjuksköterskor 

kunde känna oro över att inte utvecklas inom sin profession. En rädsla att inte kunna rädda en 

patient kunde leda till dåligt samvete (Jonsson & Segesten, 2003). Aasa et al. (2005) fann att 

en del sjuksköterskor inom ambulansen oroade sig över arbetsförhållanden 

 

Andra rädslor som sjuksköterskor kunde känna inom sin profession var situationer där 

sjuksköterskans egna säkerhet inte var garanterad, fall där barn var inblandade eller där det 

förekom våld eller vapen  (Mikkola et al., 2016). Generellt så var rädslan tillfällig och gick 

över allteftersom att situationen som inducerade rädslan gick över. Långsiktig rädsla var 

relaterat till allvarliga situationer som exempelvis felbehandling/misskötsel eller andra 

medicinska misstag (ibid.). Ratrout och Hamdan‐Mansour (2020) lyfte att sjuksköterskor 

rapporterade en rädsla för att något dåligt skulle hända.  

 

 

Medlidande och identifiering  

Sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvården och ambulansen kunde ofta känna 

medlidande till patienterna som vårdades (Jonsson & Segesten, 2003). Jonsson och Segesten 

(2004) beskrev att sjuksköterskor kunde identifiera sig med patienten och känna medlidande 

genom att tänka att den lidande patienten kunde vara någon som stod sjuksköterskan nära, 

eller till och med en själv. En effekt som uppvisades i flera artiklar var att sjuksköterskan 

hade svårt att undvika påträngande tankar om patienten (Dominguez-Gomez & Rutledge, 

2009; Jonsson & Segesten, 2004; Ratrout & Hamdan‐Mansour, 2020). Jonsson och Segesten 

(2004) lyfte hur sjuksköterskor beskrivit det som att det är omöjligt att tänka på något annat 

än de påträngande tankarna, vilket kunde vara specifika händelser av traumatiska situationer 
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de varit med om. Sjuksköterskorna uttryckte det som skrämmande att de fann det omöjligt att 

lämna upplevelserna bakom sig (ibid.).  

 

Medlidande behövde inte heller bara vara riktat till patienten själv utan även till dess familj 

och nära anhöriga (Jonsson & Segesten, 2003). En akutsjuksköterska som även var 

tvåbarnspappa beskrev hur svårt det kunde vara att låta bli att relatera till andra föräldrar som 

led av sorg eller oro när deras barn skadats. Det var lättare för sjuksköterskan att känna 

medlidande då hen kunde sätta sig in i hur det var att vara i den anhörigas tillstånd (Jonsson & 

Segesten, 2003).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna hade innan arbetet skrevs ingen specifik förförståelse eller förkunskap till ämnet i 

fråga. Däremot hade båda författarna till studien ett intresse för akutsjukvård och 

ambulansverksamhet vilket resulterade i att detta forskningsområde valdes ut för att göra en 

litteraturstudie om.  

 

Vald metod för arbetet är en icke-systematisk litteraturstudie. Kristensson (2014) beskriver 

den icke-systematiska litteraturstudien som en mer eller mindre systematiskt utförd studie, 

skilt från den systematiska litteraturstudien som är utförd i tydliga strukturerade steg. Den 

systematiska litteraturstudien syftar till att eftersöka, granska och sammanställa all relevant 

litteratur inom ett specifikt område. Detta gör att den systematiska studien har en betydligt 

högre kvalitet i allmänhet och evidens i synnerhet jämfört med den icke-systematiska 

litteraturstudien (ibid.). Slutsatsen att en systematisk studie borde gjorts istället för vald metod 

kan dras, om det inte vore för en avgörande faktor. Eftersom att den systematiska studien 

undersöker all relevant litteratur så blir den mer grundlig och följaktligen mycket mer 

tidskrävande än den icke-systematiska litteraturstudien. Då författarna endast hade 10 veckor 

på sig att göra litteratursökningen, analysen, samt skriva rapporten fanns det helt enkelt inte 

tid för att göra en systematisk analys. En icke-systematisk litteraturstudie kan således förefalla 

lämpligt för att besvara studiens syfte.  
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Under artikelsökning i databaserna förekom svårigheter att finna rätt söktermer för att få fram 

ett fungerande antal artiklar som besvarade syftet. Dessutom framkom det vid 

litteratursökningen även artiklar som var litteraturstudier. Dessa sållades bort direkt då en 

litteraturstudies resultat redan är analyserat per definition och ej kunde användas i vår 

litteraturstudie. Vid artikelsökningen användes två databaser, nämligen CINAHL och 

PubMed. Andra databaser som exempelvis PsycINFO hade kunnat användas som 

komplement till valda databaser för att bredda upp sökningen ytterligare.  

 

Vid tiden då projektplanen skrevs planerades artikelsökningen begränsning till artiklar från 

senaste 10 åren. Eftersom ämnet inte undersökts i den utsträckning som från början 

uppskattats fick sökningen breddas upp genom att ta bort denna begränsning och istället söka 

alla publicerade artiklar utan begränsning beträffande publiceringsår. 

 

Begreppet trovärdighet inom kvalitativ forskning kan beskrivas som bestående av fyra 

komponenter: tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet, och giltighet (Kristensson, 2014). 

Tillförlitligheten syftar till sanningshalten i resultatet som presenteras. Författarna till 

innevarande studie hade ingen förförståelse till ämnet vilket leder till att analysen och 

fortsättningsvis resultatet ej grundats i förutfattade meningar. Överförbarheten i studien anser 

författarna som god eftersom studier från olika länder inkluderats, inte enbart från Sverige. 

Sjuksköterskors påverkan av trauma är inte enbart knutet till ett visst specifikt land eller 

sjukhus, utan är ett bredare och mer komplext problem som påverkar sjuksköterskor i 

liknande kontext världen över. Något som sänker trovärdigheten i arbetet är att 

verifierbarheten kunde varit högre. Genom att återge direkta citat från studier hade läsaren 

kunnat bilda sig en egen uppfattning som då förhoppningsvis hade varit i linje med vårt 

resultat och som då hade stärkt verifierbarheten (Kristensson, 2014). Slutgiltigen handlar 

giltighet om det insamlade materialets stabilitet över tid. De inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien var insamlade från en relativt kort tidsperiod, från 2003–2020, och det har 

under denna tidsperiod inte skett några större förändringar i hälso- och sjukvården.   

 

Något som framkom vid tolkning och syntetisering av resultatet var att det tidvis var svårt att 

särskilja de olika kategorierna som uppkom. Vad som menas med detta är att delar av 

resultatet tangerar varandra och det är svårt att dra en tydlig gräns dem emellan. Ett exempel 
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på detta som diskuterades författarna emellan var symtomen ångest och sömnproblem. Här 

kan det diskuteras huruvida det ena symtomet kan uppstå på grund av det andra, eller tvärtom. 

Exempelvis kan ångest leda till sömnbesvär (Staner, 2003), men motsatsen är också sann. Det 

vill säga att sömnbesvär kan leda till ångest (Natan Pires et al., 2016). Både depression och 

sömnbesvär kan leda till kronisk fatigue. Ett exempel på innehåll av subkategorier som 

diskuterades att tangera med varandra var mardrömmar. Mardrömmar diskuterades vidare i 

huruvida det var psykiska eller fysiska symtom, eftersom det både kan kännas som något som 

endast upplevs i “fantasin” men som samtidigt är en fysisk reaktion som sker. Slutligen 

framkom ändå att mardrömmar är något som författarna ansåg passade in på subkategorier 

kroppsliga yttringar. Trots att dessa diskussioner framkom under processens gång ansåg 

författarna emellan att de kategorier och subkategorier som togs fram fortfarande beskrev 

sjuksköterskornas upplevelser och besvarade således studiens syfte.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet som var att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas av att utsättas 

för sekundärt trauma besvarades med hjälp av två huvudkategorier; Att påverkas personligt 

och att påverkas i professionen. Resultatet visade att sjuksköterskor kan lida av psykiska 

besvär vilket är viktigt att fånga upp på arbetsplatsen från ledningen. Andra fynd som uppkom 

var att sjuksköterskor kan känna motsats till medlidande och på sätt skapa oro och tvivel hos 

patienter vilket kan leda till att relationen mellan patient och sjuksköterska samt 

patientsäkerheten riskeras sättas på spel, och att lidande kan uppstå. 

 

Psykiska besvär och symtom 

Resultatet i litteraturstudien visade att psykiska besvär och symtom var ett centralt och 

återkommande ämne. Förekomst av PTSD, sekundär stress, fatigue och ångest var några av de 

bekymmer som sjuksköterskor drabbades av efter traumatiska situationer inom 

akutsjukvården. Wilkinson (2014) lyfter i sin artikel att sjuksköterskor som mår bra kan ge 

mer optimal vård och samtidigt minskad frånvaro och färre uppsägningar hos anställda. Det är 

viktigt att adressera att det förekommer lidande hos vårdpersonal och att vid behov 

erbjuda samtal och andra strategier för att sjuksköterskan ska kunna må bra (Wilkinson, 

2014). Vem skall annars vårda vårdarna?  
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Schmidt och Haglund (2017) lyfter vikten av att förhindra empatitrötthet som kan uppstå hos 

många sjuksköterskor under stress i samband med eller efter traumatiska upplevelser. De 

föreslår preventiva åtgärder som proaktiva, planerade avrapporteringar efter oförväntade och 

negativa situationer. Genom att erbjuda sjuksköterskor tid för personliga avlastningssamtal 

några gånger per år kan ledningen få en överblick över vad deras anställda går igenom samt få 

en mer stöttande arbetsplats (Schmidt & Haglund, 2017).  

 

Hooper et al. (2010) undersökte skillnader i compassion satisfaction, utbrändhet, och 

empatitrötthet hos akutsjuksköterskor jämfört med sjuksköterskor inom onkologi, nefrologi 

och intensivvård. De fann ingen statistiskt signifikant ökad risk för empatitrötthet och 

utbrändhet hos sjuksköterskor i den akuta kontexten jämfört med andra sjuksköterskor. Detta 

resultat kan ses som underligt med tanke på de stressorer som förekommer på akutavdelningar 

och motsägs dessutom av Hooper et al. (2010) som visade att intensivvårdssjuksköterskor 

hade en ökad risk för att drabbas för utbrändhet, onkologisjuksköterskor hade en ökad risk för 

att drabbas av empatitrötthet, och akutsjuksköterskor hade en ökad risk för att drabbas av 

nedsatt sk compassion satisfaction. 

 

Gemensamt för flera studier var att barn och våldsbrott var faktorer som utlöste mest och 

starkast känslor hos sjuksköterskorna. Elder et al. (2019) framhävde att de yrkesmässiga 

stressorerna som påverkade sjuksköterskorna mest var dödsfall och sexuella övergrepp mot 

barn vilka ansågs vara de mest stressfulla händelserna. Även Johnson et al´s (2003) resultat 

visade att skadade barn var den faktor som gav mest intryck och att det var ett återkommande 

ämne hos deltagarna i studien.  

 

Medlidande  

Att känna medlidande och identifiering hos patienter och anhöriga till den drabbade är ett 

förekommande beteende i litteraturstudien som visas hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. 

Att sätta sig in i patientens situation och känna medlidande kan upplevas som påfrestande för 

den arbetande sjuksköterskan i det långa loppet. Medlidande kan uppsluka sjuksköterskan och 

sätta hinder för det fortsatt arbetet. Denna påfrestning hos sjuksköterskan är inte något att 

sträva efter, dock kan det diskuteras huruvida bra det är att istället känna motsatsen till 
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medlidande. Sjuksköterskor måste ha ett empatiskt förhållningssätt vilket hjälps av att känna 

medlidande. Det här leder författarna till att tro att en nyttig balans av medlidande således är 

det bästa alternativet för sjuksköterskans välmående. Forsell et al. (2020) lyfter hur 

påfrestande det kan vara hos sjuksköterskor som arbetar inom ambulansen att hantera 

patienter som anses vara friska nog att inte behöva ambulanstransport. Sjuksköterskan ansåg 

att patienten inte hade tillräcklig anledning för att söka vård och det resulterade i att 

sjuksköterskan använde sig av en mindre professionell ton och ett otrevligare bemötande till 

patienter (Forsell et al., 2020). En annan studie kunde styrka att sjuksköterskor upplevde vissa 

känslor av att patienter endast ville kontakta ambulans då de antar att de får snabbare vård så 

fort de kommer till sjukhuset med ambulanstransport (Höglund et al., 2019). Om 

sjuksköterskorna inte transporterade vissa patienter kunde det resultera i hot vilket ledde till 

att många sjuksköterskor kände att det lämpligaste alternativet var att ta med dem oavsett om 

de bedömde att det behövdes eller ej (ibid).  

 

Detta är något som blir till motsatsen av att känna medlidande. Istället för att känna 

medlidande till patienten så blir denne inte tagen på allvar. Patientens självbild påverkas 

vilket resulterar i att det som började i ett sjukdomslidande istället kan övergå till ett 

vårdlidande. Precis som Eriksson (2001) lyfter är vårdlidande en händelse som är onödig och 

som alltid bör undvikas i största möjligaste mån. Vårdlidande kan se olika ut från person till 

person, men det kan beskrivas som ett lidande som är utlöst av antingen brist på vård eller 

orsakat av den vård som ges (ibid). När patienter inte får den vård de förväntar sig skapas det 

många olika känslor, några av dessa beskriver Rantala et al. (2016) i sin studie som 

undersökte patienters erfarenhet av att inte bli triagerade till akutsjukvård. Patienternas egna 

ord av denna erfarenhet var att de kände sig odugliga, utelämnade och ej tagna på allvar. 

Patienter kunde uttrycka att de kände sig exkluderade i sin vård och på så sätt känna sig som 

en börda och hoppades på att de inte behövde kontakta ambulansen något mer efter händelsen 

då de kände skam och skuld (Rantala et al., 2016). Att inte känna sig tagen på allvar var en 

extremt stark känsla som kunde resultera i ångest hos de patienter som upplevt bemötande av 

sjuksköterskor som ansåg att de inte var värda den vård de trodde de skulle få. De kände sig 

förolämpade som inte blev bekräftade för sin smärta (ibid).  

 

Ahlenius et al. (2017) undersökte hur patienter uppfattar mötet med personal inom 

ambulanssjukvården. Vissa patienter och anhöriga upplevde att det fanns ett bemötande från 
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personalen som kunde uppfattas som avvisande och det gjorde att deras förväntningar av hur 

de ville bli bemötta felaktigt. Socialstyrelsens handlingsplan för säker vård (2020a) lyfter hur 

viktigt det är att patienter och dess närstående ska medverka så mycket det går. Vården ska ge 

patienten känsla av tillit och trygghet och även behandlas med omtanke (Socialstyrelsen, 

2020a).  

 

För att skapa en så trygg vård som möjligt lyfter Socialstyrelsen (2020a) fram fyra 

grundläggande förutsättningar. De anser att personal och ledning bör vara insatta och 

intresserade, att det skall finnas en hög grad av kunskap och kompetens, att säkerheten skall 

vara ordentlig och att vårdtagarna skall vara medskapare i vården. För att patienter ska få den 

mest optimala vården krävs det att sjuksköterskan har en medkänsla och gott bemötande mot 

patienterna oavsett den vård som triageras fram inom akutsjukvården. Halldórsdóttir (1996) 

beskriver hur viktigt det är att skapa en bro mellan patienten som byggs av tillit och öppenhet. 

Att lyssna på patientens berättelser oavsett om orden är tysta eller höga och att visa vägen för 

en dialog. 

 

Att känna medlidande kan skapa oro och negativa känslor hos den som vårdar och samtidigt 

kan det bli en risk för patientsäkerhet när sjuksköterskan fokuserar endast på den medicinska 

bilden och glömmer personen bakom. Det är därför det är viktigt att detta diskuteras vidare 

inom forskningen hur den traumatiska aspekten kan resultera i både gott och ont och hur 

sjuksköterskans reaktion kan vidare påverka patientens säkerhet och lidande. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

 

Det visade sig att det fanns flera olika påverkningar på sjuksköterskor som utsätts för 

traumatiska upplevelser och händelser. Sjuksköterskan kan både drabbas personligen och det 

kan även påverka professionen samt relationen till patienten. Att hålla en professionell 

karaktär och struktur samtidigt som sjuksköterskan lider av sekundärt trauma kan visa sig 

vara svårt att hantera. Sjuksköterskor inom den akuta kontexten behöver få mer hjälp och stöd 

för att hantera det som upplevs på arbetet. En åtgärd som har visat gott resultat för hantering 

och bearbetning av dessa upplevelser är debriefing, det vill säga att prata om det som hänt 

med kollegor för att på så sätt få utlopp för känslorna istället för att låsa dem inom sig. En 

annan åtgärd bör vara att lyfta ämnet mer och visa på att dessa upplevelser och känslor 

förekommer hos många inom den akuta kontexten. Med hjälp av att ämnet belyses kan 
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sekundär traumatisering bli mer behandlat samt att patienternas erfarenheter och syn på 

akutsjukvården kanske kan förändras. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Författarna bekräftar att sammanställning och skrivande av arbetet har fördelats på ett jämlikt 

sätt. Vid framtagning av artiklarnas resultat har författarna delat upp artiklarna från de olika 

databaserna för att sedan gemensamt argumentera fram ett övergripande resultat. Båda 

författarna har medverkat vid handledarmöten.  

 

 



 

 27 

Referenslista  

 

Aasa, U., Brulin, C., Ängquist, K. A., & Barnekow-Bergkvist, M. (2005). Work-related 

psychosocial factors, worry about work conditions and health complaints among female and 

male ambulance personnel. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(3), 251-258. 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2005.00333.x 

 

Adriaenssens, J., de Gucht, V., Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on 

emergency room nurses: Findings from a questionnaire survey. International Journal of 

Nursing Studies, 49(11), 1411-1422. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.07.003 

 

Ahlenius, M., Lindström, V., & Vicente, V. (2017). Patients’ experience of being badly 

treated in the ambulance service: A qualitative study of deviation reports in Sweden. 

International Emergency Nursing, 30, 25-30. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2016.07.004  

 

Asker Palmer, K. (2019). Trauma smittar!: allt du behöver veta om sekundärtrauma. Komlitt.  

 

Dominguez-Gomez, E., & Rutledge, D. N. (2009). Prevalence of Secondary Traumatic Stress 

Among Emergency Nurses. Journal of Emergency Nursing, 35(3), 199-204. 

https://doi.org/10.1016/j.jen.2008.05.003 

 

Ekström, L., Göransson, L., Karlsson, R., & Wireklint, S. (2014). Organisation på 

akutmottagning. I C. Elmqvist & S. Almerud Österberg (Red.), Akut omhändertagande av 

trauma: på skadeplats och akutmottagning (s. 115-136). Studentlitteratur. 

 

Ekwall, A. (2014). Akut omhändertagande på akutmottagning. I C. Elmqvist & S. Almerud 

Österberg (Red.), Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning (s. 

141-159). Studentlitteratur. 

 

Elder, E., Johnston, A. N. B., Wallis, M., Greenslade, J. H., & Crilly, J. (2019). Emergency 

clinician perceptions of occupational stressors and coping strategies: A multi-site study. 

International Emergency Nursing, 25, 17-24. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.03.006 

 

Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. Liber 

 

Figley, C. R. (1995). Compassion fatigue: Coping With Secondary Traumatic Stress Disorder 

In Those Who Treat The Traumatized. Brunner/Mazel. 

 

Forsell, L., Forsberg, A., Kitsch, A., & Rantala, A. (2020). Specialist Ambulance Nurses’ 

Perception of Nursing: A Phenomenographic Study. International journal of enviromental 

research and public health, 17(14). Artikel: 5018. https://doi.org/10.3390/ijerph17145018 

 

Göransson, K., Eldh, A. C., & Jansson, A. M. (2008). Triage på akutmottagning. 

Studentlitteratur. 

 

Halldórsdóttir, S. (1996). Caring and uncaring Encounters in Nursing and Health Care- 

Developing a theory. [Doktorsavhandling, Linköping Universitet]. DiVA. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:248040/FULLTEXT01.pdf  

 

Hooper, C., Craig, J., Janvrin, D. R., Wetsel, M. A., & Reimels, E. (2010). Compassion 



 

 28 

Satisfaction, Burnout, and Compassion Fatigue Among Emergency Nurses Compared With 

Nurses in Other Selected Inpatient Specialties. Journal of Emergency Nursing, 36(5), 420-

427. https://doi.org/10.1016/j.jen.2009.11.027 

 

Höglund, E., Schröder, A., Möller, M., Andersson-Hagiwara, M., & Ohlsson-Nevo, E. (2019). 

The ambulance nurse experiences of non-conveying patients. Journal of clinical nursing, 

28(1-2), 235–244. https://doi.org/10.1111/jocn.14626 

 

Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och 

utbrändhet hos yrkesverksamma. Gothia fortbildning.  

 

Jonsson, A. (2009). Stress inom ambulanssjukvården. I B. O. Suserud & L. Svensson (Red.), 

Prehospital akutsjukvård (s. 39-46). Liber.  

 

Jonsson, A., & Segesten, K. (2003). The meaning of traumatic events as described by nurses 

in ambulance service. Accident and Emergency Nursing, 11(3), 141-152. 

https://doi.org/10.1016/S0965-2302(02)00217-5 

 

Jonsson, A., & Segesten, K. (2004). Guilt, shame and need for a container: a study of post-

traumatic stress among ambulance personnel. Accident and Emergency Nursing, 12(4), 215-

223. https://doi.org/10.1016/j.aaen.2004.05.001 

 

Jonsson, A., Segesten, K., & Mattsson, B. (2003). Post-traumatic stress among Swedish 

ambulance personnel. Emergency Medicine Journal, 20(1), 79-84. 

http://dx.doi.org.ludwig.lub.lu.se/10.1136/emj.20.1.79 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Natur & Kultur.  

 

MacKusick, C. I., & Minick, P. (2010). Why are nurses leaving? Findings from an initial 

qualitative study on nursing attrition. MEDSURG Nursing, 19(6), 335-340. PMID: 21337990 

 

Mikkola, R., Huhtala, H., & Paavilainen, E. (2016). Work-related fear and the threats of fear 

among emergencydepartment nursing staff and physicians in Finland. Journal of Clinical 

Nursing, 26(10-20), 2953-2963. https://doi.org/10.1111/jocn.13633 

 

Morrison, L. E., & Joy, J. P. (2016). Secondary traumatic stress in the emergency department. 

Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2894-2906. https://doi.org/10.1111/jan.13030 

 

Natan Pires, G., Gomes Bezerra, A., Tufik, S., & Levy Andersen, M. (2016). Effects of acute 

sleep deprivation on state anxiety levels: a systematic review and meta-analysis. Sleep 

Medicine, 24, 109-118. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2016.07.019 

 

Nyström, M., & Herlitz, J. (2009). Möte mellan två kunskapsområden. I B. O. Suserud & L. 

Svensson (Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 13-21). Liber.  

 

O'Callaghan, E. L., Lam, L., Cant, R., & Moss, C. (2020). Compassion satisfaction and 

compassion fatigue in Australian emergency nurses: A descriptive cross-sectional study. 

International Emergency Nursing, 48. Artikel: 

100785. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.06.008 



 

 29 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice. (9 uppl.) Wolters Kluwer.  

 

Rantala, A., Ekwall, A., & Forsberg, A. (2016). The meaning of being triaged to non-

emergency ambulance care as experienced by patients. International emergency nursing, 25, 

65-70. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2015.08.001 

 

Ratrout, H. F., & Hamdan‐Mansour, A. M. (2020). Secondary traumatic stress among 

emergency nurses: Prevalence, predictors, and consequences. International journal of nursing 

practice, 26(1). Artikel: e12767. https://doi.org/10.1111/ijn.12767 

 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor, & Svensk sjuksköterskeförening. (2017). 

Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot akutsjukvård. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c00306231c00/1584088433640/Kompeten

sbeskrivning%20sjuksk%C3%B6terskor%20inom%20akutsjukv%C3%A5rd.pdf 

 

Schmidt, M., & Haglund, K. (2017). Debrief in Emergency Departments to Improve 

Compassion Fatigue and Promote Resiliency. Journal of Trauma Nursing, 24(5), 317-322. 

https://doi.org/10.1097/JTN.0000000000000315 

 

Scott, T. (2007). Expression of humour by emergency personnel involved in sudden 

deathwork. Mortality, 12(4), 350-364. https://doi.org/10.1080/13576270701609766 

 

Sjölin, H. (2016). What an ambulance nurse needs to know; from educational content to 

critical incidents. (Doktoravhandling, Karolinska Institutet) 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/45287/Thesis_%20Helena_Sj%C3%B

6lin.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringsted, C., & Kurland, L. (2015). What an ambulance 

nurse needs to know: A content analysis of curricula in the specialist nursing programme in 

prehospital emergency care. International Emergency Nursing, 23(2), 127-132. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.09.002 

 

Socialstyrelsen (2014). Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar - Rapport december 

2014 (Artikelnummer 2014-12-4). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/statistik/2014-12-4.pdf 

 

Socialstyrelsen (2020a). Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 (Artikelnummer 2020-1-6564). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-

1-6564.pdf  

 

Socialstyrelsen (2020b). Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2019 

(Artikelnummer 2020-10-6951). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/statistik/2020-10-6951.pdf 

 

Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10). Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-

rad/konsoliderade-foreskrifter/200910-om-ambulanssjukvard-m.m/  



 

 30 

Stamm, B. H. (2010). The Concise ProQOL Manual . 

https://proqol.org/uploads/ProQOLManual.pdf 

 

Staner, L. (2003). Sleep and anxiety disorders. Dialogues in clinical neuroscience, 5(3), 249–

258. https://doi.org/10.31887/DCNS.2003.5.3/lstaner 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering . (2012). Mall för kvalitetsgranskning 

av observationsstudier. 

https://www.sbu.se/contentassets/453d18e30ccd4edb8f13fda963c9c63b/bilaga-3-mallar.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering . (2017a). Bedömning av en studies 

relevans. https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel05.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering . (2017b). Värdering och syntes av 

studier utförda med kvalitativ analysmetodik. 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering . (6 oktober 2020). Bedömning av 

studier med kvalitativ metodik. 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_studier_kvalitativ_metodik.pdf 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Svensk 

Sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c0030623146a/1584003553081/icns%20et

iska%20kod%20f%C3%B6r%20sjuksk%C3%B6terskor%202017.pdf 

 

Todaro-Franceschi, V. (2015). Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad. 

Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (22 november 2017). Helsingforsdeklarationen. 

https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/lagar-och-

regler/helsingforsdeklarationen.html 

 

Wihlborg, J. (2018). The ambulance nurse. Aspects on competence and education. Lund 

University: Faculty of Medicine. 

http://portal.research.lu.se/ws/files/36167228/The_ambulance_nurse_Aspects_on_competenc

e_and_education_LUCRIS.pdf 

 

Wilkinson, S. (2014). How nurses can cope with stress and avoid burnout. Emergency nurse: 

the journal of the RCN Accident and Emergency Nursing Association, 22(7), 27–31. 

https://doi.org/10.7748/en.22.7.27.e1354 

 

Wilson, A., Bellolio, F., Jeffery, M. M., Lohse, C. M., & Sunga, K. L. (2019). Shift-Based 

Emotional Stress Reactions in Emergency Nurses After Traumatizing Events. Journal of 

Emergency Nursing, 45(6), 634-643. https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.08.002 

 

World medical association [WMA]. (9 juli 2018). Declaration of Helsinki - Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. https://www.wma.net/policies-post/wma-

declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/



 

 

Bilaga 1 - Artikelmatris 

Författare/tidskrift/år/land Titel Syfte Design och metod Urval Resultat och 

slutsatser 

Kvalitet 

A. Jonsson, & K. Segesten / 

Accident and Emergency 

Nursing / 2004 / Sverige 

Guilt, shame and 

need for a container: 

a study of post-

traumatic stress 

among ambulance 

personnel 

Att upptäcka och få en 

djupare förståelse hur 

ambulanspersonal 

påverkas av traumatiska 

händelser samt hur det 

hanteras. Genom detta 

skapa en större 

förståelse av deras 

livsvärld. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer med 

öppna frågor 

 

descriptive 

phenomenology  

10 personer som arbetar 

inom ambulansen, 

antingen 

ambulanssjuksköterskor 

eller annan 

ambulanspersonal, med 

erfarenhet av 

traumatiska händelser 

Personal påverkas pre-

trauma, mid-trauma, 

och post-trauma. 6 

kategorier 

identifierades: 

förberedelse för det 

okända, 

landningsögonblicket, 

risken att misslyckas 

men ändå stanna, att 

vara i tumultet, skuld 

och skam, och att läka i 

en kaotisk värld. 

God 

 E. L. O'Callaghan, L. Lam, 

R. Cant, & C. Moss / 

International Emergency 

Nursing / 2020 / Australien 

Compassion 

satisfaction and 

compassion fatigue in 

Australian emergency 

nurses: A descriptive 

cross-sectional study 

Att undersöka den 

nuvarande situationen 

på två australiensiska 

akutmottagningar med 

avseende på 

empatistatus hos 

akutsjuksköterskor. 

Tvärsnittstudie. 

Elektroniska 

frågeformulär 

fylldes i av 

populationen, samt 

ställdes två öppna 

frågor vilka också 

skrevs ner och 

skickades in online. 

86 akutsjuksköterskor 

från två stora sjukhus i 

Melbourne, Australien.  

Compassion 

satisfaction-poäng var 

överlag medel till högt. 

Låga nivåer av 

utbrändhet uppmättes 

för 22,3 % av 

deltagare; medelhöga 

nivåer för majoriteten 

av deltagare (76,7 %). 

Inga rapporterade höga 

nivåer av 

empatitrötthet. 

Liknande resultat för 

God 



 

 

nivåer av stress. Nivåer 

för sekundär 

traumatisk stress 

visade att nästan en 

tredjedel (31,4 %) hade 

låga nivåer, två 

tredjedelar (68,6 %) 

hade medelhöga 

nivåer, och inga 

rapporterade höga 

nivåer av sekundär 

traumatisk stress. 

 

A. Wilson, F. Bellolio, M. 

M. Jeffery, C. M. Lohse, & 

K. L. Sunga / Journal of 

Emergency Nursing / 2019 / 

USA 

Shift-Based 

Emotional Stress 

Reactions in 

Emergency Nurses 

After Traumatizing 

Events 

Att se över om det finns 

ett samband mellan 

upprepande utsatthet av 

traumatiska situationer 

och emotionella 

stressreaktioner. som 

bestäms av förändringar 

mellan före och efter ett 

singel skift.  

Emotional Stress 

Reaction 

Questionnaire 

(ESRQ) användes 

som ett själv 

bedömningsverktyg 

både före och efter 

sina skift. 

   

Deltagarna deltog 

under en 6 

månadersperiod.  

94 sjuksköterskor från 

olika avdelningar på ett 

sjukhus i USA 

Skift med minst en 

traumatisk händelse 

associerades med en 

ökad nivå av negativ 

emotionell stress vid 

slutet av skiftet. Ju fler 

traumatiserande 

händelser per timme, 

desto mer ökade 

negativa känslor vid 

slutet av skiftet. 

God 

H. F. Ratrout, & A. M. 

Hamdan‐Mansour / 

International journal of 

nursing practice / 2020 / 

Jordanien 

Secondary traumatic 

stress among 

emergency nurses: 

Prevalence, 

predictors, and 

Att identifiera 

prevalens, prediktorer 

och konsekvenser av 

STS bland 

sjuksköterskor som 

Tvärsnittsstudie 

med beskrivande 

korrelationsdesign. 

Data inhämtades 

genom att 

202 akutsjuksköterskor 

från åtta olika 

akutmottagningar 

Mer STS ledsde till 

mer “ogiltig” frånvaro. 

Det ledde även till fler 

sjukskrivningar (“giltig 

frånvaro”). Symtom 

God 



 

 

consequences arbetar på 

akutavdelningar. 

akutsjuksköterskor 

fyllde i 

frågeformulär. Ett 

bekvämlighetsurval 

nyttjades. 

som 

uppmärksammades var 

känslomässigt 

bedövad, 

minnesluckor, känsla 

av avskräckhet inför 

framtiden, 

sömnproblem, 

koncentrationsproblem, 

förväntan att något 

dåligt kommer inträffa, 

irritation, 

orolig/nervös, 

mardrömmar, och att 

personalen tänkte på 

sina patienter. 

A. Jonsson, & K, Segesten / 

Accident and Emergency 

Nursing / 2003 / Sverige 

The meaning of 

traumatic events as 

described by nurses 

in ambulance service 

Syftet med studien var 

att undersöka kärnan av 

traumatiska händelser 

hos 

ambulanssjuksköterskor 

i Sverige. Genom denna 

kunskap skapa 

medvetenhet för risker 

av PTSD och skapa 

åtgärder för stress.  

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

240 ambulanspersonal 

och 122 registrerade 

ambulanssjuksköterskor 

deltog.  

Av 362 personer som 

svarade så kunde 223 

rapportera att de 

deltagit i traumatiska 

händelser. 

Sjuksköterskor hade 

svårt att förbereda sig 

för vad som skulle ske 

samt att de kände att de 

identifierade sig lätt 

med patienter.  

God 

A. Jonsson, K. Segesten, & 

B. Mattsson / Emergency 

Medicine Journal / 2003 / 

Post-traumatic stress 

among Swedish 

ambulance personnel 

Undersöka förekomsten 

av posttraumatisk stress 

hos ambulanspersonal i 

Deltagarna i 

studien fick 

besvara 

362 

ambulanssjuksköterskor 

deltog från västra 

Den höga förekomsten 

av post traumatisk 

stress skapade hinder 

God 



 

 

Sverige Sverige.  frågeformulär som 

inkluderade 

arbetsplats, 

arbetserfarenhet, 

yrke, trivsel på 

arbetet och 

beskrivning av 

traumatiska 

upplevelser. 

Götaland, Sverige.  för 

sjukvårdspersonalen att 

sköta daglig stress.  

T. Scott / Mortality / 2007 / 

England 

Expression of 

humour by 

emergency personnel 

involved in sudden 

deathwork 

Analysera 

humoruttryck som en 

copingmekanism hos 

personal inom akuta 

kontexten som är med 

om plötslig död eller 

nödsituationer. 

Fokusgrupper med 

gruppintervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

och kodades. 

9 fokusgrupper  Temat “humoruttryck 

av räddningspersonal” 

var en subkategori av 

den övergripande 

kategorin 

“emotionalism”. Inom 

humortemat 

identifierades sju 

expressiva kategorier: 

quick-witted quips, 

twist in the tale, moral 

to the story, vulture 

mentality, ironic 

expressions, cadaver 

rhetoric, och censoring 

humour expression. 

God 

R. Mikkola, H. Huhtala, & 

E. Paavilainen / Journal of 

Clinical Nursing / 2016 / 

Finland 

Work-related fear and 

the threats of fear 

among 

emergencydepartment 

nursing staff and 

Att beskriva rädsla, hot 

som orsakar rädsla och 

händelser som orsakar 

rädsla hos vårdpersonal 

och läkare inom 

Tvärsnittstudie.  

 

Ett frågeformulär 

skickades till 16 

olika sjukhus.  

30 sjuksköterskor 

intervjuades.  

Personalen inom 

akutmottagningarna 

stötte på situationer 

eller faktorer som 

skapade rädsla. Största 

God 



 

 

physicians in Finland akutmottagning.  faktorn var rädsla för 

fara och osäkerhet i 

arbetsmiljön.  

E. Dominguez-Gomez, & D. 

N. Ruthledge / Journal of 

Emergency Nursing / 2009 / 

USA 

Prevalence of 

Secondary Traumatic 

Stress Among 

Emergency Nurses 

Undersöka förekomsten 

av sekundär traumatisk 

stress hos 

akutsjuksköterskor.   

Explorativ 

jämförande design.  

67  

sjuksköterskor från tre 

allmänna sjukhus i 

Kalifornien 

Sjuksköterskor hade 

störst tendens till 

upprörda känslor följt 

av avvisande känslor 

och påträngande 

tankar.  

God 

U. Aasa, C. Brulin, K. A. 

Ängquist, & M. Barnekow-

Bergkvist / Scandinavian 

Journal of Caring Sciences / 

2005 / Sverige 

Work-related 

psychosocial factors, 

worry about work 

conditions and health 

complaints among 

female and male 

ambulance personnel 

Att undersöka 

relationen mellan 

arbetsrelaterade 

psykosociala faktorer, 

oro för 

arbetsförhållanden och 

hälsa hos män och 

kvinnor inom 

ambulansen.  

Tvärsnittsstudie.  

 

Ett 

självbeskrivande 

frågeformulär 

skickades ut till 

ambulanspersonal 

samt inbjudan på 

brev och 

information. 

234 kvinnor och 953 

män deltog.  

Sömnproblem, 

huvudvärk och 

magproblem var de 

fysiska problem som 

uppkom mest hos både 

kvinnor och män. Även 

oro kring arbetet 

skapade problem för 

mentala hälsan. 

God 

E. Elder, A. N. B. Johnston, 

M. Wallis, J. H. Greenslade, 

& J. Crilly / International 

Emergency Nursing / 2019 / 

Australien 

Emergency clinician 

perceptions of 

occupational stressors 

and coping strategies: 

A multi-site study 

Beskriva upplevda 

stressfaktorer och hur 

det hanteras av 

sjukvårdspersonal.   

Tvärsnittsstudie 

descriptive. 

 

Två sjukhus i 

Queensland, 

Australien.  

241 sjuksköterskor och 

läkare deltog i studien.  

Stress var lik hos de 

olika deltagarna men 

hanteringen skiljdes. 

Kvinnor ansågs skylla 

på sig själva mer än 

män. Död och sexuellt 

våld hos barn var de 

faktorer som gav mest 

stress.  

God 

 


