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Sammanfattning  
 

Bakgrund  

Arbetet inom akutsjukvård har ett högt tempo, är omväxlande och avancerat samt 

innefattar patienter som drabbats av trauma. Tidigare studier visar att trauma innebär ett 

lidande för den drabbade personen men de visar även att personer som bevittnar 

effekterna av dessa trauman kan påverkas av dem. Stora krav ställs på sjuksköterskorna 

som arbetar med akutsjukvård då de förväntas kunna hantera alla aspekter av arbetet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom akutsjukvård samt beskriva inkluderade artiklars undersökningsgrupp. 

 

Metod  

Studien är en beskrivande litteraturstudie som har sammanställts av tolv vetenskapliga 

artiklar. Av dessa var en av kvantitativ ansats och en av mixad metod med kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Resterande artiklar var kvalitativa.  

 

Huvudresultat  

Sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde arbetet som oförutsägbart och hektiskt. Det 

beskrevs som ett givande men samtidigt utmanande jobb som var krävande för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna påverkades emotionellt av de traumarelaterade skador 

som de bevittnade i arbetet, för att hantera dessa använde sig sjuksköterskorna av olika 

resurser och copingstrategier. 

 

Slutsats 

Genom att applicera copingstrategier och få stöd i form av olika resurser hade 

sjuksköterskorna lättare för att hantera och bearbeta arbetet inom akutsjukvård. 

 

Nyckelord 

Akutsjukvård, Coping, Sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse, Trauma. 

 

 



 

 

 

Abstract  
 

Background  

Emergency care is a versatile and complex setting which is performed at a high pace. 

Patients within the critical care units are often victims of trauma. Previous studies have 

shown that the sufferers of trauma are not only the injured person but also the people 

who witness the effects of these traumatic injuries. Nurses who work in the emergency 

care setting is faced with high demands and are expected to cope with all the aspects of 

their work. 

 

Aim 

The aim of this study was to describe nurses experience and perspective of working 

with emergency medical care and to describe the included articles test groups.  

 

Method  

This was a literature study with a descriptive design. The result was composed of twelve 

scientific reports. Of these were one of quantitative approach and one had a mixed 

method approach with both qualitative and quantitative design. Remaining articles had 

qualitative approaches.  

 

Main results  

Nurses who were stationed in the emergency care setting perceived their work as 

unpredictable and hectic. It was viewed as a rewarding but also challenging profession. 

The nurses felt that it required a lot of them and they also got emotionally affected by 

the traumatic injuries they encountered. To handle their work the nurses used different 

coping strategies.  

 

Conclusion 

By applying the right coping strategies, get support from others and access to different 

resources the workload which had a mental impact got easier to manage. 

 

Keywords  

Coping, Emergency care, Nurse experience and perspective, Trauma.  
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1.0 Introduktion  

1.1 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad där målet är att lindra lidande, förebygga 

sjukdom samt främja och återställa hälsa. Detta skall göras med hänsyn till individens 

fria vilja och dennes mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Den 

grundutbildade sjuksköterskan skall självständigt kunna fatta kritiska beslut, urskilja, 

formulera och lösa problem samt vara beredd på nya riktlinjer. Dessutom skall 

sjuksköterskan se till att förnya sin kunskap samt följa forskningens progression 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Sjuksköterskan arbetar under 

sekretess, vilket medför att patientens uppgifter skall skyddas så att inte obehöriga får 

tillgång till känslig information. I yrket skall sjuksköterskan också tänka på sin egen, 

patientens och sina medarbetares säkerhet samt handha skadliga instrument och 

läkemedel på ett sådant sätt att det inte riskerar att lända till förfång. Sjuksköterskan 

skall utgå från att alla människor har rätten att känna livsglädje trots ursprunglig 

sjukdom. För att uppnå detta skall sjuksköterskan tillsammans med patienten forma 

vården så att patienten själv får vara med i planeringen av de åtgärder som känns mest 

lämpade för den individen. För att kunna involvera patienten krävs det att 

sjuksköterskan agerar pedagogiskt och bidrar med den kunskap som gör att patienten 

självständigt kan fatta viktiga beslut om allt som rör dennes tillstånd och hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, 2015, 2017). 

 

Begreppet hälsa är brett och kan ha olika definitioner. Hälsa ses dels som ett tillstånd 

där personen inte lider av fysisk sjukdom men kan också definieras ur ett mer 

humanistiskt perspektiv och avspeglar då personens egen syn på hälsa. En person kan 

definiera sitt hälsotillstånd ur exempelvis psykologiska, ekonomiska, religiösa, 

filosofiska, politiska och/eller etiska aspekter (Willman 2014). När en persons hälsa 

hastigt försämras upplevs situationen olika beroende på individen. Studier visar att vissa 

patienter inte inser skadans allvarlighetsgrad och avvaktar med att kontakta 

akutsjukvården medan andra personer uppfattar sitt skadetillstånd som livshotande trots 

att de båda individerna kan ha fått skador av likvärdig allvarlighetsgrad (Sandström, 

Nilsson, Juuso & Engström 2017). 
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1.2 Akutsjukvård 

Akutsjukvård innefattar vård av personer som hastigt drabbats av akut sjukdom eller 

skada. Arbetet inom den akuta sektorn är omväxlande och kan innebära allt från vård av 

en person med kraftig näsblödning till eftervård av barn som avlidit till följd av svåra 

olyckor. Personer som är i behov av akutsjukvård förekommer på akutmottagningar och 

inom ambulanssjukvården, men även inom primärvård, intensivvård, på 

vårdavdelningar och mottagningar. Att arbeta med akutsjukvård ställer stora krav på 

sjuksköterskan då det är ett avancerat yrke med högt tempo, vilket många gånger kräver 

snabba och välgrundade beslut (Wikström 2012). 

 

1.3 Trauma 

Personer som har drabbats av trauma är vanligt förekommande inom akutsjukvården 

och de kräver ett snabbt och effektivt omhändertagande från akutvårdspersonalen, 

däribland sjuksköterskan (Wikström 2012). Sjuksköterskan förväntas kunna hantera och 

vara beredd på att dagligen möta personer som drabbats av trauma (Jonsson 2016). 

 

Trauma innebär att en person har fått fysiska skador som ett resultat av högenergivåld. 

För att skadan skall kunna definieras som ett trauma innebär det att den skall vara av 

livshotande karaktär eller kunna utvecklas till att bli livshotande. Dessa skador kan 

uppkomma vid exempelvis brännskador, klämskador, fall från hög höjd eller vid 

trafikolyckor. En person som har drabbats av trauma behöver snabb vård. Chansen att 

överleva försämras avsevärt om vård inte ges inom en timme, vilket benämns som den 

“gyllene timmen” (Wikström 2012). 

 

Trauma anses vara den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 0–30 och var 10:e dödsfall i 

världen har uppskattats vara till följd av traumarelaterade skador (Socialstyrelsen 2015). 

Hälften av alla traumarelaterade skador har uppgetts bero på trafikolyckor (SweTrau 

2015), vilket också har rapporterats som den vanligaste orsaken till prematur död hos 

barn och unga i Europa (WHO 2009). Därefter kommer fallolyckor som orsakar ca 30 

% av de rapporterade skadorna (SweTrau 2015). I Sverige är det vanligaste traumat 

orsakat av hjärnblödningar samt frakturer på ryggradens kotor eller i bäckenet. 

Traumarelaterade skador kräver ofta stora vårdinsatser samt långvarig sjukhusvistelse 

och rehabilitering, vilket innebär stora kostnader för samhället då stora krav ställs på 
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resurser. Förutom att vara kostnadskrävande, innebär dessa skador dessutom ett enormt 

lidande för den drabbade personen (Socialstyrelsen 2015). 

 

1.4 Trauma ur ett patientperspektiv 

Många patienter som drabbats av trauma hanterar händelsen bra och får inga eller 

lindriga men (Trost et al. 2015). Studier visar dock att den drabbade personen befinner 

sig i en sårbar situation under det akuta omhändertagandet (Sandström et al. 2017). De 

beskriver en känsla av ensamhet trots att de är omringad av vårdpersonal. Detta på 

grund av att de är ensamma i de känslomässiga aspekterna av situationen. Patienterna 

beskriver att de drabbas av osäkerhet, oro och rädsla eftersom de inte känner att de har 

kontroll på situationen samt att de har en ängslan över skadornas allvarlighetsgrad. För 

att skapa trygghet och tillit i situationen är det därför viktigt att patienten upplever 

vårdpersonalens arbete som effektivt, att det finns god kommunikation dem emellan 

samt att personen tas på allvar (Sandström et al. 2017; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais 2004).  

 

Trauma påverkar inte enbart den skadade personen utan också de personer som 

bevittnar effekterna av traumat såsom anhöriga och sjukvårdspersonal. Personer som 

vårdar dessa skador har därför en ökad risk att på något sätt påverkas av händelsen 

(Mason et al. 2014). 

 

1.5 Teoretisk referensram: Coping 

Definitionen av coping är enligt Lazarus och Folkman (1984) något som sker i vårt 

medvetande när vårt beteende ändras för att klara av en yttre eller inre påfrestning som 

anses överskrida vad vi normalt kan hantera. Coping kan sammanfattas som olika 

strategier som används när en person befinner sig i en upplevd krävande eller 

utmanande situation (Harris-Kalfoss 2011). 

 

Det finns olika typer av copingstrategier. Dessa är emotionsfokuserad coping, 

problemfokuserad coping samt meningsskapande coping. Trots att dessa strategier är 

olika, används de ofta i kombination och kompletterar varandra (Harris-Kalfoss 2011). 

Vilka copingstrategier som kommer att dominera avgörs till största del av individens 

personlighet men också andra faktorer som miljö, tillgång till socialt stöd och materiella 

resurser spelar in (Lazarus & Folkman 1984). 
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Problemfokuserad coping kan liknas med en problemlösande strategi vilket handlar om 

att identifiera det rådande problemet, finna alternativa lösningar och sedan aktivt välja 

att utföra en åtgärd så att problemet angrips och därmed förändra situationen (Lazarus & 

Folkman 1984). Problemfokuserad coping appliceras således oftast i de situationer där 

en person anser att de själva på något sätt kan förändra den påfrestande situationen. 

Exempelvis genom att aktivt bearbeta de känslor och tankar som uppstår i samband med 

situationen och/eller att söka stöd hos någon annan (Harris-Kalfoss 2011). 

 

Vid emotionsfokuserad coping försöker personen istället att undvika de tankar och 

känslor som uppstår i situationen. De som använder denna strategi försöker aktivt hålla 

sig borta från de påfrestande förhållandena eller söker distraktionsmoment som drar 

fokus bort från dem. Genom att exempelvis sysselsätta sig, småprata, skämta, ta till 

alkohol eller läkemedel distanserar sig personen från ångest och svåra känslor som kan 

uppstå till följd av situationen. Emotionsfokuserad coping kan lindra stress och ångest 

för stunden, samt ge personen tid till att finna någon annan copingstrategi, men kan på 

sikt leda till både fysiska och psykiska konsekvenser (Harris-Kalfoss 2011). 

 

Meningsskapande coping handlar om att personen istället försöker se de krävande eller 

utmanande förhållandena från den positiva sidan och därmed finna meningsfullhet trots 

obehag. De som applicerar denna strategi ser den påfrestande situationen som ett 

tillfälle för personlig utveckling. Genom detta kan den stress som framkallas vid dessa 

tillfällen dämpas och istället ge upphov till ökat välbefinnande (Harris-Kalfoss 2011). 

 

En studie av Teo et al. (2013) visar att sjuksköterskor som använder sig av olika 

positiva copingstrategier är mer tillfreds på sin arbetsplats. Coping har därför en 

betydande roll för sjuksköterskans välbefinnande. 

 

1.6 Problemformulering 

Arbetet inom akutsjukvård är ett omväxlande och avancerat arbete med högt tempo där 

personer som har drabbats av trauma är vanligt förekommande. Detta resulterar i stora 

kostnader för samhället vilket ökar kraven på att det finns resurser. Det innebär också 

ett stort lidande för personen som drabbats. Tidigare studier visar dessutom att personer 

som bevittnar trauma kan påverkas av det. Att arbeta inom akutsjukvård ställer också 
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stora krav på sjuksköterskan som förväntas kunna hantera alla aspekter av arbetet. 

Studier visar dock att de copingstrategier som sjuksköterskor använder sig av har en 

betydande roll för dennes arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Genom att applicera 

rätt copingresurser blir arbetet lättare att hantera. Det finns tidigare forskning som 

fokuserar på sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet inom akutsjukvård 

men litteratursammanställningarna av dessa artiklar är få. Denna litteraturstudies fokus 

är därför att sammanställa tidigare forskning och därmed bidra till en ökad kunskap och 

förståelse för sjuksköterskans syn på arbetet inom akutsjukvård. Genom ökad kunskap 

och förståelse kan organisationer och arbetsgivare bli mer medvetna om den rådande 

situationen inom akutsjukvården. På så sätt kan de bistå med rätt verktyg för att 

sjuksköterskorna ska kunna hantera arbetet på ett effektivt sätt och därmed få ökad 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande. På detta sätt kan sjuksköterskornas mentala 

hälsa stärkas, vilket på sikt kan leda till ökad kvalitét i vården. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom akutsjukvård samt beskriva de inkluderade artiklars undersökningsgrupp. 

 

1.8 Frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att arbeta inom akutsjukvård samt av att 

vårda personer som drabbats av fysiska skador/trauman? 

 Vilka upplevelser har sjuksköterskorna av att arbeta inom akutsjukvård samt av 

att vårda personer som drabbats av fysiska skador/trauman? 

 Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp? 

2.0 Metod 

2.1 Design 

Studiens design var en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökord och sökstrategi 

Sökningar till den ifrågavarande studien gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Dessa databaser innehåller artiklar som berör området omvårdnad, medicin och hälsa 
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(Polit & Beck 2017), vilket var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Polit och 

Beck (2017) benämner dock PubMed som en databas vars artiklar främst inriktar sig på 

medicinsk forskning. 

 

Författarna till den föreliggande studien började med en bred sökning utan 

begränsningar då detta anses vara en bra sökstrategi för att få en överblick över 

tillgängliga artiklar (Polit & Beck 2017). De första sökningarna gjordes parallellt mellan 

de båda databaserna och resulterade i ett närbeläget utfall. Författarna till denna studie 

tog då beslutet att endast övergå till databasen Cinahl. Avgörande var att Cinahl hade 

sökordet Trauma som Cinahl-heading medan PubMed saknade motsvarande MesH-

term samt att föreliggande studiens fokus var på omvårdnad, erfarenheter och 

upplevelser. Cinahl-headings och MesH-termer beskrivs av Polit och Beck (2017) som 

Major-headings. Genom att använda headings kommer de artiklar som är relaterade 

eller angränsar till sökordet upp. De Cinahl-headings som användes i denna studie var: 

Trauma, Multiple Trauma, Trauma nursing- psychosocial factors, Nurses, Stress 

disorders- posttraumatic, Critical Care, Critical Care Nursing samt Emergency Care. 

 

Som komplement till detta användes även sökord i form av fritext. Fritextord beskrivs 

av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016); Polit och Beck (2017) som ett 

komplement till Major-headings, då dessa tillsammans resulterar i att databasen 

finkammar och väljer ut de artiklar vars abstract eller titel innehåller sökordet. 

Fritextorden som användes var: Nursing experience/ OR Perspective, Nurses, Stress, 

Traumatic Events, Nurses View OR Attitudes, AND Qualitative.  

 

I sökningarna användes också booleska termerna ” AND” och ”OR” i kombination med 

Cinahl headings och fritextord. Dessa termer användes eftersom Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016); Polit och Beck (2017) beskriver detta som en bra 

strategi för att kunna styra sökningen, genom att antingen bredda eller minska utfallet. 

 

Ytterligare begränsningar användes i form av “linked full text”, “peer reviewed” samt 

olika årsintervall för att styra sökningens utfall. 

Se tabell 1 för utfall av artikelsökning 
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Tabell 1: utfall av artikelsökning 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

Träffar 

Möjliga 

artiklar 

Inkluderade 

Cinahl Linked full text  

peer reviewed 

2010-2017 

MH "Trauma" OR MH "Multiple 

Trauma" OR MH "Trauma 

Nursing/PF" 

FREE TEXT: “Nursing 

experience” OR “Perspective” 

200 3 1 

Cinahl Linked full text  

Peer reviewed 

2007-2017 

MH "Trauma" OR MH "Trauma 

Nursing/PF"  

FREE TEXT: nurse experience  

46 10 3 

Cinahl Linked full text 

Peer reviewed  

1990-2017 

MH” Nurses” OR “Stress 

Disorders, Post-Traumatic" 

FREE TEXT: AND “Nurses” 

AND “stress” AND “Traumatic 

events” 

74 14 5 

Cinahl Linked full text 

Peer reviewed  

2012-2017  

 

MH “Critical care” OR “Critical 

care nursing” AND “Trauma” 

OR “Trauma nursing” OR 

“Multiple trauma” FREE TEXT: 

“Nurse experience” 

96 2 1 

Cinahl Linked full text 

Peer reviewed  

2010-2017  

MH "Emergency Care" 

FREE TEXT: “Nurses 

Experience” OR “Perspective” 

OR “View” OR “Attitude” AND 

“Qualitative” 

93 9  2 

TOTALT   509 38     12 

 (MH Major Headings)  

 

2.3 Urvalskriterier 

De inkluderade artiklarna till den ifrågavarande litteraturstudien skulle vara empiriska 

studier, skrivna på svenska eller engelska, som svarade på studiens syfte eller 
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frågeställningar samt vara strukturerade enligt IMRAD. Polit och Beck (2017) menar att 

studier som är genomförda enligt IMRAD oftast är av vetenskaplig basis. 

 

Krav ställdes på artiklarna där deras undersökningsgrupp skulle bestå av legitimerade 

sjuksköterskor. Artiklarna skulle dessutom spegla sjuksköterskors perspektiv på arbetet 

inom akutsjukvård och/eller att vårda personer som drabbats av fysiska skador/trauman. 

Artiklar som inte levde upp till inklusionskriterierna exkluderades i studien. 

 

2.4 Utfallet av möjliga artiklar och urvalsprocess 

Samtliga sökningar gav ett utfall av 509 artiklar. Av dessa inkluderas 118 artiklar för 

närmare genomgång då deras titel gav intryck av att potentiellt svara på studiens syfte 

eller frågeställningar. Resterande 391 artiklar exkluderades då titeln istället inte gav 

intryck av att svara på syfte eller frågeställningarna. De kvarvarande 118 artiklarnas 

abstracts lästes och av dessa exkluderades 80 stycken då de inte svarade på syfte eller 

frågeställningar etc. (Se flödesschema). Detta medförde att 38 potentiella artiklar 

kvarstod. Resultatdelen på dessa 38 artiklar lästes och därefter exkluderades ytterligare 

24 stycken då de inte svarade på syfte eller frågeställningar. Då återstod 14 artiklar som 

skrevs ut i pappersformat och lästes mer noggrant. Efter noggrann genomgång av dessa 

14 artiklar exkluderades ytterligare två stycken då de inte var tillräckligt tydliga med sin 

undersökningsgrupp. Slutligen återstod 12 artiklar, vilka sedan användes i den 

föreliggande studien. 

 

Av de 12 inkluderade artiklarna avvek två från de andra (Andersson, Jakobsson, Furåker 

& Nilsson 2012; Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh 2009). Avvikandet förekom i 

artiklarnas undersökningsgrupp som förutom sjuksköterskor bestod av läkare, 

undersköterskor, polismän och brandmän. Det gick dock tydligt att urskilja 

sjuksköterskans perspektiv från de andra deltagarna och därför kunde artiklarna 

inkluderas i studien. Författarna till ifrågavarande studie vill understryka att då dessa 

referenser använts har endast resultatet som speglar sjuksköterskornas syn tagits med.  

 

Total översikt över sökningarna presenteras i tabell 2, bilaga 1.  
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Figur 1: Flödesschema artikelsökning  

 

2.5 Dataanalys 

När samtliga artiklar hade inkluderats i studien, granskades och analyserades dem. Detta 

gjordes genom att författarna till den föreliggande studien enskilt läste artiklarna 

upprepade gånger för att få en övergripande bild över dem och sedan diskuterades deras 

innebörd tillsammans. Därefter markerades de delar av artiklarnas resultat som svarade 

på denna studies syfte eller frågeställningar. För att kunna uppfatta likheter och 

skillnader mellan artiklarna var nästa steg i processen att färgkoda dem, vilket gjordes 

först enskilt och sedan tillsammans. Ur detta kunde viktiga teman urskiljas som 

resulterade i fyra huvudkategorier och två underkategorier. Denna analysmetod stärks 

av Polit och Beck (2017) som menar att detta tillvägagångssätt ger författarna en stark 

överblick över återkommande mönster i artiklarna. 

  

2.6 Etiska överväganden 

Hänsyn till redlighet togs i studien, vilket bland annat handlar om att ha en objektiv 

inställning under processens gång. Att ha en objektiv inställning innebär att inte låta 

egna föreställningar på något sätt påverka utfallet. Redlighet innebär också att inte 
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plagiera eller falsifiera resultat. Med plagiering innebär att kopiera andra personers ord, 

idéer eller resultat samt att referera eller citera utan källhänvisning. Med falsifiering 

innebär exempelvis att delar av det insamlade materialet ändras eller utelämnas för att 

det inte stämmer överens med egna värderingar eller föreställningar (Polit & Beck 

2017). Författarna till den föreliggande litteraturstudien har avstått från plagiering och 

falsifiering i studien. 

  

3.0 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på tolv vetenskapliga artiklar (se tabell 2, 

bilaga 1 och tabell 3, bilaga 2), vilka redovisas i löpande text i form av fyra 

huvudkategorier: sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet, viktiga 

egenskaper för arbetet inom akutsjukvård, sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 

av arbetets svåra delar, upplevda resurser som krävs inom arbetet, samt två 

underkategorier: sjuksköterskans hanteringsstrategier i arbetet och hanteringsstrategier 

i form av teamwork, kommunikation och emotionellt stöd. 

Svaret på den metodologiska aspekten presenteras i slutet på resultatet. 

  

3.1 Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet 

Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård upplevde arbetet som hektiskt och 

oförutsägbart. De beskrev att de aldrig kan veta vad som ska möta dem härnäst 

(Alzghoul 2014; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012; Boström, Magnusson 

& Engström 2012; Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh 2009; Vasli & Dehghan-

Nayeri 2016; Jonsson & Segesten 2003) och menade att de därför inte kan förbereda sig 

på vilken typ av patient de kommer att konfronteras med och inte heller på den fysiska 

skadans allvarlighetsgrad (Jonsson & Segesten 2003). Sjuksköterskorna beskrev hur de i 

arbetet ställs inför personer som seglar mellan liv och död och att deras uppgift är att se 

till att patientens tillstånd inte försämras (Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson 

& Engström 2012; Elmqvist et al. 2009). För att kunna göra detta är det viktigt att ha i 

åtanke att trauma kan resultera i multipla skador, vilka kan behöva omedelbar tillsyn 

samtidigt. Sjuksköterskorna betonade därmed vikten av att se helheten för att kunna 

urskilja och prioritera den åtgärd som är mest akut. Förutom synliga fysiska skador 

beskrev sjuksköterskorna också att traumapatienter även kan ha invärtes skador som till 

en början inte märks och därför lätt missas initialt. Det upplevdes därför viktigt att vara 
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medveten om denna skadetyp samt att hela tiden vara uppmärksam, ligga steget före och 

vara beredd på alla möjliga utgångar (Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, 

Magnusson & Engström 2012). 

  

Att kunna arbeta systematiskt och professionellt ansåg sjuksköterskorna var viktigt. De 

upplevde att akutsjukvården är beroende av att ha personal som är duktiga på att 

strukturera sitt arbete samt som kan fördela och prioritera uppgifterna på ett adekvat sätt 

(Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; 

Elmqvist et al. 2009; Moszczynski & Haney 2002; Jonsson & Segesten 2003). Detta blir 

extra tydligt inom prehospital akutsjukvård där patienten befinner sig i oskyddade 

miljöer, som allmänna platser. Sjuksköterskorna beskrev att deras uppgift då blir att 

prioritera och utföra vårdinsatser på ett sådant sätt så att den fysiskt skadade patientens 

värdighet och integritet inte kränks. Detta eftersom patienterna redan befinner sig i en 

utsatt situation (Abelsson & Lindwall 2017). 

  

3.2 Viktiga egenskaper för arbetet inom akutsjukvård 

Sjuksköterskorna upplevde att det är en särskild typ av person som vill arbeta med 

akutsjukvård. De lade också en stark betoning på att det krävs speciella personliga 

egenskaper för att klara av arbetet (Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; 

Vasli & Deghan-Nayeri 2016). Sjuksköterskorna menade att inte alla individer kan 

hantera de akuta situationer eller de trauman som de ställs inför. De upplevde att det 

krävs en lugn och behärskad person som kan jobba metodiskt i alla situationer och som 

har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande. Det ansågs även viktigt att ha ett genuint 

intresse för akutsjukvård och att personen är ansvarstagande (Boström, Magnusson & 

Engström 2012; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Kidd, Kenny & 

Meehan-Andrews 2012; Vasli & Deghan-Nayeri 2016). Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att de som söker sig till akutsjukvården gör det för att de gillar 

utmanande fall, det intensiva tempo samt den spänning och det adrenalinpåslag som 

arbetet ger (Boström, Magnusson & Engström 2012; Freeman, Fothergill-Bourbonnais 

& Rashotte 2014). Sjuksköterskorna lade även stor vikt vid kompetens och 

arbetslivserfarenhet samt menade att det är två viktiga komponenter för att klara av att 

arbeta inom akutsjukvård (Alzghoul 2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; 

Sandström, Nilsson, Juuso & Engström 2016; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & 
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Rashotte 2014; Vasli & Deghan-Nayeri 2016). De upplevde också att det är viktigt att 

känna sig trygg i sin roll när det kommer till att vårda traumapatienter (Alzghoul 2014). 

  

3.3 Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetets svåra delar 

Att arbeta inom akutsjukvård och med traumapatienter beskrevs som utmanande, både 

fysiskt och emotionellt (Alzghoul 2014; Sandström et al. 2016; Freeman, Fothergill-

Bourbonnais & Rashotte 2014). Sjuksköterskorna beskrev hur arbetet och mötet med 

traumapatienter ibland medför grymma visuella bilder, exempelvis från olyckor där 

personer avlidit eller skadats svårt. De menade att efter en svår händelse kan tankar, 

minnen och bilder göra sig påminda spontant långt efteråt. Detta tvingade 

sjuksköterskorna att återuppleva de fruktansvärda skador och olyckor de erfarit 

(Alzghoul 2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & Haney 2002; 

Jonsson & Segesten 2003). 

  

De mest fruktansvärda intrycken får sjuksköterskorna i arbetet med barn och unga 

personer som drabbats av trauma eller som hastigt avlider till följd av sina skador 

(Adriaenssens, De Gucht & Maes 2012; Alzghoul 2014; Sandström et al. 2016; Jonsson 

& Segesten 2003). Sjuksköterskorna beskrev dessutom att just skador av trauma-

karaktär oftast drabbar barn och unga personer samt inte sällan har en dödlig utkomst 

(Alzghoul 2014; Jonsson & Segesten 2003). I de fall där sjuksköterskorna själva har 

barn blir omhändertagandet av dessa traumapatienter extra påfrestande, eftersom det då 

dras en ofrivillig parallell mellan det skadade barnet och det egna (Sandström et al. 

2016; Jonsson & Segesten 2003). Förutom att vårda barn och unga upplevde 

sjuksköterskorna det också som traumatiskt att i arbetet möta egna anhöriga som är 

svårt skadade. De menade att dessa scenarion påverkar dem emotionellt och gör det 

svårt att förhålla sig professionellt till situationen. Att se anhöriga drabbas av trauma är 

tillräckligt påfrestande utan att behöva ta på sig rollen som vårdare, menade 

sjuksköterskorna (Alzghoul 2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; 

Moszczynski & Haney 2002; Jonsson & Segesten 2003). 

  

Oavsett patientgrupp upplevde sjuksköterskorna att det tar lång tid att bearbeta och gå 

vidare med sina liv efter ett allvarligt trauma. Därför ansåg de att arbetet kan bli till en 

belastning när tiden inte räcker till för bearbetning. De menade exempelvis att det är 

psykiskt påfrestande att arbeta med en skadad patient som sedan avlider, speciellt om de 
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kämpat med patienten en längre tid. Sjuksköterskorna lämnas då i känslor av sorg och 

utmattning, något de inte kan bearbeta på en gång eftersom deras uppgift direkt går över 

till att trösta anhöriga (Adriaenssens, De Gucht & Maes 2012; Boström, Magnusson & 

Engström 2012). 

3.3.1 Sjuksköterskans hanteringsstrategier i arbetet 

Arbetet inom akutsjukvård och med traumapatienter upplevdes bli lättare när 

sjuksköterskorna fått mer erfarenhet. Detta bidrog till ett starkare självförtroende och 

gjorde att sjuksköterskorna kunde vara lugna inför att de skulle klara av arbetet. De 

menade dock inte att de någonsin vande sig vid de traumatiska intrycken men de blev 

inte lika påtagliga som första gången de upplevde dem. Sjuksköterskorna menade att de 

tidigare intrycken gjorde dem mer hårdhudade och motståndskraftiga (Alzghoul 2014; 

Sandström et al. 2016). 

  

För att kunna hantera arbetet beskrev sjuksköterskorna hur de med tiden bygger upp en 

distans till vårdtagarna för att inte bli alltför emotionellt involverade. De beskrev att de 

tillsammans med sina kollegor har en strategi som går ut på att ofta skifta mellan 

patienter för att inte hinna knyta starka band till en enskild individ. Detta av rädsla för 

att hamna i sorg om patientens skador skulle resultera i ett negativt utfall (Alzghoul 

2014). En annan strategi som sjuksköterskorna beskrev är hur de hanterar arbetet genom 

att i de akuta situationerna trycka undan de egna känslorna och intrycken för att istället 

rikta full fokus till arbetet. Detta beskrev sjuksköterskorna som en viktig strategi för att 

kunna behålla professionaliteten och lugnet, även i påfrestande situationer (Alzghoul 

2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & Haney 2002; Jonsson & 

Segesten 2003). 

  

Trots de påfrestande aspekterna av arbetet beskrevs det också som ett meningsfullt och 

tillfredsställande jobb. Sjuksköterskorna bär en stor stolthet till sitt yrke och menade att 

de får en stark belöningskänsla av att göra skillnad i patienternas liv. Att en patient de 

vårdat blir bättre eller tillfrisknar menade dem väger upp för de negativa aspekterna av 

arbetet, vilket i sin tur gör det lättare att hantera (Alzghoul 2014; Freeman, Fothergill-

Bourbonnais & Rashotte 2014; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). 

Sjuksköterskorna menade också att de blev stärkta genom att tänka positiva tankar. På 
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detta sätt kan de finna mening trots det svåra och utmanande aspekterna av arbetet 

(Boström, Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & Haney 2002). 

3.3.2 Hanteringsstrategier i form av teamwork, kommunikation och emotionellt 

stöd 

Sjuksköterskorna inom akutsjukvård upplevde att teamwork, kommunikation och 

emotionellt stöd har en avgörande roll för att deras arbete skall vara effektivt och 

hanterbart (Alzghoul 2014; Anderson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 

2012; Elmqvist et al. 2009; Sandström et al. 2016; Freeman, Fothergill-Bourbonnais, 

Rashotte 2014; Jonsson & Segesten 2003; Moszczynski & Haney 2002; Vasli & 

Dehghan-Nayeri 2016). De menade att teamwork innebär att ta tillvara på varandras 

olika kompetenser och egenskaper samt att arbeta mot samma mål (Moszczynski & 

Haney 2002). För att uppnå bra teamwork menade sjuksköterskorna att det krävs bra 

kommunikation, samarbete och tillit. Det upplevdes dessutom vara viktigt med en 

teamledare som kan ge raka och tydliga direktiv, samt att det finns tydliga rutiner som 

teamet kan följa. En bra teamledare och tydliga rutiner gör att sjuksköterskorna vet vad 

som skall göras, kan fokusera bättre på sin uppgift samt ger trygghet i arbetet (Boström, 

Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). 

Tydliga riktlinjer underlättar också då de vårdar patienter med fysiska skador som de 

inte har tidigare erfarenheter av (Boström, Magnusson & Engström 2012). 

  

Vidare upplevde sjuksköterskorna det som viktigt att ha en god relation till sina kollegor 

där de stöttar och hjälper varandra (Alzghoul 2014; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & 

Rashotte 2014). De menade att kollegorna har en förståelse inför de känslor som uppstår 

inom arbetet, vilket familj och vänner saknar. Att finnas som stöd för varandra ger 

sjuksköterskorna trygghet och energi att orka arbeta i påfrestande situationer (Freeman, 

Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014). Förutom stöd från kollegor, upplevde 

sjuksköterskorna att det är viktigt med möjlighet till stöd i form av krishantering efter 

påfrestande händelser (Boström, Magnusson & Engström 2012). Genom emotionellt 

stöd, reflektion och bearbetning blir det lättare för sjuksköterskorna att lämna de svåra 

händelserna bakom sig (Boström, Magnusson & Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; 

Sandström et al. 2016; Jonsson & Segesten 2003; Moszczynski & Haney 2002). 

Samtidigt uttrycktes det förekomma en brist på denna form av stöd från organisationen 

(Sandström et al. 2016; Moszczynski & Haney 2002) och sjuksköterskorna menade att 
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det finns en förväntan att de skall klara av sådant på egen hand eftersom det utgör en 

stor del av deras yrke (Moszczynski & Haney 2002). 

  

3.4 Upplevda resurser som krävs inom arbetet 

Sjuksköterskorna beskrev att rätt resurser inom akutsjukvården är avgörande för den 

skadade patientens prognos. Om det råder resursbrist i form av medicinsk utrustning 

eller personal kan det innebära en negativ utkomst för den skadade individen. Vid 

sådana tillfällen beskrev sjuksköterskorna att en tyngande negativ stress förs över på de 

som kämpar för att rädda patientens liv (Elmqvist et al. 2009; Vasli & Dehghan-Nayeri 

2016; Moszczynski & Haney 2002). 

  

Inom akutsjukvården går patientinströmningen inte att förutse och i händelsen av stora 

olyckor kan antalet sjukvårdskrävande individer öka markant. Sjuksköterskorna 

upplevde det därför som viktigt att anläggningar som tar emot de akuta patienterna är 

förberedda och har tillräckligt med resurser så att alla vårdtagares behov kan tillses 

(Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Moszczynski & Haney 2002). Inom akutsjukvården 

finns också anläggningar som har sämre tillgång till medicinska resurser. Dessa 

anläggningar kan vara ruralt belägna och innefatta prehospital vård. Sjuksköterskorna 

ansåg då att tiden blir mer avgörande, eftersom det är viktigt att snabbt få patienten till 

en inrättning som har adekvat utrustning (Elmqvist et al. 2009; Moszczynski & Haney 

2002; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). Sjuksköterskor som arbetar med 

akutsjukvård på sjukhuset upplevde också att tiden är en viktig resurs, men beskrev hur 

de ibland har svårt att få den att räcka till. Detta blir speciellt påtagligt i mötet med 

patienten då sjuksköterskorna inte tyckte sig ha tid till något annat än att vårda 

patientens fysiska skador (Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 

2012; Sandström et al. 2016; Moszczynski & Haney 2002). 

  

För att ständigt kunna förbättra arbetet lade sjuksköterskorna stor vikt på kontinuerlig 

utbildning. Särskilt uppskattat är specialanpassad utbildning för olika sektorer då det 

beskrevs ge en större självsäkerhet till de praktiska delarna av arbetet (Sandström et al. 

2016; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). Att få tillgång till utbildning ses som ett 

ekonomiskt beslut, och utöver utbildning ansåg sjuksköterskorna att hur fördelningen av 

ekonomiska resurser planlades är viktigt för att personalen skall känna sig uppskattade 

av organisationen. De menade att om de får ekonomiskt stöd i form av 
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övertidsersättning, utbildning eller professionellt stöd bidrar det till en känsla av 

uppskattning (Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Moszczynski & Haney 2002; Kidd, 

Kenny & Meehan-Andrews 2012). 

3.5 Metodologisk frågeställning 

3.5.1 Antal deltagare 

Det totala antalet deltagare i de inkluderade artiklarna var 577 stycken varav 549 var 

sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård och/eller trauma. Det var dessa 549 

sjuksköterskor som inkluderades i denna litteraturstudie. Storleken på artiklarnas 

undersökningsgrupp varierade mellan sju och 248 deltagare (Abelsson & Lindwall 

2017; Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012; Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; 

Boström, Engström & Magnusson 2012; Elmqvist et al. 2009; Sandström et al. 2016; 

Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 

2012; Jonsson & Segesten 2003; Moszczynski & Haney 2002; Vasli & Dehghan-Nayeri 

2016). 

3.5.2 Kön 

I fyra av de inkluderade artiklarna framgick inte könsfördelningen på 

undersökningsgruppen (Abelsson & Lindwall 2017; Elmqvist et al. 2009; Jonsson & 

Segesten 2003; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). Ytterligare fyra av de 

inkluderade artiklarna tog upp att de endast använt kvinnor i sin studie (Boström, 

Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; Freeman, Fothergill-Bourbonnais 

& Rashotte 2014; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). Två av de inkluderade artiklarna 

visade en könsfördelning på 21 kvinnor och två män, respektive 18 kvinnor och en man 

(Alzghoul 2014; Moszczynski & Haney 2002). I en artikel framkom det att den totala 

könsfördelningen bestod av 18 kvinnor och tio män. Dock var endast tio av dessa 

deltagare sjuksköterskor, vilka i sin tur bestod av sex kvinnor och fyra män (Andersson 

et al. 2012). I den sista av de inkluderade artiklarna framkom att majoriteten av 

deltagarna bestod av kvinnor, vilket redovisades i procent på 55,6% (Adriaenssens, de 

Gucht & Maes 2012; Elmqvist et al. 2009). 

3.5.3 Ålder 

Fem av de inkluderade artiklarna uppgav ingen ålder på undersökningsgruppen 

(Elmqvist et al. 2009; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Jonsson & 
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Segesten 2003; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012; Vasli & Dehghan-Nayeri 

2016). En av de inkluderade artiklarna presenterade ålder i medelvärde vilket var på 

37,76 år (SD 8,73) (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012). I resterande artiklar 

framkom ett åldersspann på 20-64 år (Abelsson & Lindwall 2017; Alzghoul 2014; 

Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; 

Moszczynski & Haney 2002) där tre av dessa artiklar dessutom presenterade ett 

medelvärde på 36,2, 43,3 respektive 45 år (Andersson et al. 2012; Sandström et al. 

2016; Moszczynski & Haney 2002). 

3.5.4 Geografisk spridning 

Hälften av de inkluderade artiklarna var från Sverige (Abelsson & Lindwall 2017; 

Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; 

Sandström et al. 2016; Jonsson & Segesten 2003). Två av de inkluderade artiklarna var 

från Kanada (Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Moszczynski & 

Haney 2002). Resterande fyra artiklar var från Skottland, Nederländerna, Australien och 

Iran (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012; Alzghoul 2014; Kidd, Kenny & Meehan-

Andrews 2012; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). Två av dessa artiklar hade även rurala 

anläggningar (Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012; Moszczynski & Haney 2002). 

3.5.5 Antal år av erfarenhet inom akut och/eller traumavård 

Sju av de inkluderade artiklarna visade att undersökningsgruppen hade erfarenhet inom 

akut och/eller traumavård som varierade från under ett år till och med 29 år (Abelsson 

& Lindwall 2017; Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & 

Engström 2012; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Vasli & Dehghan-

Nayeri 2016; Moszczynski & Haney 2002). I en av de inkluderade artiklarna 

presenterades antal år av erfarenhet istället som ett medelvärde, vilket var på 11,21 år 

(SD 7,47) (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012). I två av de inkluderade artiklarna 

framgick inte antal år av erfarenhet. Dock presenterades det att erfarenhet inom 

akutsjukvård och/eller trauma var en inklusionskriterie (Sandström et al. 2016; Kidd, 

Kenny & Meehan-Andrews 2012). I resterande två artiklar framgick inte heller antal år 

av erfarenhet. Dock bestod undersökningsgruppen av ambulanssjuksköterskor inom 

akutsjukvård (Jonsson & Segesten 2003; Elmqvist et al. 2009). 
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4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

att arbeta inom akutsjukvård samt att beskriva inkluderade artiklars 

undersökningsgrupp. 

  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde arbetet inom akutsjukvård och med 

traumapatienter som oförutsägbart och hektiskt. De menade att det är ett utmanande 

men samtidigt givande arbete som kräver att sjuksköterskorna har speciella egenskaper 

och lång arbetslivserfarenhet. Resultatet visade även att sjuksköterskorna påverkas 

emotionellt av arbetet, vilket blir speciellt påtagligt vid vård av barn, unga personer eller 

egna anhöriga som drabbats av trauma. Resultatet belyste dock att sjuksköterskorna har 

olika sätt att hantera sitt arbete på, bland annat genom emotionell distansering, att tänka 

positiva tankar, att finna mening i att göra skillnad i patientens liv, att arbeta i team och 

genom emotionellt stöd. Sjuksköterskorna upplevde dessutom att det är viktigt med 

tillgång till rätt resurser för ett optimalt och effektivt arbete. De resurser som beskrevs 

som viktiga var bland annat att ha tillgång till tillräckligt med tid, ekonomiskt stöd, 

utbildning, personal och medicinsk utrustning. 

  

Det totala antalet deltagare som inkluderades i denna litteraturstudie var 549. Samtliga 

var legitimerade sjuksköterskor, där majoriteten bestod av kvinnor. Hälften av de 

inkluderade artiklarna var från Sverige, men även andra länder representerades. Dessa 

var Kanada, Skottland, Nederländerna, Australien och Iran. 

  

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde 

arbetet som utmanande och oförutsägbart (Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; 

Boström, Magnusson & Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; Vasli & Dehghan-Nayeri 

2016; Jonsson & Segesten 2003). Arbetet ansågs bli lättare att hantera om personalen 

har lång arbetslivserfarenhet, tillräcklig kompetens samt viktiga individuella egenskaper 

(Alzghoul 2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; 

Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Vasli & Deghan-Nayeri 2016). 

Detta stöds av tidigare forskning som understryker vikten av arbetslivserfarenhet inom 
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akutsjukvård. I de fall där personal saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap har det 

visat sig bidra till en ökad arbetsbelastning, vilket leder till att arbetet blir mer 

mödosamt (Tono de Oliveira et al. 2015). 

  

Tidigare forskning har också visat att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård 

löper större risk att drabbas av negativa stressreaktioner (Buurman, Mank, Beijer & Olff 

2011; Mealer, Shelton, Berg, Rothbaum & Moss 2007; Hinderer et al. 2014; Shamia, 

Thabet & Vostanis 2015). Detta framkom även i denna litteraturstudies resultat som 

visade att sjuksköterskorna upplevde att det finns händelser och situationer som har en 

negativ mental effekt på dem (Abelsson & Lindwall 2017; Adriaenssens, de Gucht & 

Maes 2012; Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 

2012; Elmqvist et al. 2009; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Sandström et al. 2016; 

Fothergill-Bourbonnais, Freeman & Rashotte 2014; Jonsson & Segesten 2003; Kidd, 

Kenny & Meehan-Andrews 2012; Moszczynski & Haney 2002). Detta går emot det 

som står skrivet i Arbetsmiljölagen (SFS 2003:365) där det skrivs att den anställde inte 

skall exponeras för psykiska eller fysiska tyngder i sitt arbete. Resultatet i ifrågavarande 

studie visade att detta ändå förekommer då sjuksköterskorna beskrev hur fysisk och 

psykisk belastning är en del av deras arbete (Alzghoul 2014; Sandström et al. 2016; 

Freeman, Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014). Det är därför viktigt att så långt 

som möjligt minska den påfrestning som akutsjukvårdsarbetet kan medföra samt betona 

vikten av att applicera copingstrategier för att kunna hantera och bearbeta arbetets 

tyngder. Tidigare forskning som gjorts av Hinderer et al. (2014) betonar relationen 

mellan utmattning och copingstrategier. Deras resultat visade att det finns ett negativt 

samband mellan aktiva copingstrategier och negativ stress. De fann dessutom att 

sjuksköterskor som använder sig av copingstrategier i form av socialt stöd, motion och 

avslappning mår bättre och visar i lägre utsträckning tecken på utbrändhet och 

utmattning. Detta stöds även av Dominguez-Gomez och Rutledge (2008) som fann att 

sjuksköterskor som använder sig av stresshanteringsstrategier drabbas i lägre grad av 

negativ stress och dess följdsjukdomar. 

  

Resultatet i denna studie visade dessutom att sjuksköterskor inom akutsjukvård 

använder sig av olika copingstrategier. De upplevde exempelvis att de kan finna mening 

i sitt arbete genom positivt tänkande. Att göra skillnad i patientens liv och se denne 

tillfriskna ger också en känsla av ett betydelsefullt arbete (Alzghoul 2014; Freeman, 
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Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012; 

Boström, Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & Haney 2002). Båda dessa 

strategier tillhör meningsskapande coping, vilket innebär att personen försöker finna 

meningsfullhet i en stressframkallande situation och på så sätt få ökat välbefinnande 

(Harris-Kalfoss 2011). Att finna mening med sitt arbete genom att bevittna när en 

patient tillfrisknar stöds av tidigare forskning. En studie av Pavlish och Hunt (2012) 

fann att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård upplevde det som viktigt att få 

vara med om när en patient blir bättre. Det kunde vara alltifrån små framsteg i 

patientens hälsa till att en tidigare svårt skadad patient kunde åka hem. Detta gav 

sjuksköterskorna en känsla av att ha gjort det rätta. 

  

Resultatet i denna studie visade även att sjuksköterskorna distanserar sig från sina egna 

känslor för att kunna hantera det som är påfrestande med arbetet. Genom erfarenhet blev 

dem mer härdade och kunde på olika sätt bygga upp en emotionell distans till 

patienterna (Alzghoul 2014; Boström, Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & 

Haney 2002; Jonsson & Segesten 2003; Sandström et al. 2016). Denna strategi tillhör 

istället emotionsfokuserad coping, vilket innebär att en person på något sätt försöker 

undvika en stressframkallande situation. I detta fall undvek sjuksköterskorna det 

stressframkallande genom att emotionellt distansera sig från det. Emotionsfokuserad 

coping är en strategi som kan lindra svåra känslor för stunden men kan på sikt leda till 

negativa konsekvenser (Harris-Kalfoss 2011), vilket resultatet i föreliggande studie 

också visade. Sjuksköterskorna beskrev hur de ibland upplevde hur tankar, minnen och 

bilder kan göra sig påminda långt efter en svår händelse (Alzghoul 2014; Boström, 

Magnusson & Engström 2012; Moszczynski & Haney 2002; Jonsson & Segesten 2003). 

Detta kan tolkas som att känslorna då har hunnit ikapp sjuksköterskorna då de under 

den akuta delen av arbetet distanserar sig från dem. 

  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor inom akutsjukvård dessutom upplevde att 

teamwork med väl fungerande kommunikation, samarbete och tillit är en viktig 

copingstrategi för dem. Lika viktigt upplevdes det med möjlighet till emotionellt stöd, 

både från kollegor och organisationen i form av krishantering (Alzghoul 2014; 

Anderson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; 

Sandström et al. 2016; Freeman, Fothergill-Bourbonnais, Rashotte 2014; Jonsson & 

Segesten 2002; Moszczynski & Haney 2002; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). Detta 
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stöds av tidigare studier som visar vikten av emotionellt stöd samt att arbeta 

tillsammans i team inom akutsjukvården. I dessa studier framkom det också att 

kommunikation, samarbete och ömsesidig tillit är nyckeln till effektiv hantering av 

arbetet (Bellury, Hodges, Camp & Aduddell 2016; Tono de Oliveira et al. 2015; Wang, 

Kong & Chair 2011). Dessa strategier går under problemfokuserad coping, vilket 

innebär att en person aktivt tar tag i den stressframkallande situationen och försöker 

förändra den. Genom att arbeta i team och ha tillgång till emotionellt stöd där möjlighet 

ges till reflektion och bearbetning, tar sjuksköterskorna aktivt tag i och förändrar sin 

situation (Harris-Kalfoss 2011). 

  

Trots att det framkom i studiens resultat att sjuksköterskorna värderar tillgången till 

emotionellt stöd i form av krishantering efter en allvarlig traumatisk händelse, 

upplevdes detta saknas från organisationen (Sandström et al. 2016; Moszczynski & 

Haney 2002). Sjuksköterskorna upplevde dessutom att den generella bilden av deras 

yrkesroll var att trauma ingår i deras arbete och därmed förväntas de klara av att 

bevittna de traumarelaterade följderna utan hjälp eller stöd (Moszczynski & Haney 

(2002). Detta styrks av Jonsson (2016) som menar att det ställs stora krav på 

sjuksköterskor inom akutsjukvården där de förväntas kunna hantera arbetet och mötet 

med svårt skadade personer. Därmed menas att sjuksköterskor inom akutsjukvård bör 

klara av att ställas inför traumatiska scener och svårt skadade patienter. Resultatet i 

ifrågavarande studie visade dock att sjuksköterskorna är i kontinuerligt behov av 

bearbetning för att kunna hantera de svåra aspekterna av arbetet (Boström, Magnusson 

& Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; Sandström et al. 2016; Jonsson & Segesten 

2002; Moszczynski & Haney 2002). Detta stöds också av Socialstyrelsen (2015) som 

beskriver att katastrofbearbetning bidrar till återhämtning och är även ett bra hjälpmedel 

för att kunna fånga upp de personer som ligger i riskzonen för att påverkas negativt av 

arbetet under en längre tid. Negativa följder kan då förebyggas genom att sätta in rätt 

resurser i tid. 

  

Sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård upplevde att rätt resurser är avgörande för 

ett gott arbete (Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; 

Elmqvist et al. 2009; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016; Sandström et al. 2016; 

Moszczynski & Haney 2002; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). 
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Stark betoning läggs bland annat på resurser i form av utbildning (Sandström et al. 

2016; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). Detta stöds av tidigare forskning som 

visar att kontinuerlig utbildning och uppdatering av kunskap är viktigt för att klara av 

att arbeta inom akutsjukvård (Tono de Oliveira et al. 2015). Att ständigt uppdatera sig 

kunskapsmässigt ingår samtidigt som ett krav i sjuksköterskans legitimation och står 

beskrivet i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 

2017). En tidigare studie av Morphet, Kent, Plummer och Considine (2016) visar dock 

att tillgången till utbildning skiftar beroende på var sjuksköterskorna arbetar. I 

storstäder ges frekvent utbildning till personalen medan det i mindre städer eller lantligt 

belägna anläggningar inte finns samma resurser även fast behovet är lika stort. 

  

Denna studies resultat visade även att sjuksköterskorna upplevde att tiden är en viktig 

resurs, eftersom ett snabbt omhändertagande är avgörande för patientens utkomst 

(Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; 

Moszczynski & Haney 2002). Detta stöds av Wikström (2012) som menar att den första 

timmen är avgörande vid vård av en person som har drabbats av trauma, den så kallade 

“gyllene timmen”. Om rätt insats sätts in under den tiden kan det innebära skillnad 

mellan liv och död. Det framkom också i ifrågavarande studies resultat att 

sjuksköterskorna upplevde att de som arbetar inom prehospital akutsjukvård eller i de 

mer lantligt belägna anläggningarna inte har tillgång till samma resurser som de som 

arbetar på ett stadssjukhus. Tiden blir därför här mer avgörande för att patienten snabbt 

skall få de insatser som tillståndet kräver (Elmqvist et al. 2009; Kidd, Kenny & 

Meehan- Andrews 2012; Moszczynski & Haney 2002). 

  

Samtidigt förekom det att sjuksköterskorna upplevde att tiden inte alltid räcker till. De 

menade att arbetets snabba tempo gör att de direkt fokuserar på att vårda patientens 

fysiska skador, vilket resulterar i att det inte finns tid till att samtala med personen 

(Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; 

Moszczynski & Haney 2002). Tidigare studier av Sandström et al. (2017); O’Brien och 

Fothergill-Bourbonnais (2004) riktar in sig på trauma ur patientens perspektiv. Där 

beskrivs det hur den skadade personen ofta känner sig ensam i den akuta situationen. 

Patienten tycker dock att det är viktigare att sjuksköterskans arbete känns effektivt även 

fast de också värdesätter kommunikationen. 
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4.2.1 Metodologisk diskussion 

En artikels undersökningsgrupp bör sammanställas med tanken att resultatet skall 

generera i en bred applicerbarhet genom att välja personer vars erfarenhet matchar det 

som skall studeras. Forskare bör därför sträva efter att ha en bred variation på sin 

undersökningsgrupp för att stärka resultatets applicerbarhet. Genom att t.ex. ta med 

både män och kvinnor samt personer av olika ålder etc. (Polit & Beck 2017).  

 

Många kvalitativa studier har en otillräcklig beskrivning av sin undersökningsgrupp där 

vissa detaljer kan komma att utelämnas, vilket medför att läsaren inte kan avgöra om 

forskarnas resultat är överförbart på andra grupper (Polit och Beck 2017). Några av de 

inkluderade artiklarna i denna studie faller inom detta spektrum eftersom de varken 

redovisade undersökningsgrupp kön, ålder eller år av erfarenhet (Kidd, Kenny & 

Meehan-Andrews 2012; Jonsson & Segesten 2003; Elmqvist et al. 2009). Dessa artiklar 

har därför låg applicerbarhet vilket också stöds av Polit och Beck (2017) som menar att 

trovärdigheten och applicerbarheten minskar i de fall där en otillräcklig presentation av 

undersökningsgruppen förekommer.  

 

I ytterligare fem artiklar var det antingen en av faktorerna kön, ålder eller antal år av 

erfarenhet som inte presenterades (Abelsson & Lindwall 2017; Freeman, Fothergill-

Bourbonnais & Rashotte 2014; Sandström et al. 2016; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). 

Dessa har därför något högre applicerbarhet men kan inte överföras på alla grupper då 

vissa fakta saknas för läsaren.  

 

Av alla de inkluderade artiklarna var det fyra som redovisade både ålder, år av 

erfarenhet, hade med både män och kvinnor samt redovisade antal deltagare. Dessa 

artiklarna har därför störst trovärdighet (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012; 

Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Moszczynski & Haney 2002). Detta eftersom 

Polit och Beck (2017) beskriver att en väl redovisad undersökningsgrupp gör det lättare 

för läsaren att bedöma studiens överförbarhet på andra grupper. 

 

Av de inkluderade artiklarna till föreliggande studie som redovisade kön i sin 

undersökningsgrupp var till majoriteten kvinnor (Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012; 

Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; 

Elmqvist et al. 2009; Sandström et al. 2016; Freeman, Fothergill-Bourbonnais & 

Rashotte 2014; Moszczynski & Haney 2002; Vasli & Dehghan-Nayeri 2016). Även om 
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det också förekommer män i några utav studierna så innebär det att artiklarnas 

överförbarhet på alla sjuksköterskor inom akutsjukvård sänks eftersom Polit och Beck 

(2017) menar att det kan komma att skilja sig i erfarenhet och upplevelser mellan 

kvinnor och män.  

 

Däremot redovisade många artiklar en undersökningsgrupp som hade en bred 

fördelning när det kom till antal år av erfarenhet, då undersökningsgruppen bestod av 

mer erfarna såväl som mindre erfarna sjuksköterskor (Adriaenssens, de Gucht & Maes 

2012; Abelsson & Lindwall 2017; Alzghoul 2014; Andersson et al. 2012; Boström, 

Magnusson & Engström 2012; Sandström et al. 2016; Moszczynski & Haney 2002). 

Detta ger forskarnas resultat en bredare applicerbarhet i den bemärkelsen att deras 

forskning tar med synvinklar från sjuksköterskor med olika erfarenhetsgrad vilket också 

stöds av Polit och Beck (2017). 

 

Vidare redogjorde samtliga artiklar för i vilket land publikationen ägt rum (Abelsson & 

Lindwall 2017; Adriaenssens, de Gucht & Maes 2012; Alzghoul 2014; Andersson et al. 

2012; Boström, Magnusson & Engström 2012; Elmqvist et al. 2009; Freeman, 

Fothergill-Bourbonnais & Rashotte 2014; Jonsson & Segesten 2003; Kidd, Kenny & 

Meehan-Andrews 2012; Moszczynski & Haney 2002; Sandström et al. 2016; Vasli & 

Dehghan-Nayeri 2016). Detta menar Polit och Beck (2017) är en avgörande faktor för 

att en studie skall anses trovärdig.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Den föreliggande studiens design var en beskrivande litteraturstudie, vilket kan ses som 

en styrka då designen medför att en objektiv inställning lättare kan appliceras vid 

dataanalys. Denna design ger också möjlighet till en bred sammanställning över tidigare 

forskning då resultatet kan komma att stärkas eller ifrågasättas genom att värdera de 

olika forskningarna mot varandra (Polit & Beck 2017). 

  

Sökningar efter artiklar gjordes i Cinahl. Detta är en databas som Polit och Beck (2017) 

beskriver täcker stora områden inom omvårdnad och kan ses som ett bra verktyg till 

omvårdnadsforskare. Att denna databas har använts i föreliggande studie kan därför ses 

som en styrka då den är relevant för studiens syfte eller frågeställningar. En svaghet är 

dock att endast en databas användes. Utöver Cinahl, beskriver Polit och Beck (2017) att 
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det även finns andra adekvata databaser, som exempelvis Medline, Google scholar samt 

PubMed. De menar att trots att sökningarna kan resultera i ungefär samma utfall 

förekommer det andra referenser i olika databaser och sökningarna är därmed inte totalt 

ekvivalenta. Författarna till ifrågavarande studien vill därför understryka att eftersom de 

relevanta artiklarna endast togs från en databas medför det att annan aktuell forskning 

kan ha missats. 

 

I denna studie användes begränsningar i form av årsrestriktion, peer reviewed och 

linked fulltext. Polit och Beck (2017) beskriver att begränsningar kan medföra att 

forskning som publicerats utanför dessa kan ha missats. Däremot kan det ses som en 

styrka att föreliggande studie använde begränsningen “peer reviewed” eftersom Polit 

och Beck (2017) beskriver att denna begränsning gör att endast vetenskapligt granskad 

forskning tas med i sökningens utfall. 

  

Majoriteten av de inkluderade artiklarna var inte äldre än 7 år, vilket kan ses som en 

styrka. Dock var två av de inkluderade artiklarna äldre än 10 år, vilket i sin tur kan ses 

som en svaghet eftersom Polit och Beck (2017) betonar att nyare forskning är mer 

aktuell och har högre pålitlighet. Detta ökade därför kravet på att författarna till den 

föreliggande studien noggrant granskade dessa artiklar för att utesluta inkludering av 

daterad forskning. I ifrågavarande litteraturstudie användes dessutom endast empirisk 

forskning, vilket ses som en styrka då Polit och Beck (2017) beskriver att den här typen 

av studier ger en större övertygelse till ett objektivt förhållningssätt. Sekundärkällor 

anses inte ha lika objektiv grund. Ytterligare stärks trovärdigheten i denna studie då 

författarna endast inkluderat de artiklar som använt sig av IMRAD, vilket Polit och 

Beck (2017) beskriver bidrar till ett säkrare resultat och därmed ökad trovärdighet. 

  

De inkluderade artiklarna i denna studie bestod till största del av kvalitativa ansatser. En 

av artiklarna hade dock kvantitativ ansats och en var av mixad metod (Adriaenssens, de 

Gucht & Maes 2012; Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). Polit och Beck (2017) 

beskriver att kvantitativa artiklar innehåller fler antal deltagare och därmed täcker ett 

bredare spektrum, vilket kan vara viktigt i forskningshänseende. Dock fokuserar inte 

kvantitativa artiklar på djupa, personliga erfarenheter och upplevelser på samma sätt 

som kvalitativa artiklar gör. Det kan därför ses som en styrka att ifrågavarande studie 
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till majoriteten har använt sig av kvalitativa artiklar eftersom syftet var att beskriva just 

erfarenheter och upplevelser.  

  

Då de inkluderade artiklarna var skrivna på engelska, finns en viss risk för feltolkning 

vid dataanalys. Detta då författarna till ifrågavarande studie inte har engelska som 

modersmål. Dessutom exkluderades artiklar som var skrivna på annat språk än svenska 

eller engelska, vilket i sin tur gör att författarna till denna studie kan ha gått miste om 

relevant forskning på annat språk. Däremot kan dataanalysen i denna studie också ses 

som en styrka eftersom författarna till föreliggande studie successivt exkluderat artiklar 

som inte svarade på studiens syfte eller frågeställningar. Genom detta har en grundlig 

bearbetning gjorts. Dessutom har föreliggande studie genomförts med en objektiv 

inställning, vilket stärks av dataanalysens tillvägagångssätt där författarna till denna 

studie noggrant och upprepat bearbetat artiklarna, både enskilt och tillsammans. Detta är 

enligt Polit och Beck (2017) en bra dataanalysmetod som höjer studiens pålitlighet och 

därmed dess trovärdighet.                  

  

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Författarna vill med denna litteraturstudie rikta fokus till sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård. Genom ökad kunskap kring detta kan 

organisationen och arbetsgivare inom akutsjukvård bli medvetna om och därmed kunna 

sätta in förbättringsåtgärder i arbetet, vilket skapar bättre förutsättningar för 

sjuksköterskorna. 

  

Studien visade hur sjuksköterskorna värderade tillgången till rätt resurser, olika former 

av stöd samt vikten av att arbeta i team. Genom tillgång till dessa resurser och 

hanteringsstrategier kan sjuksköterskor inom akutsjukvård lättare hantera sitt arbete och 

därmed kan negativ stress förebyggas. Detta leder till ökad hälsa hos sjuksköterskorna, 

vilket på sikt kan leda till tryggare och säkrare patientvård. 

  

Vidare forskning i ämnet är nödvändigt där fokus bör ligga på att undersöka hur 

arbetsgivare inom akutsjukvården kan stärka sjuksköterskorna i hanteringen av de 

psykiska tyngder som arbetet kan medföra. Detta kan göras genom att se över vilka 

olika resurser och hanteringsstrategier som disponenten kan bistå med för att förebygga 

negativ påverkan hos sjuksköterskorna. Ur denna studies resultat ses att ämnen som 
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senare forskning bör fördjupa sig inom är olika former av stöd/bearbetning, teamwork 

och tillgång till resurser. Genom kunskap om detta kan specialanpassade förbättringar 

inom akutsjukvård uppnås och därigenom stärka sjuksköterskans mentala hälsa i 

arbetet. 

  

4.5 Slutsats 

Trots att sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde sitt arbete som givande sågs det 

också som utmanande på många sätt. Vissa delar av arbetet sågs också som emotionellt 

betungande, däribland vård av svåra trauman, patienter som avlidit, barn, unga personer 

och egna anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde dock att tillgång till rätt resurser och 

hanteringsstrategier gjorde arbetet mer effektivt och hanterbart. Tillgång till dessa 

faktorer bör därför ingå som en självklarhet inom akutsjukvården för att på sikt kunna 

förbättra omvårdnaden. 
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Tabell 2 Bilaga 1  
Författare/år

/land 

Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings 

grupp 
 

Datainsamling

smetod 

Dataanalysmet

od 

Abelsson & 

Lindwall, 

2017. Sverige 

“What is 

dignity in 

prehospital 

emergency 

care” 

Kvalitativ 

ansats  

26 

sjuksköterskor 

som studerande 

på masternivå 

för att bli 

specialist-

ambulanssjuksk

öterskor. 

Arbetslivserfare

nhet inom 

prehospital 

akutsjukvård: 3-

25 år. Ålder: 25-

54 år. Kön 

framgår ej. 

Data 

insamlades 

enligt 

“Flanigan´s 

critical incident 

technique 

(CIT)” 

Innehållsanalys  

Adriaenssens, 

De Gutch & 

Maes, 2012. 

Nederländern

a 

“The impact 

of traumatic 

events on 

emergency 

room nurses: 

Findings from 

a 

questionnaire 

survey” 

Tvärsnittsst

udie. 

Kvantitativ 

ansats.  

248 

sjuksköterskor 

med minst 6 

månaders 

erfarenhet från 

en 

akutmottagning. 

Majoriteten 

kvinnor. 

Medelålder 

37,76 år. Antal 

år av erfarenhet: 

11,21 år.  

Enkätundersök

ning  

Data 

analyserades 

med windows 

programmet 

SPSS 18.0 

Alzghoul, 

2014. 

Skottland. 

“The 

experience of 

nurses 

working with 

trauma 

patients in 

critical care 

and 

emergency 

settings: a 

qualitative 

study from 

scottish nurses 

perspective”  

Explorativ 

och 

deskriptiv 

design. 

Kvalitativ 

ansats 

23 

sjuksköterskor 

som arbetade 

med patienter 

som drabbats av 

trauma.   

21 kvinnor. 

2 män. 

Ålder: 20-29 år 

(5 stycken), 30-

39 år (14 

stycken), 40-49 

år (4 stycken). 

Antal år av 

erfarenhet: 1-20 

år. 

Semistrukturer

ade intervjuer  

Miles & 

Hubermans 

modell för 

analys av 

kvalitativ data 

Andersson, 

Jakobsson, 

Furåker & 

Nilsson, 

2012. 

Sverige.  

“The everyday 

work at a 

Swedish 

emergency 

department - 

the 

practitioners 

Explorativ 

design. 

kvalitativ 

ansats.  

28 deltagare 

vilka bestod av 8 

läkare, 10 

sjuksköterskor 

och 10 

undersköterskor. 

Ålder 25-63 år. 

Observationer 

och intervjuer 

Innehållsanalys  
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perspective” 18 kvinnor. 10 

män, varav 4 

sjuksköterskor 

och 6 läkare var 

av manligt kön, 

resterande 

deltagare var 

kvinnor.  

Antal år av 

erfarenhet var 0–

20 år.  

Boström, 

Magnusson & 

Engström, 

2012. Sverige 

“Nursing 

patients 

suffering from 

trauma: 

critical care 

nurses narrate 

their 

experiences” 

Deskriptiv 

design. 

Kvalitativ 

ansats 

8 sjuksköterskor 

med 2–29 års 

erfarenhet av att 

vårda patienter 

som drabbats av 

trauma.  

Endast kvinnor. 

Ålder: 33-50 år. 

Intervjuer Innehållsanalys 

Elmqvist, 

Brunt, 

Fridlund & 

Ekebergh, 

2009. 

Sverige.  

“Being fist on 

the scene of 

an accident- 

experiences of 

´doing´prehos

pital 

emergency 

care “.   

Kvalitativ 

ansats  

13 deltagare 

varav 8 poliser, 

3 ambulansmän 

och 2 brandmän. 

Ålder, kön eller 

antal år av 

erfarenhet 

förekommer ej.  

Ostrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Freeman, 

Fothergill-

Bourbonnais 

& Rashotte, 

2014. Kanada  

“The 

experience of 

being a trauma 

nurse: A 

phenomenolog

ical study”  

Fenomenol

ogisk studie 

med 

kvalitativ 

ansats  

7 sjuksköterskor 

med 2–18 års 

erfarenhet från 

en 

traumaenhet.   

Endast kvinnor. 

Ålder framgår 

ej. 

Djupgående 

individuell 

intervju med 

flexibel 

intervjuguide.  

Författarna 

bearbetade de 

transkriberade 

intervjuerna 

genom tre olika 

tillvägagångssätt

: Holistisk, 

selektiv och 

linjerat sida vid 

sida.   
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Jonsson & 

Segesten, 

2003. Sverige 

“The meaning 

of traumatic 

events as 

described by 

nurses in 

ambulance 

service”  

Fenomenol

ogisk 

design. 

kvalitativ 

ansats 

223 

ambulanssjuksk

öterskor från en 

tidigare 

genomförd 

studie valdes ut. 

Kön, ålder eller 

antal år av 

erfarenhet 

förekommer ej. 

52 skrivna 

berättelser. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Kidd, Kenny 

& Meehan - 

Andrews. 

2012. 

Australien.  

“The 

experience of 

general nurses 

in rural 

Australian 

emergency 

departments” 

Mixad 

metod. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

ansats.  

120 

Sjuksköterskor 

från två sjukhus 

på landsbygden 

som tagit emot 

akut sjuka 

patienter under 

de senaste 12 

månaderna. 

Kön, ålder eller 

antal år av 

erfarenhet 

förekommer ej.  

Intervju i 

fokusgrupp och 

enkätundersök

ning 

Deskriptiv 

statistik som 

analyserades 

med 

datorprogramme

t SPSS. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och delades in i 

tre teman.  

Moszczynski 

& Haney, 

2002. Kanada 

“Stress and 

coping of 

Canadian rural 

nurses caring 

for trauma 

patients who 

are transferred 

out” 

Kvalitativ 

ansats 

19 

sjuksköterskor 

från en 

akutvårdsavdelni

ng, 

intensivvårdsavd

elning samt 

operationssjuksk

öterskor. Alla 

anställda på ett 

lantligt sjukhus. 

Antal år av 

erfarenhet: 3-20 

år. 

18 kvinnor 

1 man 

Medelålder: 43,3 

år. 

Intervju i 

fokusgrupper 

Innehållsanalys 

Sandström, 

Nilsson, 

“Experiences 

of nursing 

Deskriptiv 

design. 

15 

sjuksköterskor 

Intervju i 

fokusgrupper 

Innehållsanalys 
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Juuso & 

Engström, 

2016. Sverige 

patients 

suffering from 

trauma - 

preparing for 

the 

unexpected: a 

qualitative 

study 

Kvalitativ 

ansats 

med erfarenhet 

från arbete inom 

intensivvård och 

vård av 

traumapatienter. 

Endast kvinnor. 

Genomsnittsålde

r: 45 år (31–64)  

Antal år av 

erfarenhet 

framgår ej.  

Vasli & 

Dehghan-

Nayeri, 2016. 

Iran  

“Emergency 

nurses 

experience of 

crisis: A 

qualitative 

study.  

Kvalitativ 

ansats 

18 

sjuksköterskor 

med 3-12 års 

erfarenhet inom 

akut eller 

traumavård. 

Endast kvinnor. 

Ålder framgår 

ej. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Innehållsanalys  

 

Tabell 3 Bilaga 2  
Författare Syfte Resultat 

Abelsson & 

Lindwall  

Att beskriva 

ambulansjuksköterskestudenters 

erfarenheter av hur patientens värdighet 

bevaras samt icke bevaras under vård av 

ambulanspersonal  

Sjuksköterskorna upplevde att genom att 

visa respekt, skydda integriteten samt 

respektera patienternas vilja vidhölls 

värdigheten. Sjuksköterskorna beskrev 

exempelvis att när en patient är svårt 

fysiskt skadad är det viktigt att bevara 

dennes värdighet genom att skydda den 

fysiska kroppen från allmänhetens 

blickar. 

Adriaenssens, 

De Gutch & 

Maes 

1. Att undersöka antalet traumatiska 

händelser som sjuksköterskor inom akuten 

utsätts för samt vilken typ av trauma det är  

2. Att undersöka antalet procent som 

rapporterar symtom på PTSD, ångest, 

depression, klagomål med somatisk 

karaktär, sömnproblem och utmattning 

3. Att studera om copingstrategier och 

socialt stöd kan förhindra att frekventa 

traumatiska händelser leder till uppkomsten 

av PTSD symptom och psykosocial oro, 

klagomål med somatisk karaktär, 

sömnproblem och utmattning. 

1. Sjuksköterskor inom akutsjukvård 

utsätts frekvent för trauma. Dessa var 

händelser som svåra skador, död, 

självmord och lidande men också 

patienter som var verbalt och fysiskt 

aggressiv. De fanns också händelser som 

var traumatiska. Dessa var bl.a. vård av 

barn/unga som avlider eller är allvarligt 

skadade. 

2. Att frekvent utsättas för upprepade 

traumatiska händelser leder till en ökad 

risk att drabbas av allvarliga psykiska 

konsekvenser. 

3. Graden av copingstrategier och socialt 

stöd har en inverkan på huruvida en 

person påverkas av traumatiska 

händelser. 

 

Alzghoul Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 

av att arbeta med traumapatienter på 

intensivvårds-, “olycks”- och 

Sjuksköterskorna beskrev 

traumapatienter som utmanande och 

oförutsägbara. De upplevde att deras 
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akutvårdsavdelningar arbete kräver kunskap, färdigheter och 

arbets- och livserfarenheter. Vid vård av 

barn, unga eller egna vänner eller 

anhöriga, samt vid syn av svåra skador, 

upplevdes arbetet som 

stressframkallande och traumatiserande. 

Sjuksköterskorna uttryckte även vikten 

av kommunikation och stöd från 

kollegor.  

Andersson, 

Jakobsson, 

Furåker & 

Nilsson 

Syftet var att undersöka 

akutmottagningspersonalens perspektiv på 

arbetet  

Resultatet visade att personalen upplevde 

arbetet som hektiskt med lite tid till varje 

enskild patient. Det kräver även att 

personalen är anpassningsbara inför 

arbetets oförutsägbarhet, men också en 

förmåga att kunna strukturera sina 

arbetsuppgifter för att minska 

arbetsbelastningen. De uttryckte även 

vikten av kommunikation, samarbete och 

att arbeta i team för ett effektivt arbete.  

Boström, 

Magnusson & 

Engström 

Att beskriva akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter som 

drabbats av trauma 

Sjuksköterskorna upplevde att 

förberedelse, att ligga steget före samt att 

arbeta lugnt och metodiskt var viktigt vid 

vård av traumapatienter. Arbetet 

upplevdes även kräva erfarenhet och en 

förmåga att kunna förhålla sig lugn och 

professionell i utmanande situationer. 

Sjuksköterskorna uttryckte även vikten 

av att arbeta i team där det finns tydliga 

rutiner, bra kommunikation och en 

teamledare. De upplevde även att det var 

viktigt med tillgång till reflektion och 

stöd i form av debriefings.  

Elmqvist, 

Brunt, Fridlund 

& Ekebergh  

Att beskriva upplevelsen och få en bild av 

erfarenheten hos de som är först på plats 

vid en akut situation  

Resultatet visade att de som är först på 

plats vid en akut situation betraktas som 

hjältar, vilket genererar en press att leva 

upp till den rollen samtidigt som de 

måste fokusera på att ta hand om och 

bemöta den skadade personen på ett 

genuint sätt. Vidare visade resultatet på 

starka samarbeten mellan professionerna 

vilket gav polismän, ambulansmän och 

brandmän en ökad trygghet ute på fältet. 

Det upplevdes även viktigt att ha 

möjlighet till reflektion och bearbetning 

av arbetets psykiska tyngder. 

Freeman 

Fothergill-

Bourbonnais & 

Rashotte 

Att undersöka hur det är att vara 

sjuksköterska på en traumaenhet 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet 

inom akutsjukvård och med 

traumapatienter var utmanande och 

kräver en viss typ av person för att kunna 

hanteras. De upplevde ibland en 

otrygghet och en rädsla för sin säkerhet 

på arbetet. De beskrev att deras arbete 

inte alltid uppskattades av patienterna 

men samtidigt stannade de kvar i arbetet 

för de såg det som ett kall och att 

belöningen när en patient som varit svårt 
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sjuk återhämtade sig var större än den 

negativa inverkan. De uttryckte även 

vikten av stöd från kollegor och att 

arbeta i team.  

Jonsson & 

Segesten 

Att förstå kärnan av traumatiska händelser 

genom att undersöka ambulanspersonalens 

erfarenheter av området  

Resultatet visade att ambulanspersonal 

utsattes för traumatiska händelser som 

var svåra att glömma, vilka i sin tur kan 

leda till negativa psykiska konsekvenser. 

Det kunde exempelvis innebära vård av 

svårt skadade barn. Resultatet visade 

även att det finns ett behov av 

bearbetning och stöd från kollegor för att 

minska risken att drabbas av negativ 

stress.  

Kidd, Kenny & 

Meehan - 

Andrews  

Syftet med studien var att få en inblick i 

sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta 

med akutsjukvård i en lantligt belägen 

sjukvårdsmiljö  

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

saknade självförtroende när det kom till 

att vårda akuta patienter. Detta härleds 

till en oregelbunden kontakt med den 

omskrivna patientgruppen samt 

avsaknaden av specialanpassad 

utbildning specifikt för lantligt belägna 

anläggningar.  

Moszczynski & 

Haney 

Att undersöka stress och coping bland 

lantliga sjuksköterskor i relation till 

förflyttning av en patient som drabbats av 

trauma eller olycka 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att 

ha tillgång till mänskliga, teknologiska 

och medicinska resurser. De uttryckte 

även vikten av kommunikation och att 

arbeta i team. De upplevde att stöd från 

kollegor samt debriefings efter svåra 

trauman var viktigt men samtidigt 

upplevdes en brist på debriefings, vilket 

skapade stress. De beskrev också att 

synen av svåra traumafall kunde vara 

stressframkallande och svåra att glömma.  

Sandström, 

Nilsson, Juuso 

& Engström 

Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter som 

drabbats av trauma 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara 

kompetenta och nöjda med arbetet. De 

såg det dock som ett utmanande arbete 

som kräver ständig beredskap på det 

oväntade. De upplevde också 

otillräcklighet när de inte kunde uppfylla 

patienten och anhörigas behov p.g.a. 

faktorer i vårdmiljön. Sjuksköterskorna 

uttryckte även vikten av kommunikation 

och reflektion i arbetet. 

Vasli & 

Dehghan-

Nayeri 

Att undersöka sjuksköterskor som arbetar 

inom akutens beskrivning av kriser och 

kritiska situationer samt att identifiera 

svårigheter och förmildrande 

omständigheter som påverkar 

sjuksköterskans arbete.  

Sjuksköterskornas beskrivning av en kris 

var oväntade händelser som 

överbeläggningar. Kriserna beskrevs 

uppstå av både interna och externa 

faktorer. Sjuksköterskorna uttryckte 

vikten av att kunna förbereda sig, ha 

tillräckligt med kompetent personal samt 

rätt utrustning för ett effektivt arbete. De 

upplevde även att det var viktigt med 

samarbete och teamwork i arbetet, samt 

tillgång till ekonomiskt, emotionellt och 

rättsligt stöd. 
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