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Sammanfattning 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera 

årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i 

synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. Sådana möten kan få 

dem att känna sig mer stressade än sjuksköterskor på andra avdelningar. 

Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress inom akutmottagningen och vilka datainsamlingsmetoder som har 

använts i de utvalda artiklarna. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som byggts på 11 artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  

Huvudresultat: Redovisas med kategorierna bristande organisation, arbetsmiljö och 

coping och betydelsen av stress vid omvårdnad. Brister i organisationen orsakades av 

otillräcklig kompetensutveckling och bristfälligt samarbete mellan kollegor. Även dåligt 

stöd från organisationen var av stor betydelse för arbetsrelaterade stress. Otillräcklig 

coping är relaterat till den stress som uppstod på grund av överbeläggning, brist på 

personal, dålig lön och oro för att göra misstag på arbetsplatsen, särskild för 

ensamarbetande. Betydelsen av stress vid omvårdnad belyses av att sjuksköterskorna 

påverkades negativt på en mängd olika sätt och medföra att patientsäkerheten kunde bli 

lidande. 

Slutsats: Effekten av arbetsrelaterad stress leder till försämrat omvårdnadsarbete och 

försämrad hälsa hos sjuksköterskan. Arbetsmiljön på akutavdelningen behöver 

förbättras så att sjuksköterskan kan utföra sina arbetsuppgifter utan att känna stress eller 

otrygghet.  

  

Nyckelord: Stress, omvårdnad, erfarenheter, arbetsrelaterad stress, akut 

  



 

 

 

Abstract 

Background: Work-related stress has been a health problem among nurses for decades. 

Emergency nurses are often exposed to work stress at their workplace, especially when 

they face stressful situations and unpredictable events. These events can make them feel 

more stressed than nurses at other departments. 

Purpose: The purpose of this literature study was to describe the nurses' experiences of 

work-related stress within the emergency department and the data collection methods 

used in the selected articles. 

Method: A literature study with descriptive design based on 11 articles with both 

qualitative and quantitative approach. 

Main Results: Reporting incapacity, cooperation and employee conflicts, work 

environment and stress on nursing. Out of the lack of organization, insufficient 

development of competences and inadequate cooperation between colleagues and poor 

support from the organization were of great importance to work-related stress. 

Collaboration and employee conflicts, work environment that generated stress in the 

workplace were loneliness that arose because of overloading, lack of staff, poor pay and 

concern about making mistakes in the workplace. The last effect of stress on nursing 

reveals that the victims were adversely affected in a variety of ways and that this leads 

to insufficient patient safety. 

Conclusion: The effect of work-related stress results in impaired nursing work and 

impaired health at the nurse. The work environment in the emergency department needs 

to be improved so that the nurse can perform his duties without feeling stress or 

insecurity. 

 

Keywords: stress, nursing experience, work-related stress, acute 
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1. Introduktion 

1.1 Akutmottagningen 

Akutmottagningen har en viktig position i sjukvården. Akutmottagningen samarbetar 

med vårdcentraler, andra sjukhus, det egna sjukhusets avdelningar, ambulanspersonal 

och SOS Alarm. Akutmottagningen består av bland annat en reception och en särskild 

plats för att bedöma och triagera patienterna. Där finns olika specialister inom medicin, 

ortopedi, kirurgi, infektion och för dessa tillhörande undersökningsrum samt 

behandlingsrum (Wikström, 2016). 

Akutmottagningen präglas av en hög patientomsättning och ett snabbt arbetssätt. 

Ingen dag är den andra lik och förutsägbarheten är låg, då patienter som kommer dit 

är mer eller mindre sjuka eller skadade. Patienterna kommer till akutmottagningen på 

eget initiativ och utan remiss. Vissa kommer med ambulanstransport (Wikström, 2016). 

Stress på arbetsplatsen är ett problem för sjuksköterskor, framför allt för 

sjuksköterskor som tar hand om akut sjuka patienter (Berlanda et al., 2007). 

 

1.2 Akutsjuksköterska 

En akutsjuksköterska ska kunna triagera vilket innebär att bedöma patientens vårdbehov 

i varje enskill fall ,initiera medicinsk utredning, samt inleda behandling av patienter 

som saknar diagnos (Riksföreningen för sjuksköterskor & svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskan på en akutmottagning bör kunna hantera flera olika situationer 

samtidigt. Bland annat ska de hjälpa patienter med allvarliga skador eller sjukdomar,  

och samtidigt ha överblick samt fullständig kontroll på övriga patienter, för att snabbt 

kunna hjälpa de som försämras. Det uppstår ofta en pressad arbetssituation där det ställs 

höga krav på personalen, vilket kan påverka sjuksköterskan psykiskt med en känsla av 

att inte räcka till (Wikström, 2016). 

 

1.3 Stress 

Stress är en uppvarvning som är kroppens svar på en utmaning (Theorell, 2012). 

När kroppen utsätts för en plötsligt oväntad situation, aktiveras ett stressystem. Det 

sympatiska nervsystemet förbereder hela kroppen för att överleva (Roberts & Grubb 

2014). Däremot kan stress göra så att minnet försämras, smärtkänsligheten ökar och 

immunförsvaret fungerar sämre. Uppgivenhetssymtom av långvarig stress kan vara 

sorg, nedstämdhet, trötthet och depression (Socialstyrelsen, 2009). 
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Den förenklade principen är att i samband med akut stressituation ställs det 

autonoma nervsystemet om och påverkar bland annat blodcirkulation, matsmältning 

och njurfunktion, medan det hormonella systemet ställer om ämnesomsättning, 

näringsdepåer och vatten-saltbalans (Jonsdottir & Folknow 2013). 

 

1.4 Arbetsrelaterad stress  

Stress och psykiska påfrestningar är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade 

besvär, för både män och kvinnor (Arbetsmiljöverket,). Flera som arbetar inom vård 

klagar på ont i nacken och axlarna på grund av arbetsrelaterad stress (Bahrami-

Ahmadi et.al., 2016).  Arbetsbelastning är en bidragande faktor till stress hos 

sjuksköterskor (Kirwan et.al, 2012). 

En krävande arbetsmiljö i kombination med minimal kontroll och brist på socialt 

stöd från arbetskamrater resulterar i ökad stress som i många fall kan ha en negativ 

effekt på patienternas säkerhet. Ett arbete kan påverka hälsa och välbefinnande, såväl 

positivt som negativt. Om arbetsförhållandena är optimala, när arbetstagarna har en 

rimlig grad av inflytande och andra i arbetsorganisationen är vänliga, stödjande och 

uppmuntrande, kan arbetet vara en av de viktigaste hälsofrämjande faktorer i livet. 

Däremot om arbetsförhållandena är de motsatta kan de leda till ohälsa, försämra 

ohälsans förlopp eller utlösa dessa symtom (Berland et.al., 2008). 

 

.5 Sjuksköterskans roll 

Den etiska koden för sjuksköterskor säger att en sjuksköterska, oberoende av den sjukes 

ålder, kön och kultur, ska ge vård utifrån fyra grundläggande ansvarsområden: att 

förebygga sjukdom, återställa hälsa, att främja hälsa och lindra lidande hos patienten. 

Dessutom ska patientens hälsa vara det primära målet för sjuksköterskan och vården ska 

ges utifrån principen om människors lika värde (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2014). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Lazarus beskrev hur människor tolkar, bedömer samt hanterar utmaningar i 

stressframkallande situationer i den kognitiva-motivation-relationella teori om stress, 

känslor och coping. Han definierade också psykologisk stress som påfrestningar: 

förhållanden som upplevs belastande, överskrider ens resurser eller hotar ens 

välbefinnande. Lazarus nämner coping som ett försök att minska eller undvika negativa 
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konsekvenser av sådana påfrestningar. Lazarus definierar emotionsfokuserad coping 

som att försöka arbeta med sin upplevelse av en situation. Enligt Lazarus kan 

emotionsfokuserad coping betyda att personen ändrar, tolererar eller minskar 

intensiteten i sina inre känslor, då detta ger en känsla av att ha självkontroll. Lazarus 

lägger vikt på att sjuksköterskor kan få hjälp av emotionsfokuserad coping genom att 

bemöta sin självbild och behärska sina egna känslor, genom att göra avstånd mellan en 

situation och sig själv (Kalfoss, 2014).  

 

1.7 Problemformulering 

Det är höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutmottagning vilket gör att stress 

är ett vanligt förekommande problem. För att kunna bedriva optimal vård bör en 

sjuksköterska kunna leva sig in i patientens livsvärld, vilket i sin tur kräver både närvaro 

och tid i mötet med patienten. Arbetsmiljön på akutmottagningar präglas av växande 

problem, ofta föranledda av tidspress, underbemanning och högt tempo. Detta kan få till 

följd att sjuksköterskan endast har tid att utföra och verkställa medicinska ordinationer 

och omvårdnadsåtgärder. Detta kan leda till stress, som inte bara leder till ohälsa hos 

sjuksköterskan utan också att patienters behov kan komma i skymundan på grund av att 

en stor del av arbetets fokus hamnar på att utföra medicinska ordinationer. När 

sjuksköterskan är stressad ökar risken för att de missar viktig information och deras 

kliniska blick påverkas. Därmed hotas patientsäkerheten. Detta problem känns relevant 

att belysa, eftersom patienten bör behandlas utifrån ett helhetsperspektiv där vården ska 

utgå från patientens behov. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

arbetsrelaterad stress på en akutmottagning, samt redogöra för vilka 

datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda artiklarna. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 
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2.2 Sökstrategi 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Både Cinahl och 

PubMed, är elektroniska databaser, är relevanta för omvårdnadsforskning då Cinahl 

refererar till vetenskapliga omvårdnadstidskrifter och PubMed innehåller omvårdnad-

hälso- och medicinska tidskrifter (Polit & Beck, 2012). Sökningen gjordes med 

utgångspunkt från studiens syfte. Sökorden som användes var ”stress”, ”nursing 

experinences ”, “work related stress” och ”emergency ”. Sökordet ”stress” var Cinahl 

heading och en MeSH-term. Resterande sökorden söktes som fritextord för säkerställa 

tillräckligt antal träffar. För att begränsa sökningarna gjordes först sökningarna med 

varje sökord för sig, sedan kombinerades de med Booleska termen ”AND”. 

Begränsningar som gjordes vid sökningarna både i Cinahl och PubMed var ”full linked 

text” , ”English ”artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2007 och 2017.  

 

2.3 Urvalskriterier 

För att begränsa sökningens resultat tillämpades inklusions och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier och exklusionsskriterier är användbara för att sortera bort ej 

relevanta vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 2012). Både kvalitativs och kvantitativa 

empiriska vetenskapliga artiklar har inkluderats, och ingen avgränsning gjordes 

mellan kvantitativa och kvalitativa artiklar. Detta grundar sig i att det kan vara en 

fördel att belysa ämnet från både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv för att 

uppnå en bredare förståelse. Inklusionkriterierna var artiklarna som handlade om 

sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad stress på akutmottagning och de skulle 

vara skrivna på engelska. De fanns tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle och 

publicerade i vetenskapligt granskade, i engelska ”peer reviewed”, tidskrifter. 

Sökningen begränsades till artiklar skrivna mellan 2007 och 2017. Exklusionskriterer 

gällde artiklar som inte svarade på föreliggande syfte och frågeställningar eller var 

systematiska litteraturstudier. 

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrackt  

Valda 

källor(exl. 

dubletter) 

Cinahl Engelska,  Stress (Cinahl- 95 20 8 
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2.4. Urvalsprocess och utfall av möjliga artikla 

Sökningarna resulterade i 280 artiklar. Utifrån föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar läste författarna artiklarnas titlar för att granska om de var relevanta. 

Totalt 230 artiklar exkluderades för att de inte besvarade syftet. De artiklar som föll bort 

handlade om andra typer av arbetsplatser eller annan typ av stress. Kvarstod gjorde 50 

artiklar där abstrakten lästes och då föll ytterligare 26 artiklar bort eftersom de, efter 

närmare granskning, inte motsvarade syftet. Av kvarvarande 24 artiklar föll ytterligare 

sju artiklar bort på grund av att de var avgiftsbelagda. Efter att ha läst resterande 17 

artiklar i sin helhet exkluderades sex artiklar för att de inte motsvarade den föreliggande 

studiens syfte. Slutligen resulterades sökningen i 11 artiklar. Se figur 1. 

 

All adults, 10 år, 

Peer Reviewed 

2017-08-24 

 

Heading) AND 

Nursing 

experiences 

(Fritext) AND 

Emergency 

(Fritext) 

Cinahl Engelska,  

All adults, 10 år, 

Peer Reviewed 

2017-08-24 

Stress (Cinahl-

Heading) AND 

work related stress 

(Fritext) AND 

Emergency  

(Fritext)  

82 20 1 

Pubmed Engelska,  

All adults, 10 år, 

Peer Reviewed 

2017-08-24 

Stress (MeSH) 

AND Work related 

stress (Fritext) 

AND Emergency  

(Fritext) 

94 10 2 

Totalt   280 50 11 
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Figur 1. Urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 

Först lästes de valda artiklarna noggrant i sin helhet av författarna var för sig för att 

bilda uppfattning om artiklarnas innehåll. Därefter lästes artiklarna flera gånger av båda 

författarna gemensamt och bearbetades noggrant gällande likheter och skillnader genom 

att stödord antecknades med information gällande artiklarnas syfte, genomförande, samt 

resultat.  

Resultatdelen i de inkluderade artiklarna markerades med en färg den 

metodologiska frågeställning markerades med  en annan färg. Artiklarnas innehåll 

placerades i kategorier utifrån deras tematiska likheter som utgör föregående studies 

resultat.  

Totalt träff på artiklar: 
280 st.

Exkludering på grund av att 
titeln inte motsvarade 

förligande studien syfte: 230 

Totalt lästa abstract: 
50 st.

Exkluderade på gund 
av att artikeln inte 

motsvarade studiens 
syfte:26

Kvar artiklar:24 st.

Avgiftbelagda 

artiklar:7 st.
Lästa artiklar i full 

text: 17 st.

Exkludering för att 
artiklar ej svarade på 

studien syfte: 6 st.

Inkluderade artiklar i 
studie: 11 st
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Den gemensamma diskussionen och analysen bidrog till två översiktstabeller, se 

Bilaga 1 och 2. Detta ledde till att tre strukturella teman kunde identifieras. Att 

strukturera innehållet genom kategorisering är ett bra sätt att bearbeta innehållet (Polit 

& Beck, 2012). 

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna till den föreliggande studien har strävat att förhålla sig objektiva till 

resultatet i föreliggande litteraturstudie och bemödade sig om att undvika medveten 

plagiering, fabrikation av data samt falsifiering (Polit & Beck, 2012). 

 

 

3. Resultat 

Resultatet bygger på elva artiklar som presenteras under följande rubriker; bristande 

organisation, samarbetsproblem och personalkonflikter, arbetsmiljö och coping, och 

betydelsen av stress för det dagliga omvårdnadsarbetet.   

 

3.1 Bristande organisation  

Sjuksköterskorna skattade stressen i arbetet från måttlig till hög nivå och ansåg att 

stressnivån berodde på ett dåligt organisatoriskt stöd. De oftast identifierade 

stresskällorna i omvårdnaden var organisatoriska brister i fråga om ledarskap och 

konflikthantering samt professionell kompetensutveckling. Sjuksköterskorna upplevde 

att det inte fanns möjligheter att förbättra sin professionella kompetens på grund av 

dåligt organisatoriskt stöd. Sjuksköterskorna uppgav att de var tvungna att själva 

finansiera sin egen fortbildning för att få högre kompetens (Mei Lu et al., 2015; 

Yuwanicha et al., 2016).  

Sjuksköterskorna beskrev att patienter kunde fortsätta vara registrerade i systemet, 

även efter att de hade lämnat sjukhuset. Det komplicerade systemet gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att kunna kommunicera med varandra eller att få tillgång till 

information från andra avdelningar (Yuwanicha et al., 2016 ). Detta upplevdes mer när 

sjuksköterskorna inte hade möjlighet att själva styra sitt arbete (Mei Lu et al., 2015; 

Oliveira, et al., 2013; Roos-Adjie et al., 2007; Yuwanicha et al., 2016). Ännu en 

stressfaktor var att sjuksköterskorna upplevde att de inte fick hjälp från organisationen 

när de anmälde brist på instrument och utrustning. Underbemanning och skiftarbete var 

ytterligare problem. Vid personalbrist förekom att sjuksköterskorna i högre omfattning 

prioriterade bort omvårdnad för att i stället ägna sig åt andra sysslor, exempelvis att 
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bädda rent i sängar och att städa (Mei Lu et al.2015; Yuwanicha, et al.2016). Även brist 

på uppskattning från chefer och kollegor, övertidsarbete och dåligt betalt kunde 

upplevas som stressande för sjuksköterskorna (Gholamzadeh & Sharif, 2010; Mei Lu et 

al., 2015; Nielsen et al., 2013). 

 

 

3.1.1 Samarbetsproblem och personalkonflikter 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att samarbeta med vissa läkare, därför att 

dessa läkare enbart gjorde sitt arbete och inte gav någon återkoppling till 

sjuksköterskorna. Det fanns också läkare inte ville lyssna på vad sjuksköterskorna hade 

för åsikt angående patientens tillstånd. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att de inte 

fick vara delaktiga i beslut gällande sina patienter (Mei Lu et al.2015; Yuwanicha, et 

al.2016). 

Vidare beskrev sjuksköterskorna otillräckligt stöd från manliga kollegor, till 

exempel läkare som inte var på plats i akuta situationer ökade deras stress och ledde till 

missnöje på arbetsplatsen (Gholamzadeh & Sharif, 2010). Personalkonflikter kunde 

uppstå vid akuta situationer och hanterades inte korrekt av chefer, eller kollegor som 

höll sig borta vid akutsituationer vilket också ledde till missnöje (Gholamzadeh & 

Sharif, 2010; Oliveira et al., 2013). 

Sjuksköterskorna ansåg att det borde finnas professionell hjälp efter en svår 

händelse, för att de skulle kunna klara av en liknande situation i framtiden (Gates et al., 

2011 & Gholamzadeh & Sharif, 2010). 

 

3.2 Arbetsmiljö och coping 

Gällande akutvårdens natur, konfronteras sjuksköterskorna dagligen med oförutsägbara 

utmaningar och krissituationer. Det kunde handla om överbeläggning, allvarliga 

patientförhållanden, våld, trauma och plötslig död (Ross-Adjie et al., 2007; Yuwanicha 

et al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev exempelvis att tillståndet hos en patient som 

presenterades som icke-brådskande kunde snabbt förändras till det sämre så att det ledde 

till patientens död. Detta orsakade hög stress och skuldkänslor för sjuksköterskorna 

(Yuwanicha et al., 2016).  

Hög arbetsbelastning  riskerade att leda till utbrändhet och sämre kvalitet på 

vården (Mei Lu et al., 2015; Oliveira, et al., 2013; Roos-Adjie et al., 2007; Yuwanicha 

et al., 2016). 
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Överbeläggning orsakade också höga stressnivåer för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor upplevde att överbeläggning ledde till för mycket dokumentation, 

minskat antal roterande läkare och mer övertidsarbete vilka ledde till att de hade 

otillräckligt med tid för att klara av sina arbetsuppgifter (Gholamzadeh & Sharif, 2010; 

Mei Lu et al., 2015; Oliveira et al., 2013; Yuwanicha et al.,2016). Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att en återkommande orsak till upplevd hög arbetsbelastning var oro 

för att göra misstag och att drabbas av arbetsrelaterade olyckor (Mei Lu et al., 2015; 

Yuwanicha et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att våld var en annan orsak till arbetsstress på 

akutavdelningen. De beskrev fall av fysiskt våld, aggressiva och utåtagerande patienter 

och deras anhöriga. Vilket fick sjuksköterskorna att känna sig otrygga på sin arbetsplats 

(Gates et al., 2011; Kashaba et al., 2014; Yuwanicha et al.,2016). 

För att hantera den stressiga arbetssituationen använde sjuksköterskor olika typer 

av copingstrategier. En del som använde sig av passiv coping (undvikande) var nöjda 

med att acceptera situationen. De försökte att glömma hela incidenten och väntade på att 

överbeläggning och arbetsbelastning skulle minskas. Detta ledde dock till att andra 

sjuksköterskor upplevde en ökad arbetsbelastning, tidsbrist och dålig arbetsprestation 

vilket medförde till sämre utförda arbetsuppgifter (Mei Lu et al., 2015). Sjuksköterskor 

som använde sig av aktiv coping såg saken från en mer positiv synvinkel. De hade idéer 

om vad som var viktigast i livet, pratade med andra för att ventilera de innersta svåra 

känslorna och sökte lösningar och förslag från familjemedlemmar, släktingar och 

vänner (Mei Lu et al., 2015).  

Sjuksköterskor som använde sig av den aktiva copingen upplevde bland annat en 

ökad prestationsförmåga vid stressituationer (Li et al., 2017). Sjuksköterskorna använde 

oftast en emotionellt inriktad eller problemfokuserande strategi för att hantera stressen. 

En emotionellt inriktad strategi kunde vara att försöka ändra upplevelsen av stress i 

stället för själva problemet som orsakade stress. En problemfokuserad strategi beskrevs 

såsom att man själv försökte hantera och klara av situationen som orsakade stress 

(Gholamzadeh & Sharif, 2010).  

Sjuksköterskorna menade att minskad arbetsrelaterad stress skulle ge dem 

möjligheter att uppleva tillfredsställelse i sitt arbete med en tydligare fördelning av 

arbetsuppgifter. Detta skulle inte bara gynna arbetsmiljön och leda till mindre stress, 

utan också förbättra kvaliteten på omvårdnaden (Johansen & Cadmuse, 2016).  
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Sjuksköterskorna menade att minskad arbetsrelaterad stress skulle ge dem 

möjligheter att uppleva tillfredsställelse med sitt arbete och en tydligare fördelning av 

arbetsuppgifter. Detta skulle inte bara gynna arbetsmiljön och leda till mindre stress, 

utan också förbättra kvaliteten på omvårdnaden (Johansen & Cadmuse, 2016).  

 

3.3 Betydelsen av stress för det dagliga omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskor på akutmottagningen som utsatts för svår stress i sitt arbete påverkades 

negativt på en mängd olika sätt (Gates et al., 2011; Mei Lu et al., 2015; Morrison & Joy, 

2016; Ross-Adjie et al., 2007).  De som fått uppleva hot eller fysiskt våld uppvisade 

symptom som nedstämdhet, irritation samt aggression. Dessa känslor kunde stanna kvar 

och komma upp till ytan långt efter händelserna, ofta när det uppstod liknande 

situationer. Situationen för dessa sjuksköterskor var så pass allvarlig att de flesta som 

drabbats visade symptom liknande på PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) (Gates et 

al. 2011). Andra symtom som sjuksköterskor på akutmottagningar uppvisade var 

förstoppning, muskelproblem, trötthet, huvudvärk, sömnbrist och känslomässigt 

instabilitet (Mei Lu et al., 2015; Yuwanicha et al., 2016). 

Det framkom tydligt i studierna att en stressad sjuksköterska har sämre möjligheter att 

ge högkvalitativ omvårdnad. Till exempel kunde stressade sjuksköterskor ge fel 

information och felbehandla på grund av koncentrationssvårigheter (Morrison & Joy, 

2016; Yuwanicha et al., 2016).  De sjuksköterskor som däremot upplevde mindre stress 

hade större möjligheter att tillhandahålla högkvalitativ vård (Mei Lu et al., 2015). 

Sjuksköterskornas förmåga att utföra ett gott arbete påverkades även av egna 

erfarenheter av konflikt, hot eller våld. Detta gjorde det svårare för dem att vara 

kognitivt och känslomässigt fokuserade på omvårdnadsarbetet (Mei Lu et al., 2015; 

Yuwanicha et al., 2016). 

 

3.4 Datainsamlingsmetoder i de inkluderade artiklarna 

Av de 11 artiklarna använde nio studier frågeformulär som datainsamlingsmetod (Gates 

et al., 2011; Gholamzadeh & Sharif, 2010; Johansen & Cadmus, 2016; Khashaba et al., 

2014; Li et al., 2017; Mei Lu et al., 2015; Morrison & Joy, 2016; Nielsen et al., 2013; 

och Roos-Adjie et al., 2017). Två studier använde sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Oliveir et al., 2013 & Yuwanicha et al., 2015).  

Gholamzadeh & Sharif (2010) hade frågeformulär om tre delar för att samla information 

om arbetsbelastning. Li et al., (2017) hade frågeformulär som innehöll enkla och korta 
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men inte privata eller personliga frågor. Av de 1057 frågeformulär som delades ut 

besvarades 1027. Mi Lu et al., (2015) använde en skala (1-4) för att mäta 

stresspåverkan. Morrison & Joy, (2016) informerade om studien under ett gruppmöte 

med sjuksköterskorna. Därefter delade arbetsledaren ut 50 enkäter till sjuksköterskor 

som skulle besvaras under en månads tid. Nielsen et al., (2013) hade frågeformulär som 

innehöll frågor om känslomässig påverkan av arbetsrelaterad stress, där 

sjuksköterskorna fyllde enkäten efter varje pass på arbetet under en månad. Johansen & 

Cadmus (2016) skickade ut frågeformuläret till deltagarna som fick fyra månader att 

besvara. 

Roos-Adjie et al., (2017) skickade ut brev som innehöll informationsbladet, 

frågeformuläret och ett stämplat och adresserat returkuvert. Frågeformulär är en ofta 

använd metod för datainsamling vid kvantitativa studier (Polit & Beck, 2012). 

Khashaba et al., (2014) använde sig av halvstrukturerade enkäter, som kompletterades 

med intervjuer. Gates et al., (2011) valde att använda sig av slumpmässiga stickprov 

och enkäter som bestod av fyra delar, som skulle besvaras under en månad. Proven 

skickades ut till 3000 deltagare och 264 besvarade. Oliveir et al., (2013) använde sig av 

halvstrukturerade intervjuer, innebar att det ställdes öppna frågor. Yuwanicha et al., 

(2015) använde sig av semistrukturerade intervjuer med uppföljande öppna frågor. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Resultatet av föreliggande studie visar att sjuksköterskor upplever en hög 

arbetsrelaterade stress på grund av bristande organisation, problem med samarbete, 

konflikter mellan personal, stressande arbetsmiljö samt studien påvisar även betydelsen 

av stress på omvårdnadsfaktorer. 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att hög arbetsbelastning riskerade att leda till utbrändhet och en 

sämre vårdkvalitet (Mei Lu et al., 2015; Oliveira, et al., 2013; Roos-Adjie et al., 2007; 

Yuwanicha et al., 2016). Detta styrks av Kirwan et al. (2012), hög arbetsbelastning kan 

leda till stress och påverkar sjuksköterskorna negativt. Vidare bekräftade Bogaert et al. 

(2017) att hög arbetsbelastning kan leda till utbrändhet och lågt engagemang. Det 

resulterar till försämring av vårdkvalitet, patientsäkerhet och att personcentreringen 

påverkas negativt. Detta styrks även av You (2013), där det förklarades att 

sjuksköterskor som har hög arbetsbelastning ofta blir utbrända vilket i sin tur ger sämre 
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vårdkvalitet och att patientsäkerheten minskar. Författarna till den föreliggande 

litteraturstudien anser att stress leder till hög arbetsbelastning, som leder till sämre vård 

och äventyrar patientsäkerheten.  

Johansen & Cadmuse, (2016) menar att minskad arbetsrelaterad stress skulle ge 

sjuksköterskor möjlighet att uppleva ökad tillfredsställelse i sitt arbete. Det är alltså 

bevisat att en tydligare fördelning av arbetsuppgifter inte bara skulle gynna arbetsmiljön 

och leda till mindre stress, utan också förbättra kvaliteten på omvårdnaden. Det 

överensstämmer med Hegney et al., (2003) som vill belysa att ledningen bör ge 

sjuksköterskan en ökad möjlighet att ge patienter en god omvårdnad. Sjuksköterskan 

ska kunna känna sig nöjd med sitt arbete, men när det inte finns möjlighet att ge 

patienterna en god omvårdnad känner sjuksköterskan sig otillräcklig.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att stressens fysiologiska 

konsekvenser är kända sedan länge och att det bör läggas vikt vid att hitta ett sätt att 

förbättra arbetsmiljön i syfte att minimera stress bland akutsjuksköterskor. Detta skulle 

öka vårdkvaliteten för patienter samt öka välbefinnandet hos akutsjuksköterskor. Detta 

styrks av Nantsupawat et al. (2011), genom att förbättra arbetsmiljön kan det bidra till 

ökad vårdkvalitet och sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet samt utbrändhet 

minskas. 

I studierna (Gates, et al., 2011; Kashaba, et al., 2014; Yuwanicha et al., 2016) 

upplevde sjuksköterskor olika typer av våld. Patienter som var aggressiva och påstridiga 

anhöriga ökade sjuksköterskornas stress både fysisk och mentalt, vilket ledde till att de 

kände sig otrygga på sin arbetsplats.  I studien av Albashtawy (2013) beskrivs att 

sjuksköterskorna ofta utsätts för fysiskt våld på en akutavdelning eftersom deras arbete 

är fysiskt patientnära. 

Enligt ett flertal granskade artiklar uppgavs dåligt ledarskap, konflikter, 

skiftarbete, brist på belöning, bristande möjligheter att förbättra sin kompetens och att 

själv behöva finansiera sin egen fortbildning, som orsaker till arbetsrelaterad stress 

(Gholamzadeh & Sharif, 2010; Mei Lu, et al., 2015 & Nielsen, et al., 2013 & 

Yuwanicha, et al., 2016 ). Ett dåligt ledarskap leder till en icke optimal arbetssituation, 

som kan leda till arbetsstress enligt Berland, Natvig, & Gundersen (2008).  

I studierna (Gholamzadeh & Sharif, 2010; Mei Lu et al., 2015; Oliveir et al., 

2013; Roos-Adjie et al., 2007; Yuwanicha et al., 2016) påvisades samarbetssvårigheter, 

som till exempel att inte kunna vara delaktig i beslut och komplicerade system gjorde 

det svårt för sjuksköterskorna att kunna kommunicera eller få tillgång till information, 
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vilket orsakade höga stressnivåer för akutsjuksköterskor. Enligt Berland et al. (2008) 

kan en krävande arbetsmiljö leda till stress, något som stämmer överens med resultatet. 

Enligt Wiklund (2003) har alla människor ett behov av att ventilera sina 

upplevelser och kunna få stöd när svåra situationer inträffar. Detta kan lätt glömmas 

bort för sjuksköterskan. Den drabbade sjuksköterskan behöver stöd för att gå vidare i 

sitt arbete och det personliga livet. Om det saknas sådant stöd kan sjuksköterskans 

utveckling riskera att stanna upp samt att de inte utvecklas som människa, vilket i 

längden försvårar vårdandet och drabbar patienten. Detta stämmer med studierna från 

Ross-Adjie et al. (2007) och Yuwanicha et al. (2016) som visar att när sjuksköterskor 

använder sig av negativ coping kan påverka deras eget hälsotillstånd och kvaliteten på 

omvårdnaden.  

Sjuksköterskorna använder coping för att hantera påfrestande situationer enligt 

Kalfoss (2014). Dock kan användning av passiv coping vara ogynnsam vid hantering av 

påfrestande situationer. Aktiv coping, däremot, gör det lättare för sjuksköterskan och 

leder till bättre hantering av stressituationer (Li, et al., 2017; Mei Lu, et al. 2015;). I 

aktiv coping hade sjuksköterskan större initiativförmåga och mer högre grad av 

inflytande i sitt handlande. Berland et al. (2008) påpekar att detta är aspekter som kan 

minska stressen för sjuksköterskor. Författarna instämmer i fråga om vikten av att 

minska arbetsstressen och kunna hantera den bättre genom att använda olika 

hanteringsstrategier. Enligt Berland et al. (2008) så kan patientsäkerheten påverkas 

negativt om sjuksköterskan är stressad.  

 

4.3 Metodologiska aspekter 

Samtliga studier redovisade tydligt sina urvalsgrupper. Polit och Beck (2012) anser att 

valet av urvalsgrupp är viktigt för att styrka studiens trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet, vilket ses som en styrka. Nio av elva studier använder sig av kvantitativ 

forskning där antalet deltagare varierade mellan 89 personer och 3000 (Gates et al. 

2011; Gholamzadeh & Sharif, 2010; Johansen & Cadmus, 2016; Khashaba,et al., 2014; 

Li et al., 2017; Mei Lu et al., 2015; & Roos-Adjie, et al., 2007). Polit och Beck (2012) 

beskriver att kvantitativ forskning lämpar sig då stort antal deltagare önskas, till 

exempel i befolkningsstudier.  

En fördel med frågeformulär som metod är att den är ekonomisk och ger 

deltagarna möjlighet till fullständig anonymitet. Detta bidrar i sin tur till att deltagarna 

kan våga svara på frågor som kan vara känsliga. Frågeformulär används för att öka 
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neutraliteten. Frågorna är likalydande till alla deltagare och det finns ingen faktor på 

vägen som kan feltolka informationen (Polit & Beck, 2012). En annan fördel med 

frågeformulär är att forskaren får ökad kunskap och erfarenhet genom att kunna 

undersöka specifika frågor (Olsson & Sörensen, 2013). En nackdel med frågeformulär 

som skickas ut post eller via internet är att svarsfrekvensen kan bli låg. Låg 

svarsfrekvens är negativ i statistiska undersökningar eftersom ett lågt deltagande kan 

dra ner analysens trovärdighet och reducerar möjligheter att till djupare analys (Polit & 

Beck, 2012). Andra hos frågeformulär är att de kan bli ganska onyanserade, att frågorna 

kan uppfattas fel och att bortfallet kan bli stort, vilket i sin tur kan påverka resultatets 

tillförlitlighet (Olsson & Sörensen, 2013). 

Två av elva studier använder sig av kvalitativa ansatser (Oliveir, et al., 2013 & 

Yuwanicha, et al., 2015).  Fördelarna är med intervjuer till exempel kan de visa på ge 

djup och detaljer, som i sin tur gör det möjligt att få en helhetsbild och förståelse för 

komplicerade frågor. Intervjuer ger högre svarsfrekvens, och personlig kontakt med 

respondenten. Man kan också följa upp intervjun med följdfrågor, vilket ger hög 

validitet. En nackdel med intervjuer som metod kan vara att databearbetningen är 

tidskrävande, ger ett mindre urval och har inte lika anonym datainsamlingsteknik som 

när man träffar deltagaren personligen Personliga och känsliga frågor kan upplevas som 

förolämpande, och kräver mer resurser. (Polit & Beck, 2012). Oliveir et al., (2013) och 

Yuwanicha et al., (2015) använde sig av semistrukturerade intervjufrågor. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ställer likartade frågor i olika 

intervjuer, och intervjufrågorna är mer anpassbara än helt strukturerade intervjuer. 

Intervjuaren har möjlighet att styra diskussionen utifrån sina detaljerade intervjuguider. 

En halvstrukturerad intervju innehåller flera öppna frågor och intervjuaren kan komma 

djupare i intervju ämnet intervjun när hon finner särskilt viktig information (Polit & 

Beck, 2012). 

 

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. 

Akutavdelningens sjuksköterskor utsätts ofta för stress på sin arbetsplats då de möter 

stressiga situationer och oförutsägbara händelser. Detta kan leda till att sjuksköterskan 

inte hinner med de omvårdnadsåtgärder som åligger henne, vilket i sin tur leder till mer 

stress. Ett flertal studier har visat att en stressad sjuksköterska har sämre möjligheter att 
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ge högkvalitativ omvårdnad. Bättre copingsstrategier minskar effekten av stress och 

leder till att sjuksköterskan kan ge kvalitativ omvårdnad. Ledningen behöver hjälpa 

sjuksköterskor att hitta rätt copingsstrategi, erbjuda professionellt stöd efter en 

traumatisk händelse och hjälpa till att öka förmågan till emotionell distansering.  

Ständig kompetensutveckling krävs för akutsjuksköterskor för att klara av stora 

och små påfrestningar och incidenter i vardagen. Att tidigt förebygga arbetsrelaterad 

stress genom att känna igen symptom och att använda sig av lämpliga 

stresshanteringsstrategier på rätt sätt kan tjäna som underlag för framtida interventioner 

och insatser för akutsjuksköterskor på arbetsplatser., Det är dessutom är det viktigt för 

kommande generationers sjuksköterskor. Författarna till föreliggande studie anser att 

det bör ligga i både ledningens och sjuksköterskors intresse att vidare forskning bedrivs 

inom området i syfte att öka för en bättre förståelse för de stressfaktorer som kan bidra 

till sämre omvårdnadskvalitet och säkerställa sjuksköterskors framtida hälsa. 

 

5. Slutsats 

Effekten av arbetsrelaterad stress leder till försämrat omvårdnadsarbete och försämrad 

hälsa hos sjuksköterskan. Arbetsmiljön på akutavdelningen behöver förbättras så att 

sjuksköterskan kan utföra sina arbetsuppgifter utan att känna stress eller otrygghet.  
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Tabell 2. Metodanalys 

Författare(publ. År, 

studieland) 

Titel Design Urvalsmetod Undersökningrupp Datainsamlingsmetod  Dataanalys 

Gates, D.M., 

Gillespie,G.L. 

&  Succop,P.(2011) USA 

Violence 

Against 

Nurses and its 

Impact on 

Stress and 

Productivity 

Tvärsnittsstudie Saknas 3000 sjuksköterskor 

264 sjuksköterskor   

skickades tillbaka 

Bortfall: 2736 

Enkäter Beskrivande  

statistik  SPSS.  

Gholamzadeh,S,. Sharif, 

& Rad, F-D (2010) Iran 

Sources of 

occupational 

stress and 

coping 

strategies 

among nurses 

who work in 

Admission 

Beskrivande 

sambandsstudie 

Saknas 90 sjuksköterskor på 

akutmottaningen 

Enkäter Chi-kvadrat. 



 

 

and 

Emergency 

Departments 

of Hospitals 

related to 

Shiraz 

University of 

Medical 

Sciences 

Johansen, M.L. & 

Cadmuse, E. (2016). 

USA. 

 

Conflict 

management 

style, 

supportive 

work 

environments 

and the 

experience of 

work stress 

in  emergency 

nurses. 

Beskrivande, 

korrelation- 

design 

Saknas 1000 sjuksköterskor  

 

Enkäter Beskrivande 

statistik.   



 

 

Khashaba,E.O,.Abdel 

Fattah El-Sherif, 

M,.Ibrahim,A-A-W 

&Mostafa Ahmed 

Neatmatallah,M-A 

(2014). (Khashaba, et al., 

2014) Indien 

Work-Related 

Psychosocial 

Hazards 

Among 

Emergency 

Medical 

En jämförande 

Tvärsnittsstudie 

Saknas 280 sjuksköterkor Halvstrukturerade 

enkäter 

Man-Whitney-test 

och Chi-kvadrat. 

Li ,L,. Ai, H,. 

Gao,L,.Zhou, H., Li,X ,. 

Zhang,Z,. Sun,T,.&  

Fan,L (2017 Kina 

Moderating 

effects of 

coping on 

work stress 

and job 

performance 

for nurses in 

tertiary 

hospitals: a 

cross-

sectional 

survey in 

China. 

Tvärsnittstudie  Saknas 852 sjuksköterskor  Enkäter Beskrivande 

statistik samt 

korrelationsanalys. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Khashaba%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24963227
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Mei L , D., Sun. N. , 

Hong,S., Fan,Y. Y., 

Kong, F-Y.&  Li,Q.L 

(2015).  Kina 

Occupational 

Stress and 

Coping 

Strategies 

Among 

Emergency 

Department 

Nurses of 

China 

Tvärsnittsstudie  Slump- 

mässigt 

127 sjuksköterskor 

akutmottagning och 

113 svarade på 

enkäter. 

Bortfall: 14 stycken. 

Enkäter Beskrivand statistik 

samt korrelation 

och linjär 

regressionsanalys. 
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Morrison, L.E. & Joy, 

J.P. (2016) 

Storbritannien. 

Secondary 

traumatic 

stress in the 

emergency 

department. 

Kvantitativ 

och kvalitativ  

Slump- 

mässigt 

80 sjuksköterskor Enkäter Kvantitativ 

innehållsanalys.  

Nielsen,K.J.; Pedersen, 

A.H., Rasmussen, 

K.,M.,  Pape, L., 

&  Mikkelsen, K. L., 

(2013) Danmark 

Work-related 

stressors and 

occurrence of 

adverse 

events in an 

ED 

Kvantitativ 

 och kvalitativ  

Slump-

mässigt 

98 sjuksköterskor Enkäter med intervju Slumpmässig effekt 

linjär 

regressionsanalys. 



 

 

Oliveira,J.D,S., 

Alchieri,J.C,.Pessoa, 

J.M.,Miranda,F.A.N & 

Almeida, M.G (2013) 

Portugal 

Nurses’ social 

representation

s of 

workrelated 

stress in an 

emergency 

room. 

Kvalitativ  10 sjuksköterskor 

 5 män  

5 kvinnor 

Halvstrukturerad 

intervju 

Kvalitativt 

innehållsanalys 

Ross-Adjie, G.M., Leslie 

,G.,& Gillman,L (2007) 

Australien 

Occupational 

stress in the 

ED: what 

matters to 

nurses 

Tvärsnittsstudie Icke 

parametrisk 

300 sjuksköterskor 

akutmottaning 

Enkäter Mann-Whitney U-

test 

Yuwanicha,N.,  Sandmar

k, H. & 

Akhavana,S.(2015) 

Sverige 

Emergency 

department 

nurses' 

experiences 

of 

occupational 

Kvalitativ Saknas 21 sjuksköterskor  

 17  kvinnor  

  4  män 

 

Halvstrukturerad 

individuella 

intervjuer med öppna 

frågor 

Kvalitativ 

innehållsanalys 



 

 

stress: A 

qualitative 

study from a 

public 

hospital in 

Bangkok, 

Thailand 
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Tabell 3. Huvudresultat 

Författare Titel Syfte Resultat 

Gates, D.M., Gillespie,G.L. 

&  Succop,P.(2011) USA 

Violence Against Nurses 

and its Impact on Stress 

and Productivity 

Att undersöka hur våld från 

patienter och besökare är 

relaterade till akutmottagning 

och  sjuksköterskors 

arbetsproduktivitet samt, 

symtom 

av posttraumatisk stress störning 

(PTSD).  

 Det framkom  att arbetsplatsvåld är  

ett signifikant problem för 

akutmottagningen. Sjuksköterskor har 

ett direkt förhållande till 

erfarenheterna 

av negativ stress minskad 

arbetsproduktivitet och kvalitet på 

patientvård. 

Gholamzadeh,S,. Sharif, & Rad, F-D (2010) Sources of occupational Att undersöka källorna till Studien visade att coping skills, 



 

 

Iran stress and coping 

strategies among nurses 

who work in Admission 

and Emergency 

Departments of Hospitals 

related to Shiraz 

University of Medical 

Sciences 

arbetsstress och de antagna 

copingstrategierna för 

sjuksköterskor som upplevde en 

olycka på akutavdelning. 

positiv omvärdering och självkontroll 

är extremt viktiga för sjuksköterskor 

på  akutmottagningen. 

Johansen, M.L. & Cadmuse, E. (2016). 

USA. 

 

Conflict management 

style, supportive work 

environments and the 

experience of work stress 

in 

 emergency nurses. 

Att undersöka den hanteringsstil 

som sjuksköterskor på 

akutavdelningen använder för att 

lösa konflikter och bestämma 

huruvida deras utformning av 
konflikthantering 

 och en stödjande arbetsmiljö 

påverkar deras erfarenhet av 

arbetsstress. 

Resultaten visade att akutmottagnings 

sjuksköterskor uppfattar att en 

stödjande arbetsmiljö, med en 

genomtänkt konfikthantering kan vara 

relaterade till minskad arbetstress. 

Khashaba,E.O,.Abdel Fattah El-Sherif, 

M,.Ibrahim, A-A-W&Mostafa Ahmed 

Neatmatallah ,M-A (2014). (Khashaba, et 

al., 2014) Indien 

Work-Related 

Psychosocial Hazards 

Among Emergency 

Medical 

Att bedöma nivåer av 

psykosocial stress och därtill 

hörande faror (utbrändhet, 

depression och posttraumatisk 

stress störning) hos 

 Akutmottagnings gruppen hade 

frekventerad exponering för både 

akuta och kroniska arbetsrelaterade 

stressorer än jämförande grupper. 
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akutmedicinska respondenter. 

Li ,L,. Ai, H,. Gao,L,.Zhou, H., Li,X ,. 

Zhang,Z,. Sun,T,.&  Fan,L (2017 Kina 

Moderating effects of 

coping on work stress 

and job performance for 

nurses in tertiary 

hospitals: a cross-

sectional survey in 

China. 

Att undersöka 

modererande effekter av 

copingstrategier på relationen 

mellan arbetsspänningar och 

arbetsprestanda för 

sjuksköterskor  i 

Kina. 

Studien har visat att stress inom 

omvårdnad, arbetsbelastning, tid, och 

jobbrelationer påverkade 

arbetsförmågan negativt. Positiva 

hanteringsstrategier påverkade 

sambandet mellan patientvård och 

arbetsförmåga positivt, medan 

negativa hanteringsstrategier 

påverkade sambandet mellan 

arbetsbelastning och tid, samt 

arbetsmiljön negativt. 

Mei L , D., Sun. N. , Hong,S., Fan,Y. Y., 

Kong, F-Y.&  Li,Q.L (2015).Kina 

Occupational Stress and 

Coping Strategies 

Among Emergency 

Department Nurses of 

China 

 Att beskriva förhållandet mellan 

hanteringsstrategier och 

arbetsstress hos akutmottagnings 

sjuksköterskor i Kina 

 I studien framkom att 

hanteringsstrategier påverkar 

sjuksköterskors hälsotillstånd och 

kvaliteten på vården.  Att minska 

arbetsstress och förbättrad hantering 

av strategier är viktigt inte bara för att 

uppmuntra sjuksköterskor utan också 

för framtida för omvårdnad. 



 

 

Morrison, L.E. & Joy, J.P. (2016) 

Storbritannien. 

Secondary traumatic 

stress in the emergency 

department. 

Att undersöka förekomsten av 

sekundär traumatisk stress bland 

akutsjuksköterskor i västra 

Skottland och undersöka deras 

erfarenheter av detta. 

 Akutsjuksköterskorna rapporterade 

enstaka traumatiska stress-symptom 

under den senaste veckan. Deltagarna 

sa att stressfaktorer som 

återupplivning och död var de 

inflytande faktorerna. 

Nielsen,K.J.; Pedersen, A.H., Rasmussen, 

K.,M.,  Pape, L., &  Mikkelsen, K. L., 

(2013) Danmark 

Work-related stressors 

and occurrence of 

adverse events in an ED 

Denna studie var att undersöka 

förhållandet mellan 12 

arbetselaterade stressorer och 

förekomsten av bibiverkningar i 

en akutavdelning. 

Studier visade länken mellan 

arbetsrelaterad stress och olyckor i 

akutmottagningen.  

Oliveira,J.D,S., Alchieri,J.C,.Pessoa, 

J.M.,Miranda,F.A.N & Almeida, M.G 

(2013). Portugal 

Nurses’ social 

representations of 

workrelated stress in an 

emergency room. 

 Att särskilt utarbeta en social 

teoretisk ram som inte är 

bara användbart för 

sjuksköterskor men också för 

dem som vill utföra 

ytterligare studier om stress i 

akutrummet. 

Studien visade att förhållandet 

mellan arbete och stress är ett 

komplext och mångfacetterat 

fenomen som bidrar 

till utvecklingen av fysiska, 

känslomässiga och mentala 

sjukdomar. 

Ross-Adjie, G.M., Leslie ,G.,& Gillman,L 

(2007). Australien 

Occupational stress in 

the ED: what matters to 

Syftet med denna studie var att 

avgöra vilka stressframkallande 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet av 

akutsjukvård kunde hantera stressen 



 

 

 

 

 

nurses? incidenter som västerländska 

akutavdelningsjuksköterskor 

utsätts för. 

bättre i samband med patienters 

dödfall och patienter som utsatts för 

sexuella övergrepp än sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet. 

Yuwanicha, N.,  Sandmark, H. & Akhavana, 

S. (2015). Sverige 

Emergency department 

nurses' experiences of 

occupational stress: A 

qualitative study from a 

public hospital in 

Bangkok, Thailand. 

Att undersöka sjuksköterskors 

uppfattningar av arbetsstress på 

en akutavdelning. 

Denna studie kan användas för att 

hjälpa sjuksköterskorna att anta 

effektiva strategier, 

som stödprogram, som involverar 

medarbetare och handledare, för att 

minska arbetsstressen bland 

akutavdelningens 

sjuksköterskor. 


