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Sammanfattning 

Bakgrund 

Sjuksköterskor och andra yrken som jobbar med traumatiska händelser och katastrofer har ett 

stresskydd som hjälper dem i svåra situationer. Men ibland tränger händelser igenom och 

utlöser en traumatisk stressreaktion. De flesta som jobbar inom akutsjukvård möter minst en 

traumatisk händelse i veckan, en del ännu fler. En bra copingstrategi blir viktigt för att kunna 

fortsätta sitt arbete.  

Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever samt hanterar traumatisk stress. 

Vidare är det metodologiska syftet att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

Metod 

Sammanställning av nio stycken vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Systematiska 

sökningar gjordes efter artiklar i fyra olika databaser. 

Resultat 

Sjuksköterskors upplevelser av traumatisk stress beskrevs som olika känslor av psykisk ohälsa 

som bland annat ilska och oro. Återkommande minnen i kropp och själ beskrevs också 

förekomma, många påmindes om situationerna genom ljud, dofter och bilder. Känslor av 

skuld och skam förekom. Hanteringen handlade mycket om ett gott socialt nätverk både 

privat och professionell, brister upplevdes inom båda områdena. Att söka meningsfullhet och 

att föra en inre dialog med sig själv beskrevs som viktigt. Undvikande copingstrategier 

beskrevs då sjuksköterskorna ibland kunde undvika vissa patienter. 

Slutsats 

Bristande stöd från arbetsgivare och kollegor har påvisats och därför anser författarna att det 

är viktigt att uppmana arbetsgivare inom akutsjukvård att ständigt utveckla och förbättra det 

professionella stödet till sjuksköterskor som varit med om traumatiska händelser i arbetet. Det 

behövs mer kvalitativ forskning inom området och forskningen bör uppdateras kontinuerligt 

då vården och sjuksköterskornas arbetssituationer ständigt utvecklas.  
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Abstract 

Background 

Nurses and other professionals who work with traumatic events and disasters have a stress-

protection that will help them in difficult situations. But sometimes events penetrate through 

that protection and trigger a traumatic stress reaction. Most people who work in emergency 

care meet at least one traumatic event in a week, some even more. To have a good coping 

strategy becomes important to be able to continue their work. 

Purpose 

To describe how nurses in emergency care experience and handle traumatic stress. Further, 

the methodological aim is to describe the selection groups in the included articles. 

Method 

Compilation of nine scientific articles by qualitative approach was made. Systematic searches 

were made for articles in four different databases. 

Results 

Nurses' experiences of traumatic stress were described as different feelings of psychic illness 

such as anger and anxiety. Recurring memories in body and soul were common. Sound, smell 

and images could trigger the memories of the situations. Some reported feelings of guilt and 

shame. The coping was mostly about a good social network both private and professional, 

flaws were reported in both areas. To find a meaning and to have an inner dialogue with 

oneself were described as important. Avoidant strategy were seen when the nurses avoided 

certain patients. 

Conclusion 

Lack of support from employers and colleagues have been demonstrated and therefore the 

authors think that it is important to ask the employer in emergency care to constantly develop 

and improve the professional assistance to nurses who have experienced traumatic events in 

their work. There is a need for more qualitative research in the field and research should be 

continuously updated as the care and nurses' work situations are constantly evolving.  
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Introduktion 
Omvårdnad 
Inom vården pratar man om fyra olika begrepp; miljö, människa, hälsa och omvårdnad 

(Selanders 2010).  

Miljö. För att kunna ge en god vård krävs en miljö som tillåter det. Medicin och nutrition 

behöver kompletteras med bra lokaler med god ventilation, lagom rumstemperatur och 

anpassade ljud- och ljusförhållanden (Selanders 2010). Inom akutsjukvård ställs ofta personal 

inför situationer där patienters vårdbehov är mycket stort i förhållande till resurserna. Det kan 

handla om att inte ha tillgång eller tid till tekniska hjälpmedel, handläggning med specialister 

eller begränsat med material eller läkemedel (Lennquist 2009). Det innebär ett ansträngande 

arbete där personalen utsätts för tunga lyft, ogynnsamma arbetsställningar, oregelbundna 

arbetstider, omedelbar beredskap, arbete under tidspress samt att ha förmåga att hantera 

allvarliga situationer med lidande och död (Aasa & Wiitavaara 2009). 

Människa. Begreppet människa har utvecklats från vårdandet av en patient till att se en helhet 

där även det psykiska och sociala är med (Selanders 2010). Inom akutsjukvården kan den 

korta vårdtiden och det ibland stora antalet patienter i behov av vård samtidigt, göra att 

sjuksköterskor inte har möjlighet att hinna bygga upp en relation och få en helhetsbild av 

patienten (Wikström 2012).  

Hälsa. Hälsa är något relativt, målet är att uppnå så god hälsa som möjligt trots olika 

sjukdomar och tillstånd. Således går det alltså att ha hälsa trots sjukdom (Selanders 2010). 

Personal som arbetar inom akutsjukvård arbetar nära lidande och död, vilket kan få negativa 

konsekvenser för hälsan (Aasa & Wiitavaara 2009). 

Omvårdnad. Omvårdnad innebär att ge bästa möjlighet för patienten att tillfriskna (Selanders 

2010). Inom akutsjukvård finns inte alltid möjlighet till att ge optimal omvårdnad. Att jobba 

inom akutsjukvård innebär ett flöde av patienter som man snabbt ger vård och hjälper vidare 

till nästa instans. Fokus ligger på det akuta och allt annat får vänta. Ovissheten i att inte veta 

vad för patienter som kommer att komma kan leda till svåra situationer för personalen och kan 

ge psykisk påverkan (Wikström 2012). 

 

Akutsjukvård 
I föreliggande studie definierar författarna akutsjukvård som den vård som ges av 

akutmottagningar, ambulanser, intensivvårdsavdelningar och sjukvårdsgrupper vid katastrofer 

och i det militära. De flesta av sjukhusens patienter kommer in via akutmottagningen och det 
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kan variera kraftigt i allvarlighetsgrad från småsår till dödligt sjuka. I Sverige jobbar 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team där var och en har sina bestämda 

arbetsuppgifter de utför. Vid ankomst görs en triagering av patienterna (Wikström 2012).  

Detta innebär att man prioriterar genom att identifiera skadade patienter som behöver 

omedelbar behandling och prioritera dessa före lättare skadade patienter (Lennquist, 2009). 

Denna prioritering ser även till att de hamnar på rätt del av mottagningen. Oftast delas 

akutmottagningar in i medicinsk, kirurgisk och ortopedisk del då dessa täcker upp nästan alla 

patienter som inkommer. De har även kontakt med andra avdelningar och instanser på 

sjukhuset samt andra sjukhus för specialistvård (Wikström 2012).  

Inom ambulanssjukvården i Sverige så ska det alltid finnas en sjuksköterska i varje bil. 

Ambulanspersonalens arbetsuppgifter består av att vara medicinskt ansvariga på en skadeplats 

och utföra åtgärder för att så långt det är möjligt rädda liv och hälsa. De gör prioriteringar av 

skadade, utför nödvändiga stabiliserande och behandlande åtgärder innan transport samt utför 

sjuktransport av akut skadade/sjuka. Ambulanspersonalen kan i arbetet tvingas fatta beslut 

som på sjukhus tas av läkare, då de under transport övervakar och stabiliserar vitala 

funktioner hos patienten. Inom det militära så finns det sjukvårdsgrupper som har 

sjuksköterskeutbildning, dessa kan ses som en militär ambulans (Lennquist 2009). De svårast 

sjuka patienterna som behöver ständig övervakning av vitala funktioner och hjälp med att få 

en fungerande andning och blodcirkulation behandlas på speciella intensivvårdsavdelningar. 

Dessa har tillgång till avancerad medicinsk utrustning och en stor grupp personal där de 

endast sköter om ett fåtal patienter var (Gustafson 2015). 
 

Orsaker till traumatisk stress 

Det har visat sig att stressiga händelser på arbetsplatsen leder till förändringar i hur människor 

tänker, känner och beter sig i förhållande till sig själv och andra (Mairean et al. 2014). Det 

som utlöser traumatisk stress är oftast inte de stora olyckorna med många skadade. I dessa 

situationer finns färdiga rutiner för sjukvårdspersonalen att agera efter och som gör det lättare. 

Det som påverkar är när känslorna uppkommer (Jonsson 2009). När barn är inblandade i 

olyckor, dödsfall och svåra sjukdomar (Jonsson 2009, Declercq et al. 2011, Adriaenssens et 

al. 2012) eller när man som sjuksköterska identifierar sig med patienten eller närstående 

kommer känslorna och det bli svårt att se en mening i det inträffade. Det är dock en 

nödvändig del i omhändertagandet att se hela patienten och hur hen upplever situationen. 

Därför går det inte att stänga av känslorna helt i arbetet (Jonsson 2009). De som 
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sjuksköterskor och ambulanspersonal anser framkallar traumatisk stress var bland annat 

situationer runt döda patienter, olyckor med många skadade, misslyckade återupplivningar, 

självmord, känslosamma möten med anhöriga, då de själva blivit utsatta för skada eller 

smittoämnen och våld och hot från patienter, anhöriga eller kollegor (Declercq et al. 2011). 

Sjuksköterskor har tidigare beskrivit att de upplevt minst ett symtom på traumatisk stress efter 

en våldsam händelse på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar också att det finns betydande 

indirekta relationer mellan symtom på stress och arbetsproduktivitet Gates et al. (2011). 

 

Traumatiskt skydd 
Om en upplevelse av traumatisk stress drabbar en person, så beror det inte enbart på den yttre 

påfrestningen. Det handlar också om kombinationen av den yttre händelsen och hur händelsen 

drabbar personens förmåga att förstå, hantera och ge mening åt händelsen. Personens egen 

tolkning av situationen och personens åsikt om vad denne kan göra åt den, är vad som i 

slutänden avgör om händelsen blir en stressfaktor eller inte (Lennquist 2009). En teori är att 

risken att drabbas beror på olika faktorer som påverkar före, under och efter en traumatisk 

händelse. De faktorer som påverkar före utgår från personen själv och vilken förmåga att 

hantera stress man har. Yngre personer, kvinnor, låginkomsttagare, de som redan utsatts för 

trauma och de som sedan tidigare har psykiska-, drog- eller alkoholproblem har större risk att 

drabbas. Under händelsen är det en subjektiv och objektiv bedömning av allvarlighetsgraden 

på olycksplatsen. Hur kraftig traumatisk stress det blir efteråt beror på en kombination av de 

före och under. Exempelvis kan en bra hanteringsstrategi med socialt stöd minska risken för 

traumatisk stress medan en undvikande hanteringsstrategi ökar risken. Att ha en bra förmåga 

till hantering inför ett trauma gör att traumat i sig måste uppfattas som kraftigare för att leda 

till traumatisk stress (Harrison & Kinner 1998). 

Sjuksköterskor samt några andra yrkesgrupper hjälper till vid trauma och katastrofer på olika 

sätt, de har en kraft i sin kompetens, ett stresskydd, som förbereder dem på utmanande 

arbetssituationer. Detta byggs upp med erfarenheter och träning, men ibland så tränger 

verkligheten ändå genom det skyddet och starka psykiska reaktioner efter katastrof- eller 

traumaarbete kan uppstå (Lennquist 2009). Det finns en ökad risk för traumatisk stress hos 

sjuksköterskor, speciellt i arbetsmiljöer där ofta akuta tillstånd hos patienterna behandlas. 

Sjuksköterskor förväntas bemöta patienter med lugn och perfektion i sin profession, detta 

skapar en väldigt krävande arbetsmiljö. Men resurserna kring att förbereda sjuksköterskorna 
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till att utföra en effektiv vård med bra kvalité till patienter och familjer som utsatts för trauma 

varierar beroende på organisation (Mealer & Jones 2013). 

Vid katastrofer som attacken mot World Trade Center, där olika typer av räddningspersonal 

samt civila var på plats, blev räddningspersonalens träning inom traumatisk stress tydlig. 

Studier som har gjorts på inblandade personer där de fått rapportera sina egna symtom av 

traumatisk stress visade att de som var någon form av räddningspersonal upplevde färre 

symtom än de civila på plats då de var bättre tränade att hantera den traumatiska stressen (Liu 

et al. 2014). 

 

Traumatisk stress inom akutsjukvård 
Med traumatisk stress menas för det mesta posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Ett liknande 

tillstånd är Secondary Traumatic Stress (STS) som innebär en överförd stress. Det handlar då 

om att man mött en annan individ vid trauma, som då väckt en vilja att hjälpa och en empati 

för den andre individen. Detta gör att sjuksköterskor som har en empati för sina patienter har 

ökad risk för att drabbas i jämförelse med andra yrkesgrupper (Beck 2011). Dessa är 

psykiatriska diagnoser som kan ställas utifrån en symtombild av psykiska besvär som har 

orsakats av en traumatisk händelse (Lennquist 2009, Klasén McGrath 2014). Symtomen kan 

bryta ut strax efter upplevt trauma men även först flera år senare. Kroppsliga symtom kan 

förekomma, så som magsår, huvudvärk och hypertoni. Det kan även gå så långt att det leder 

till större sociala konsekvenser som skilsmässa eller separation (Skärsäter 2011). För att 

diagnostiseras som PTSD skall dessa symtom ha pågått i över en månad (Lennquist 2009). 

Tidigare har rent medicinska fysiska åtgärder gentemot patienter vid traumatiska händelser 

betonats främst, men på senare år så har man vidgat fokus till alla berörda personer och deras 

psykiska reaktioner. Det är inte bara de direkt drabbade som kan reagera med olika typer av 

stress, även de som är indirekt drabbade, så som sjuksköterskor, kan reagera med stress trots 

att de ofta har en förmåga att ta ansvar och utöva ledarskap även under stress. En traumatisk 

händelse kan ha olika betydelse för olika personer, men oftast handlar det om olika post-

traumatiska reaktioner (Lennquist 2009).  

De flesta som jobbar på akutmottagning stöter på minst en traumatisk händelse i veckan och 

ca 17 % stöter på sex stycken eller fler (Adriaenssens et al. 2012). Att stöta på flera 

traumatiska situationer kan sätta sina spår och bland studenter inom ambulanssjukvård, fann 

man redan där att en del hade utvecklat PTSD, depression och alkoholmissbruk (Fjeldheim et 

al. 2014). I en undersökning bland sjuksköterskor på akutmottagningar fann man att 64 % 
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uppnådde kriterierna för PTSD och STS. Vem som helst kan drabbas oavsett faktorer som 

antal år i yrket, träning, hobby eller att ha en vän/mentor att prata med (Duffy et al. 2014).  

Efter en olycka eller trauma kan en traumatisk stress uppstå. Att få hjälp med organiserad 

krishantering efter traumatiska händelser tyckte nästan alla av de tillfrågade i 

sjukvårdspersonalen på akutmottagningar behövdes. Trots det var det bara cirka en tredjedel 

som fick chansen. Detta skedde då inom ett dygn eller upp till en vecka efter händelsen 

(Healy & Tyrrell 2013).  

 

Coping  
När en person har upplevt för mycket stress behövs en mental strategi för att kunna hantera 

stressen. Dessa strategier kallas för copingstrategier och utifrån vad som orsakat stressen väljs 

en passande strategi. Ålder, kön, hur kontrollerbar stressen är samt personens resurser är 

andra faktorer som har betydelse för val av strategi. Begreppet coping kan delas upp på olika 

sätt. Dels finns den bemötande eller undvikande uppdelningen. Den bemötande innebär att ta 

tag i problemet och passar bäst för långvariga stressorer, medan den undvikande innebär att 

ignorera eller minimera betydelsen och passar vid kortvarig stress (Ogden 2007). En annan 

uppdelning är problem- och känslofokuserad (Ogden 2007, Kalfoss 2011) samt 

meningsskapande coping (Kalfoss 2011). Problemfokuserad coping innebär att aktivt lägga 

upp en plan för att minska stressen eller öka sina resurser att hantera den, t.ex. att lägga upp 

ett schema för att hinna med en stressig dag (Ogden 2007, Kalfoss 2011).  Denna strategi 

kräver att det finns en möjlighet till förändring av situationen eller sin uppfattning av den så 

att stressen kan minska (Kalfoss 2011). Vid känslofokuserad coping utgår man från de känslor 

stressen ger och kan handla om att minska stressorernas betydelse eller hitta ett sätt att se det i 

en positiv synvinkel (Ogden 2007, Kalfoss 2011). Likväl som det handlar om att bearbeta sina 

känslor handlar det om att undvika situationer som leder till dessa (Kalfoss 2011). Exempel på 

detta är att prata med någon om problemet, döva med alkohol eller cigaretter eller distrahera 

sig med nöjen (Ogden 2007, Kalfoss 2011). Meningsskapande coping innebär att genom att 

vinkla sitt synsätt till att se en positiv mening med det inträffade minskar det stressen samt ger 

en känsla av välbefinnande (Kalfoss 2011). 

 

Problemformulering 
Sjuksköterskor, tillsammans med andra yrken, har en ökad risk att få traumatisk stress. 

Speciellt om sjuksköterskorna arbetar inom akutsjukvård där de förväntas bemöta patienter 
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med lugn och profession i svåra traumatiska händelser (Mealer & Jones 2013). Tidigare 

forskning visar också att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården upplever minst en 

traumatisk händelse i veckan (Adriaenssens et al. 2012) och att traumatisk stress förekommer 

efter traumatiska händelser på arbetsplatsen (Gates et al. 2011). Trots att de är tränade att 

klara dessa situationer som en del av jobbet kan vissa situationer tränga igenom (Jonsson 

2009). Betydande relationer mellan dessa symtom och arbetsproduktiviteten har påvisats 

(Gates et al. 2011). Studier inom traumatisk stress riktar sig mest till personer som drabbats 

av traumatiska situationer men bara ett fåtal som riktar sig till sjukvården som hjälper dessa 

patienter (Jonsson 2009). För att förbereda sjuksköterskestudenter inom ämnet inför 

kommande yrkesroll och öka förståelsen för traumatisk stress hos sjuksköterskor och deras 

kollegor så är det viktigt att beskriva andra sjuksköterskors upplevelser och hantering av 

upplevelserna kring traumatisk stress. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever samt hanterar traumatisk 

stress. Vidare är det metodologiska syftet att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade 

artiklarna. 

– Hur upplever sjuksköterskor inom akutsjukvård traumatisk stress? 

– Hur hanterar sjuksköterskor inom akutsjukvård traumatisk stress? 

– Hur beskrivs urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna? 

 

Metod 
Design 

Beskrivande litteraturstudie som ämnade sammanställa befintlig forskning inom området, 

men även att identifiera brister och konstatera eventuellt behov av fortsatt forskning (Polit & 

Beck 2011). 

 

Databaser 

Databaser inom omvårdnadsforskning har använts för att hitta artiklar som svarade på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. De databaser som har använts var PubMed, 

Scopus, Cinahl och PsycINFO. Författarna har även genomfört manuell sökning i valda 

källors referenslistor. 
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Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar har relevanta sökord använts. Av de 

sökord som använts så var följande MeSh-termer som använts i PubMed; Nurse, Intensive 

Care Units, Traumatic och Emergency Medical Services. De sökord som använts som 

PsycInfo Thesaurus var; Nurses och trauma. MeSh-termer och thesaurus märks ut med * i 

tabellen. I Cinahl använde författarna sig av dessa Cinahl-headings; Stress disorder, Post-

traumatic och Nurses. Följande sökord skrevs i fritext i samtliga databaser; Emergency Nurse, 

Traumatic stress, Experience, Coping, PTSD, STS, Secondary traumatic stress och Stress. 

Både de olika termerna och sökorden kombinerades med varandra på olika sätt tillsammans 

med den booleanska söktermen AND. Den har använts för att söka efter artiklar som innehöll 

kombinationer av sökord i varje sökning (Polit & Beck 2011). Fritextssökning har använts då 

författarna inte hittade söktermer som var relevanta för syfte och frågeställningar till alla 

sökningar. Kombinationer av alla sökord har använts i samtliga databaser, men endast de 

sökningar som resulterade i de artiklar som inkluderades i föreliggande studie presenteras i 

Tabell 1. Författarna har alltså använt sig av databasen Cinahl men endast funnit dubbletter, 

därför visas inte sökresultatet från Cinahl i Tabell 1. 

För att få fram artiklar som passade studiens syfte så avgränsades artikelsökningen med vissa 

kriterier (Polit & Beck 2011). Inklusionskriterier för artiklarna i denna studie var att de skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska, vara fritt tillgängliga i fulltext, publicerade mellan år 

2004-2015, vara empiriska studier med kvalitativt innehåll samt vara peer reviewed. 

Exklusionskriterier var studier som inte stämde överens med föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. 

Författarna satt på olika håll och sökte artiklar samt läste titlar och abstracts, om titeln var 

relevant utifrån syfte och frågeställning så läste författarna abstract. Om abstract inte stämde 

överens med studiens inklusionskriterier eller svarade på syfte och frågeställningar så uteslöts 

dessa enligt Polit och Beck (2011). Om abstractet istället stämde överens med studiens 

inklusionskriterier och svarade på syfte och frågeställningar så läste författarna artiklarnas 

resultatdelar. Artiklar vars resultatdelar inte stämde överens med studiens inklusionkriterier 

och syfte samt frågeställningar exkluderades.  

 

 

 

 



 

8 
 

Tabell 1: 

Databas Sökord Träffar Valda källor 

exl. dubbletter 

PsycInfo Nurse* AND Trauma* AND Experience 166 1 

PubMed Nurse* AND Traumatic stress AND coping 69 5 

Scopus Emergency nurse AND Traumatic stress 69 1 

 Manuell sökning utifrån valda källors referenslistor  2 

 Total 304 9 

Utifrån sökningarna som presenteras i tabell 1 så exkluderades sammanlagt 297 artiklar. Av 

dessa exkluderades en del på grund av att de inte var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vissa var inte fritt tillgängliga i fulltext andra var inte skrivna på engelska 

eller svenska. En del exkluderades för att de inte var empiriska kvalitativa studier eller 

beskrev patienters upplevelser. Några av artiklarna hittades i flera sökningar. Andra som 

exkluderades av dessa 297 artiklar gällde sjuksköterskor som inte arbetade inom akutsjukvård 

eller att studiernas deltagare inte var sjuksköterskor. 

	

Dataanalys 

Författarna har suttit på skilda håll och läst samtliga artiklar individuellt. För att lättare få en 

överblick och hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat användes 

överstrykningspennor för att markera ord och meningar som svarar på syfte och 

frågeställningar i artiklarna (Polit & Beck 2011). Dessa markeringar underlättade 

sammanställningen av artiklarna i tabeller som kan överskådas i Bilaga 1 samt tabell 2. I 

Bilaga 1 anges artiklarnas författare, land, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamling och dataanalys. Tabell 2 anger artiklarnas syfte och resultat. Tabellerna gav en 

bra överblick över de inkluderade artiklarna vilket gjorde det lättare att hitta teman och 

kategorier till resultattexten enligt Polit och Beck (2011). Författarna gick igenom de 

inkluderade artiklarna en i taget och tog ut det som svarade på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Därefter färgkodades den texten efter olika kategorier och sorterades upp 

efter dessa färgkoder. Kategorier under huvudrubriken Upplevelser var Minnen i kropp och 

själ samt Skuld och skam. Kategorier under huvudrubriken Hantering var Undvikande, 

Meningsfullhet, Sociala nätverk; Professionella nätverk och Privata nätverk. Sedan 

sammanställdes textdelarna under de olika huvudrubrikerna och kategorierna till en 
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resultattext med de funna kategorierna som underrubriker. Där besvarades studiens första och 

andra frågeställning. För att besvara den metodologiska frågeställningen, bearbetades de 

inkluderade artiklarnas metoddelar med hjälp av överstrykningspenna. Den information som 

svarade på den metodologiska frågeställningen sammanställdes i flytande text under 

resultatdelen samt i en tabell i Bilaga 1. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ingen etisk prövning har gjorts då föreliggande studie är en litteraturstudie. Författarna har 

inte haft någon kontakt med patienter eller vårdpersonal så därför förekommer inte några 

integritetsintrång i denna studie (Forsberg & Wengström 2013). Inget personligt tyckande 

framförs av författarna i föreliggande studies resultat, utan de har objektivt sammanställt en 

helhet av den information de fått fram. Författarna har genom systematisk sökning sett till att 

de artiklar som inkluderas i studien överensstämmer med studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Plagiering har undvikits och vedertaget referenssystem använts (Polit & 

Beck 2011). 

 

Resultat 
Denna litteraturstudies resultat bygger på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna presenteras i 

löpande text och i tabellform (tabell 2). Utifrån syftet att undersöka upplevelser och hantering 

av traumatisk stress har resultatet delas upp i dessa två huvudrubriker; Upplevelser, som 

beskriver sjuksköterskors upplevelser av traumatisk stress och Hantering, som beskriver hur 

sjuksköterskor hanterar traumatisk stress. Under huvudrubriken Upplevelser ses 

underkategorier som Minnen i kropp och själ samt Skuld och skam. Under huvudrubriken 

Hantering ses underkategorier som Undvikande, Meningsfullhet samt Socialt nätverk, som i 

sin tur har kategorierna Professionellt nätverk och Privat nätverk under sig.   
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Tabell 2 

Författare Syfte Resultat 

Boer, Rikxoort & 
Amith 

Att få insikt i intensivvårdssjuk-sköterskors 
mest kritiska arbetsrelaterade incidenter, 
deras reaktioner och coping samt upplevt 
stöd på en holländsk intensivvårdsavdelning 

Både adekvata och otillräckliga copingstrategier, med långvariga problem 
efter kritiska händelser, rapporterades. Känslor av ilska, skam och 
maktlöshet, kan ha hindrat återhämtningen. Att prata med kollegor 
uppfattades vara till hjälp, men intensivvårdssjuksköterskors behov av 
stöd var otillräckligt uppfyllt. 
 

Gibbons, Shafer, 
Aramanda, 
Hickling & 
Benedek 

Att förstå olika reaktioner på potentiellt 
traumatiska händelser genom att identifiera 
uppfattningar om kontroll och självtillit, 
positiva bedömningsstilar och 
copingstrategier hos militära sjuksköterskor 
och läkare utplacerade till krigszoner för att 
stödja Operation Iraqi Freedom (OIF) och 
Operation Enduring Freedom (OEF). 
 

Det mest stressande de stötte på i tjänsten var där de kände personligt 
engagemang, speciellt skadade soldater och oskyldiga barn. Ca en 
tredjedel snyftade av att beskriva en enskild traumatisk händelse medan 
en del inte kunde visa hur djupt påverkade de var 

Jonsson & Halabi Att avslöja och fördjupa förståelsen för hur 
jordanska sjuksköterskor inom akutsjukvård 
upplever och hanterar traumatiska händelser 

Arbetsrelaterade stressymtom var förknippade med dåligt socialt stöd.  
Personal behöver stödja varandra, cheferna behöver stödja & råda sin 
personal. Förvaltningen behöver främja och uppmuntra stöd. Jordanska 
sjuksköterskor riskerar höga nivåer av stressymtom. 
 

Jonsson & 
Segersten 

Att avslöja och fördjupa förståelsen för hur 
ambulanspersonal upplever och hanterar 
traumatiska händelser och att utveckla en 
förståelse för deltagarnas livsvärld. 

Post-traumatiska stressymptom, skuld, skam och självförebråelser är 
vanliga efter pliktrelaterade traumatiska händelser. För att hantera dessa 
överväldigande känslor är det nödvändigt att tala om dem med 
arbetskamrater, vänner eller familjemedlemmar. Genom att använda en 
annan person som en ”behållare” är det möjligt att internalisera den 
traumatiska upplevelsen. Oempatiska beteenden mot patienter och 
anhöriga kan ha sitt ursprung i obehandlade traumatiska upplevelser.  
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Lavoie, Talbot & 
Mathieu 

Att identifiera stödverksamhet 
sjuksköterskor på akutmottagningar som har 
utsatts för traumatiska händelser, för att 
förhindra posttraumatiskt stressyndrom 
 

Upplevelser av posttraumatiskt stressyndrom minskar med åldern. Viktigt 
med socialt nätverk och stöd av kollegor, att kunna prata igenom saker 
tillsammans. 

Mealer, Jones & 
Moss 

Att identifiera mekanismer som mycket 
anpassningsbara sjuksköterskor inom 
intensivvård för att utveckla förebyggande 
behandlingar som kan hindra utvecklingen 
av PTSD hos sjuksköterskor inom 
intensivvård. 

Deltagarna med diagnosen PTSD besatt flera ohälsosamma egenskaper; 
ett dåligt socialt nätverk, störande tankar, ånger, och förlorade optimism. 
Deltagarna utan PTSD använde positiva copingstategier som tillåter dem 
att fortsätta arbeta i den stressiga intensivvårdsmiljön, och som kan 
användas för att utveckla målterapier för att förhindra PTSD i IVA 
sjuksköterskor. 
 

Walsh & Buchanan Att undersöka akutsjuksköterskors 
erfarenheter av att bevittna trauma och 
lidande hos deras patienter 

De identifierade olika teman; akuta och långsiktiga effekter, distanserande 
copingstrategi, känslor av skuld och hjälplöshet samt förändrad syn på sig 
själv 
 

Van der Wath, van 
Wyk & van 
Rensburg 

Att upptäcka och beskriva essensen av 
akutsjuksköterskors erfarenheter av att ta 
hand om överlevare som blivit utsatta för 
våld av partner.  
 

Sjuksköterskorna utvecklar symtom på STS i mötet med dessa patienter. I 
det akuta skedet kan deras känslor likna offrets, men det ger en lättnad att 
se tecken på förbättring. 

Yang, Xiao, Cheng, 
Zhu & Arbon 

Att berika vår förståelse för kinesiska 
sjuksköterskors erfarenheter av att praktisera 
på plats vid jordbävningen i Wenchuan. Vad 
var deras erfarenheter och vilka möjligheter 
och hinder hade de? 
 

De upplevde en stor omställning jämfört med sjukhuset. Bristen på 
resurser som fanns tvingade dem att hitta nya lösningar. Trots stor 
påfrestning kunde de känna en meningsfullhet i sitt arbete och med hjälp 
av varandra och andra räddningsarbetare kunde de hantera de mentala 
påfrestningarna.  
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Upplevelser 

Minnen i kropp och själ 

En del händelser dröjer sig kvar länge och kan ge depression (Walsh & Buchanan 2011), oro 

(Yang et al.2010, Walsh & Buchanan 2011), sömnsvårigheter (Jonsson & Halabi 2006, Yang 

et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011) och panikattacker (Jonsson & Halabi 2006, Walsh & 

Buchanan 2011). Sjuksköterskor har uttryckt att eftersom de haft en stark medkänsla med sina 

patienter så har det varit svårt att glömma när det har hänt svåra traumatiska händelser. 

Samtidigt upplevde sjuksköterskorna också att de påmints om händelserna hela tiden genom 

ljud, dofter och bilder (Jonsson & Halabi 2006). Tragiska dödsfall de var med om under 

dagarna återkom på natten i form av drömmar (Yang et al. 2010). Av de sjuksköterskor Boer 

et al. (2013) intervjuat upplevde däremot ingen att de någon gång drömde om händelser eller 

att de undanträngde minnen av händelserna. Det framgick att samtliga sjuksköterskor 

upplevde att de, i de kritiska situationerna, kunde agera professionellt men att det var efteråt 

som de började uppleva andra fysiska, emotionella och kognitiva reaktioner (Boer et al. 

2013). Sjuksköterskor som varit med om dödsfall tidigare på sjukhuset upplevde den 

traumatiska stressen som mer påtagligt vid en katastrof då det var betydligt större antal döda 

på kort tid samt att anhöriga och närstående var med i situationen och påverkades (Yang et al. 

2010). Svåra händelser som dröjde sig kvar gav återkommande bilder av händelserna som 

kunde komma när som helst (Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011, Boer et al. 

2013, Van der Wath et al. 2013) och dessa upplevdes som känslor av kaos, förvirring (Jonsson 

& Segersten 2004), uppvaknande, undvikande av stimulans, avtrubbning och 

hyperaktivitet/upphetsning (Lavoie et al. 2010). Andra upplevelser som beskrivits var ilska 

(Boer et al. 2013) ångest och sönderfallande (Jonsson & Halabi 2006). När sjuksköterskor 

arbetade kring patienter som led gav det ofta känslor av stress som inte lämnade 

sjuksköterskorna när de lämnade jobbet utan de kände sig trötta och ofokuserade efteråt 

(Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011).  

 

Skuld och skam 

Att uppleva ett misslyckande och att ha svikit en patient som inte gick att hjälpa ledde till 

känslor av skuld och skam (Jonsson & Segersten 2004). En traumatisk upplevelse har 

beskrivits som något som är omöjligt att dela med någon annan och behövs döljas från 

omvärlden (Jonsson & Halabi 2006). Efter en kritisk händelse kände sig vissa sjuksköterskor 

maktlösa och funderade på om de verkligen hade handlat rätt (Boer et al. 2013). Skuldkänslor 
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var något som var vanligt förekommande när traumatiska händelser dröjde sig kvar hos 

sjuksköterskor (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011, 

Boer et al. 2013). Liknande känsla uppstod då de inte kunde göra något för att ändra 

prognosen för patienten (Jonsson & Halabi 2006). Detta upplevdes även av sjuksköterskor 

som inte kände att de hade full kontroll över patientens situation, de blev då frustrerade och 

kände även en känsla av hjälplöshet (Walsh & Buchanan 2011). Sjuksköterskor som befunnit 

sig i en offerposition då de blivit oskyldigt anklagade för en patients död eller sjukdom 

beskrevs också som en stor stressfaktor (Jonsson & Halabi 2006, Lavoie et al. 2010). I bristen 

på resurser tvingades sjuksköterskor gå emot sina principer och sänka den standard de var van 

vid att ha på sjukhus. Trots att de tvivlade kliniskt och etiskt på de lösningar de kom på 

genomförde de dem ändå för att hjälpa patienter överleva (Yang et al. 2010).  

 

Hantering 

Undvikande  

Som ett sätt att skydda sig och göra ett bra jobb stängde en del sjuksköterskor av sina känslor. 

Genom att begränsa sin förmåga att känna med patienten kunde de bevara sin mentala hälsa. 

De lyssnade inte längre på berättelser rörande patienter och de tog avstånd från potentiellt 

traumatiska situationer. De ansåg att det var kontraproduktivt att komma för nära, eftersom 

det påverkade arbetet negativt (Gibbons et al. 2014). Boer et al. (2013)  upptäckte även en 

undvikande copingstrategi där det framkommit att sjuksköterskorna ibland kunde undvika 

vissa patienter. Men även att de kunde ge mer uppmärksamhet åt vissa andra patienter.  Att 

inte behandla sina traumatiska upplevelser kunde resultera i att få ett oempatiskt bemötande 

gentemot patienter och anhöriga (Jonsson och Segersten 2006).  

 

Meningsfullhet  

Att se en meningsfullhet i sitt arbete med att hjälpa andra gjorde att sjuksköterskor kunde 

fortsätta och bevarade en positiv inställning. Detta trots stor påfrestning av omgivande 

katastrof och trauman (Yang et al. 2010). Således var ens synvinkel viktig för att minska 

risken för PTSD. De som kunde acceptera att döden är en naturlig del av livet och att det går 

inte alltid att förhindra detta, hade bättre mental hälsa. Detta synsätt förhindrade inte 

sjuksköterskan från att känna hopp utan gjorde att de kunde bevara sin psykiska hälsa och ha 

optimism och humor i sitt arbete (Mealer et al. 2012). Några sjuksköterskor inom 
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ambulanssjukvården hanterade sin stress genom en inre dialog med sig själva, där de försökte 

hitta en mening med den traumatiska situationen och se möjliga lösningar på stressymtomen. 

Processen av återhämtning började, enligt sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, vid den 

tidpunkt som den utsatta personen själv valde eller när personen kunde se en mening med 

händelsen som en del av en helhet. Återhämtningen beskrevs inte som något som började och 

slutade vid vissa tidpunkter, utan beskrevs som en process där hälsa och ohälsa varierade 

(Jonsson & Segersten 2004). Copingstrategier som beskrivits var bland annat självreflektion, 

egentid, läsning, skrivning, journalföring, eller bön (Gibbons et al. 2014).  

 

Sociala nätverk  

Genom att använda en annan person som en ”behållare”, någon man kunde prata med som 

bara fanns där och kunde lyssna på alla känslor, så var det lättare att acceptera och förstå 

situationen (Jonsson & Segersten 2004).  

 

Professionella nätverk 

Att ha bra relationer med kollegor var viktigt för känslomässigt stöd, kommunikation och 

förståelse då det minskade risken för att utveckla PTSD (Mealer et al. 2012). Att samtala med 

kollegor beskrevs som en återkommande copingstrategi (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson 

& Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Boer et al. 2013, Gibbons et al. 2014). En del ansåg att ha 

en förebild eller mentor kunde hjälpa i svåra situationer, det kunde då vara en arbetskamrat 

som hade förståelse för situationen och kunde ha varit med om något liknande (Mealer et al. 

2012). För att hantera dessa symtom och överväldigande känslor så ansåg deltagarna att det 

var nödvändigt att prata om det med arbetskamrater (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson & 

Halabi 2006, Boer et al. 2013). Många sjuksköterskor kände tacksamhet till de övriga 

anställda som gav någon form av socialt stöd och samtalsterapi. Socialt stöd hittades ofta 

direkt i arbetsmiljön, under rasterna eller efter jobbet när personalen tillbringade tid 

tillsammans. Ett internt stöd erbjöds för deltagarna under dagar då det ansågs gynna 

personalen. Sjuksköterskorna beskrev att sociala erfarenheter som kunde framkalla positiva 

känslor och som tillät utbyte av berättelser med kollegor var av stor betydelse för hantering. 

Med tiden och genom att hålla kontakten med kollegor kunde de läka några av sina sår 

relaterade till traumatiska exponeringar (Gibbons et al. 2014). De sjuksköterskor som jobbade 

nära varandra i team gav varandra stöd, de pratade med varandra om den ångest och 

frustration de kände och hjälpte varandra att klara av svåra situationer. Katastrofen gjorde att 
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de vände sig till varandra för stöd då kommunikationsmöjligheterna med sin egen familj 

försvann. Vid katastrofer behövs stödverksamhet, inte bara för offren utan även för de 

räddningsarbetare som hjälper till. Rådgivare hjälpte till och anordnade gruppsamtal och 

delade ut information om coping vid trauma. Efter räddningsarbetet på plats erbjöds 

sjuksköterskorna psykisk hjälp i form av gruppsamtal där de fick möta andra 

räddningsarbetare med liknande erfarenheter samt en veckas semester i lugn och ro. Denna 

snabba insättning av åtgärder och hjälp ansågs som bra då sjuksköterskorna då fick en bättre 

förståelse för PTSD, traumat bakom det och att söka hjälp (Yang et al. 2010). En del 

sjuksköterskor uppgav att de inte fått något stöd alls på arbetsplatsen (Jonsson & Halabi 

2006). Däremot beskrev Lavoie et al. (2010) att sjuksköterskor vill ha mer stöd och samtal 

med sina kollegor, trots att stödjande socialt nätverk, aktiviteter och stöd från kollegor, läkare 

och chefer funnits tillgängliga. Även andra sjuksköterskor i studien av Boer et al. (2013) 

ansåg att de får för lite stöd för att kunna återhämta sig. Det har också uttryckts att man ansåg 

att cheferna behövde stödja och råda sin personal samt att cheferna, i sin tur, behövde 

uppmuntran till stöd från sina chefer (Jonsson & Halabi 2006). Sjuksköterskor önskade en 

struktur i utvärderingsarbetet (Boer et al. 2013).  

 

Privata nätverk 

 Det var också viktigt att ha bra relationer runt sig med familj och vänner för känslomässigt 

stöd, kommunikation och förståelse då även det minskade risken för att utveckla PTSD. En 

del ansåg att det kunde hjälpa att ha en förebild eller mentor även privat, för att hjälpa i svåra 

situationer. Denna förebild kunde vara någon ur familjen eller en vän utanför jobbet som 

kunde stötta (Mealer et al. 2012). Många uppgav en känsla av tacksamhet för deras anhöriga 

och talade om att upprätthålla kontakten med anhöriga, men tvekade vid att dela traumatiska 

upplevelser med dem eftersom detta endast skulle öka anhörigas oro (Gibbons et al. 2014). 

Samtal om sina traumatiska händelser med anhöriga var något som var en återkommande 

copingstrategi (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Boer 

et al. 2013, Gibbons et al. 2014). Det ansågs nödvändigt att prata om det med vänner och 

familjemedlemmar för att hantera symtom och känslor på traumatisk stress (Jonsson & 

Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Boer et al. 2013). Olika sociala erfarenheter som 

kunde framkalla positiva känslor och som tillät utbyte av berättelser med vänner var, även det, 

av stor betydelse för hantering (Gibbons et al. 2014). En del framförde att de inte haft någon 

att dela sina känslor med (Jonsson & Halabi 2006).  
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Metodologisk aspekt 
Urvalsgrupper 

I föreliggande studie granskades nio kvalitativa vetenskapliga artiklars metod utifrån 

urvalsgrupp. Av de nio inkluderade artiklarna redovisade samtliga artiklar sina urvalsgrupper. 

Undersökningsgruppen har betydelse för de kvalitativa artiklarnas pålitlighet, trovärdighet 

och överförbarhet. Det är också relevant för att avgöra om artiklarnas resultat kan 

generaliseras till en större population (Polit & Beck 2012).  

Undersökningsgrupperna var relevanta utifrån studiernas syfte och design. Det totala antalet 

deltagare, fördelat på de nio artiklarna, var 132 stycken. Den artikel som hade flest deltagare 

var Mealer et al. (2012) med 27 deltagare och den artikel med minst antal deltagare var Walsh 

& Buchanan (2011) med 5 deltagare. Antal deltagare i artiklarna var alltså mellan 5-27 

stycken (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Yang et al. 

2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 2012, Boer et al. 2013, Van der Wath et al. 

2013, Gibbons et al. 2014).  

I sju av de inkluderade artiklarna så var det endast sjuksköterskor i urvalsgrupperna (Jonsson 

& Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 

2012, Boer et al. 2013, Van der Wath et al. 2013). Två av artiklarna inkluderade förutom 

sjuksköterskor även andra yrkeskategorier i sina urvalsgrupper (Jonsson & Segersten 2004, 

Gibbons et al. 2014). Fyra av artiklarna nämnde kön och ålder på deltagarna. Åldern på 

deltagarna i dessa fyra studier varierade mellan 25-50år (Yang et al. 2010, Walsh & 

Buchanan 2011, Mealer et al. 2012, Van der Wath et al. 2013). Majoriteten av deltagarna i 

dessa studier var kvinnor: 50 kvinnor (Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 

2012, Van der Wath et al. 2013) och 3 män (Mealer et al. 2012, Van der Wath et al. 2013). 

Deltagarna från tre av artiklarna var sjuksköterskor som arbetade specifikt på 

akutmottagningar (Jonsson & Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Van der Wath et al. 2013). I en 

av artiklarna så var det sjuksköterskor inom specifikt ambulanssjukvård (Jonsson & Segersten 

2004) och i två andra sjuksköterskor specifikt inom intensivvård (Mealer et al. 2012, Boer et 

al. 2013). Ytterligare inriktningar som förekom var arbetande inom akutsjukvård i det militära 

(Gibbons et al. 2014) och räddningsarbete efter naturkatastrof (Yang et al. 2010). En studie 

inriktade sig på sjuksköterskor som jobbat minst ett år inom akutsjukvård men nämner inte 

specifikt vart (Walsh & Buchanan 2011). 
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Diskussion 
Huvudresultat 
Enligt resultatet så beskrev sjuksköterskorna sina upplevelser av traumatisk stress som olika 

minnen i kropp och själ, så som känslor av psykisk ohälsa: ilska, oro, depression, ångest, 

skuld, panikattacker, sömnsvårigheter, kaos, förvirring, uppvaknade, undvikande, 

avtrubbning, hyperaktivitet och frustration. Återkommande minnen och bilder beskrevs också 

förekomma i olika situationer, många påmindes om situationerna genom ljud, dofter och 

bilder. Dessa beskrevs kunna uppkomma när som helst och var som helst. Känslor av skuld 

och skam var vanligt förekommande. Den traumatiska stressen beskrevs som något som 

uppkommer efter en traumatisk upplevelse och att den traumatiska stressen ofta består i att 

återuppleva den traumatiska upplevelsen. 

Resultatet av hantering av traumatisk stress beskriver undvikande copingstrategier där det 

framkommit att sjuksköterskorna ibland kunde undvika vissa patienter. Som ett sätt att skydda 

sig och göra ett bra jobb begränsande även en del sjuksköterskor sin förmåga att känna. 

Hanteringen av traumatisk stress för sjuksköterskor handlade också om egentid, söka 

meningsfullhet och att föra en inre dialog med sig själv i ensamhet. Viktigt i hanteringen var 

även att ha ett gott socialt nätverk. Att prata om den traumatiska händelsen, både genom 

professionellt och privat stöd, beskrevs som ett effektivt sätt att hantera den traumatiska 

stressen. Dock ansåg många sjuksköterskor det fanns en brist i det sociala stödet, dels från 

arbetsgivare och kollegor men också från vänner och anhöriga.  

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser 

Denna litteraturstudie visar att händelser som dröjde sig kvar länge gav känslor av depression 

(Walsh & Buchanan 2011), oro (Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011), 

sömnsvårigheter (Jonsson & Halabi 2006, Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011), 

panikattacker (Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011) och skuldkänslor (Jonsson 

& Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011, Boer et al. 2013). 

Resultatet visar också att sjuksköterskor upplevt känslor av kaos, förvirring (Jonsson & 

Segersten 2004), uppvaknande, undvikande av stimulans, avtrubbning och 

hyperaktivitet/upphetsning (Lavoie et al. 2010).  Enligt en kvantitativ studie så upplevdels 

också detta bland sjukvårdspersonal som arbetat i ett katastrofteam under tsunamin i Asien. 
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Där diagnostiserades 8 av 33 deltagare med post-traumatisk stress efter den svåra, traumatiska 

händelsen (Armagan et al. 2006). Vissa traumatiska situationer kan påverka upplevelsen av 

traumatisk stress mer än andra. Situationer inom akutsjukvård gällande patienter som var svårt 

skadade, hade fått fysiska och psykiska skador eller permanenta funktionsnedsättningar, 

upplevdes traumatiska och svåra hos sjuksköterskor (Van der Wath et al. 2013). Detta gällde 

även patienter med kroniska sjukdomar eller de som var dödligt sjuka. Särskilt svårt 

upplevdes det med händelser som involverade släktingar (Lavoie et al. 2010), kollegor 

(Lavoie et al. 2010, Gibbons et al. 2014) eller kollegors släktingar (Lavoie et al. 2010). I 

föreliggande studie så var en av de vanligaste traumatiska upplevelserna som gav upphov till 

traumatisk stress dödsfall (Lavoie et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Van der Wath et al. 

2013, Gibbons et al. 2014). Omständigheter såsom självmord och långvariga återupplivningar 

förvärrade upplevelserna av dödsfallet (Lavoie et al. 2010). Sjuksköterskor beskrev också att 

dödsfall vid katastrofer påverkade dem mer än dödfall på sjukhusen då de var betydligt fler i 

antalet på kort tid (Yang et al. 2010). Även dödsfall som innefattade barn upplevdes som 

svårare dödsfall för sjuksköterskorna (Lavoie et al. 2010, Gibbons et al. 2014). Detta var 

något som också kunde ses i en studie gjord av Adriaenssens et al. (2012) med deltagande 

sjuksköterskor på akutmottagningar där dödsfall och skador på barn och tonåringar upplevdes 

som de mest traumatiska upplevelserna. Även Declercq et al. (2011) beskrev hur svåra 

situationer med barn inblandade upplevdes som uppkomst till traumatisk stress. Studier inom 

andra yrkesgrupper visar att situationer där barn på något sätt har skadats eller avlidit är en 

känslig punkt. Där har det beskrivits att oskyldigheten hos barn samt igenkänningen om man 

som personal har barn själv var de störta anledningarna till att svåra händelser med barn 

påverkade personalen så mycket (Haslan & Mallon 2010). 

I studien av Yang et al. (2010) så beskrev sjuksköterskor att dödsfall som de varit med om 

under dagen ofta var återkommande tankar under natten. Enligt resultatet så beskrev 

sjuksköterskor att svåra händelser som dröjde sig kvar gav återkommande bilder av 

händelserna som kunde komma när som helst (Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 

2011, Boer et al. 2013, Van der Wath et al. 2013). Sjuksköterskorna påmindes om 

händelserna hela tiden genom ljud, dofter och bilder (Jonsson & Halabi 2006). Lennquist 

(2009) beskriver också att traumatisk stress handlar om minnen från händelsen som 

återkommer och upprepas och man undviker situationer som påminner om händelsen. Vidare 

beskrivs detta som något som kan orsaka lidande och svårigheter i att klara av vardagen. 

Bakgrund till dessa känslor och reaktioner har beskrivits av sjuksköterskor som känslor av 
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frustration kring patienter som bara blivit sämre och där inget de gjorde hjälpte och inga ord 

kunde trösta (Walsh & Buchanan 2011).  

Denna studies resultat beskriver att enligt studien av Boer et al. (2013) så framgick det att 

samtliga sjuksköterskor upplevde att de kunde agera professionellt i de kritiska situationerna, 

men att det var efteråt som de började uppleva andra fysiska, emotionella och kognitiva 

reaktioner. Detta är något som en av författarna till föreliggande studie har liknande 

erfarenheter av. Vid en traumatisk händelse då en vän utsattes för en svår tågolycka och 

skadades allvarligt var författaren på plats när olyckan skedde. I väntan på ambulans vidtog 

författaren de första åtgärderna för att rädda sin vän. Det var först efter den traumatiska 

händelsen som upplevelserna av sömnsvårigheter, återkommande minnen, skuldkänslor, 

depression och panikattackerna kom, i likhet med vad denna studies resultat visar. Författaren 

som upplevt detta kan även se en liknelse med sina upplevelser av traumatisk stress i en 

tidigare studie inom en annan yrkesgrupp. Där har brandmän beskrivit sina upplevelser av 

mardrömmar och sömnsvårigheter i samband med traumatiska händelser. Ofta rörde sig dessa 

händelser kring skadade människor som de omhändertagit i sitt arbete (Haslan & Mallon 

2010). Till skillnad från vad som kan ses i denna studies resultat bland de sjuksköterskor som 

Boer et al. (2013) intervjuat, där sjuksköterskorna inte upplevde att de någon gång drömde 

eller att de hade undanträngda minnen av de traumatiska händelserna.  

 

Sjuksköterskor upplevde känslor av bitterhet, förnekelse, svek och självförakt efter att ha haft 

stress under en lång tid enligt resultatet i detta arbete (Jonsson & Halabi 2006). Andra 

upplevelser som beskrivits var ilska (Boer et al. 2013) ångest och sönderfallande. En 

traumatisk upplevelse har beskrivits som något som är omöjligt att dela med någon annan och 

behövs döljas från omvärlden, även då man som sjuksköterska får bära all skuld trots att 

någon annan begått ett misstag (Jonsson & Halabi 2006). Att en traumatisk upplevelse är 

något som inte kan delas med någon annan tror författarna till föreliggande studie är väldigt 

vanligt hos sjuksköterskor då de har tystnadsplikt. I Sverige så har sjuksköterskor 

tystnadsplikt enligt Offentlighet och sekretesslagen (2009;400). Detta innebär då att 

sjuksköterskorna inte får berätta något om en patient för någon annan än personalen som 

deltar i patientens vård. Detta gäller oavsett om man har slutat arbeta inom sjukvården och det 

finns inga undantag av patienter. Oavsett vem patienten är eller vad den vårdas för så gäller 

tystnadsplikten hos sjuksköterskor (Lönnqvist-Endre 2015). 
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Resultatet visar också att vissa sjuksköterskor kände sig maktlösa och funderade på om de 

verkligen hade handlat rätt efter en kritisk händelse (Boer et al. 2013). Liknande känsla 

uppstod då de inte kunde göra något för att ändra prognosen för patienten (Jonsson & Halabi 

2006). I en kvantitativ studie beskrev Beck (2011) att om en person mött en annan individ vid 

trauma, som då väckt en vilja att hjälpa och en empati för den andre individen så kan en form 

av traumatisk stress uppkomma. Sjuksköterskor har då, i jämförelse med andra yrkesgrupper, 

större risk att drabbas av traumatisk stress eftersom de har empati för sina patienter. Duffy et 

al. (2014) har gjort en kvantitativ studie bland sjuksköterskor inom akutsjukvård i Irland, och 

där kom man fram till att deltagarna upplevde återkommande tankar, drömmar och 

traumatiska känslor om och kring vissa patienter.  Detta beskrivs även i föreliggande studies 

resultat då sjuksköterskor upplevt att stressen och känslorna de fick av patienternas lidande 

inte lämnade dem när de lämnade jobbet utan de kände sig trötta och ofokuserade efteråt 

(Jonsson & Halabi 2006, Walsh & Buchanan 2011). Även Jonsson och Segersten (2004) 

beskriver att ett upplevt misslyckande och känslor av att ha svikit en patient som inte gick att 

hjälpa ledde till känslor av skuld och skam. 

 

Enligt studien av Lavoie et al. (2010) hade åldern på sjuksköterskorna betydelse i 

upplevelserna av traumatisk stress då upplevelserna av traumatisk stress minskade med 

åldern. Detta ansåg författarna var intressant eftersom andra, kvantitativa, studier har visat att 

åldern inte hade något samband med upplevelserna av traumatisk stress (Armagan et al. 2006, 

Mairean et al. 2014). Studier som inkluderats i föreliggande arbete visar också att det inte 

alltid var en händelse som orsakade symtom på traumatisk stress, utan andra saker kring 

sjuksköterskan, till exempel en konflikt i personalgruppen (Lavoie et al. 2010), men även 

brist på tid och resurser (Lavoie et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011) som ledde till att 

sjuksköterskor inte kunde ge den vård de ville till patienterna (Walsh & Buchanan 2011).  

 

Situationer som innefattar verbalt eller fysiskt våld från patienter, besökare, anhöriga eller 

kollegor kan orsaka symtom på traumatisk stress enligt Lavoie et al. (2010). Denna studies 

författare anser att detta är väldigt vanligt hos sjuksköterskor även i Sverige och att detta är 

något som bör uppmärksammas och fortsätta att förebyggas. Förebyggande åtgärder för detta i 

form av bland annat arbetsrutiner, teamarbete, överfallslarm och att lära sig identifiera risker 

är något som redan efterstävas i Sverige (Lundström & Isaksson 2012). Liknande resultat 

kunde även ses i en studie gjord av Gates et al. (2011) där majoriteten av deltagarna upplevde 
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minst ett symtom på traumatisk stress efter en våldsam händelse på arbetsplatsen. Där fann 

man också betydande indirekta relationer mellan stressymtom och arbetsproduktivitet. I 

tidigare forskning så beskrev brandmän hur de upplevde att de förväntas vara starka individer 

och att de inte får vara svaga i sin yrkesroll (Haslan & Mallon 2010). 

 

Hantering 

Känslofokuserad coping handlar om att på olika sätt minska den påverkan negativa känslor 

ger. Ett sätt är att avskärma sig och undvika situationer som framkallar dessa (Kalfoss 2011). 

Författarna till föreliggande studie anser att detta var en strategi som använts på flera sätt hos 

olika sjuksköterskor enligt deras hantering som har beskrivits i resultatet. Enligt Gibbons et 

al. (2014) beskrev sjuksköterskor att de begränsade sin förmåga att känna, de avskärmade sina 

känslor, för att skydda sig och göra ett bra jobb. De lyssnade inte längre på berättelser rörande 

patienter och de tog avstånd från potentiellt traumatiska situationer. De ansåg att det var 

kontraproduktivt att komma för nära, eftersom det påverkade arbetet negativt. Boer et al. 

(2013)  upptäckte även en undvikande strategi där det framkommit att sjuksköterskorna ibland 

kunde undvika vissa patienter. Men även att de kunde ge mer uppmärksamhet åt vissa andra 

patienter.  Några av deltagarna i en kvantitativ studie gjord av Duffy et al. (2014) undvek 

också vissa patienter som en del av sin hantering. Då upplever författarna till föreliggande 

studie att dessa sjuksköterskor gör just detta, försvarar sig genom att undvika situationerna 

som framkallar känslor. Sjuksköterskorna i Boer et al (2013) uppvisade en känslofokuserande 

coping både utifrån att de undvek vissa patienter där de kunde få traumatisk stress, samtidigt 

som de ägnade mer tid åt andra patienter som ett sätt att undvika att tänka på det traumatiska 

(Kalfoss 2011). När sjuksköterskor har drabbats så hårt av en traumatisk händelse att de väljer 

att undvika vissa patienter och situationer tycker författarna till föreliggande studie att det 

påverkar sjuksköterskornas profession. Jonsson (2009) beskriver att sjuksköterskor måste se 

hela patienten och även dennes känslor, därför går det inte att stänga av sina känslor helt i 

arbetet. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så har 

sjuksköterskor ett primärt ansvar för människor som är i behov av vård.  De skall också 

tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov. Författarna till föreliggande 

studie uppfattar det som att, genom att undvika vissa patienter, så påverkas professionen. 

Vilket då leder till en försämrad vård för patienterna som behöver den. Detta har visat sig vara 

återkommande i andra yrkesgrupper än akutsjukvård. Även brandmän har beskrivit att de ofta 
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undvikit tankar och känslor kring en traumatisk upplevelse för att kunna utföra sitt arbete 

(Haslan & Mallon 2010). 

 

Meningsskapande coping handlar om att hitta en positiv synvinkel på situationen och stressen 

(Kalfoss 2011) och detta anser författarna beskrivits i resultatet. Där beskrevs det att några 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hanterade sin stress genom en inre dialog med sig 

själva, där de försökte hitta en mening med upplevelsen och se möjliga lösningar på 

symtomen av stressen (Jonsson & Segersten 2004). I samma studie så beskrevs det också att 

deltagarna hade använt sig av problemfokuserad coping då det framställdes att processen av 

återhämtning började vid den tidpunkt som den utsatta personen själv valde. Författarna till 

föreliggande studie uppfattar det som ett sätt att planera en problemlösning, vilket är vad 

problemfokuserad coping handlar om enligt Kalfoss (2011). Processen för återhämtning 

kunde också börja när personen kunde se en mening med händelsen som en del av en helhet 

(Jonsson & Segersten 2004). Uppfattningen hos författarna till detta arbete är alltså att dessa 

sjuksköterskor använt sig av först en problemfokuserad coping. Där la de upp en plan att hitta 

lösningar på situationen. De övergick sedan till att använda sig av meningsskapande coping 

då de kunde se det positiva i det inträffade. Återhämtningen beskrevs inte heller som något 

som började och slutade vid vissa tidpunkter, utan beskrevs som en process där den upplevda 

hälsan och ohälsan varierade (Jonsson & Segersten 2004). Andra olika copingstrategier som 

beskrivits var bland annat självreflektion, egentid, läsning, skrivning, journalföring, eller bön. 

Dessa tillvägagångssätt verkade vara relaterade till en önskan att, åtminstone tillfälligt, uppnå 

lugn (Gibbons et al. 2014), vilket då författarna till föreliggande studie kan koppla till både 

känslo- och problemfokuserad coping. Deltagarna vill finna ett lugn av situationer genom 

bland annat egentid och självreflektion för att stressen skall reduceras (Ogden 2007, Kalfoss 

2011). Samtidigt som de vill, i likhet med meningsskapande coping, hitta en mening med 

situationen, som de sjuksköterskor som fann en meningsfullhet i sitt arbete med att hjälpa 

andra. Det gjorde att de kunde fortsätta arbeta med en positiv inställning trots det traumat de 

upplevt (Yang et al. 2010). 

 

Det beskrivs även i resultatet att många sjuksköterskor uppgav en känsla av tacksamhet för 

sina anhöriga och särskilt de övriga anställda som gav någon form av socialt stöd och 

samtalsterapi. En typ av problemfokuserad coping innebär att ta tag i problemet genom att 

söka sig till sina närstående för att kunna prata med någon och på så sätt bearbeta sina känslor. 
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Även kollegor kan vara bra då de har mer insikt i problemet och kan hjälpa med att vägleda 

(Kalfoss 2011). Socialt stöd hittades ofta direkt i arbetsmiljön, under rasterna eller efter jobbet 

när personalen tillbringade tid tillsammans (Gibbons et al. 2014).  Detta har tidigare visats ha 

en gynnsam effekt vid traumatisk stress i en kvantitativ studie av Dominguez-Gomez (2009). 

Studien visade att det associerades med mindre förekomst av traumatisk stress om deltagarna 

deltagit i stresshantering. Samtidigt beskrev Lavoie et al. (2010) att sjuksköterskor vill ha mer 

stöd och samtal med sina kollegor, trots att stödjande socialt nätverk, aktiviteter och stöd från 

kollegor, läkare och chefer funnits tillgängliga. En kvantitativ studie genomförd i Irland visar 

att sjuksköterskor på akutmottagningar anser att det är viktigt med krishantering på 

arbetsplatsen men mer än hälften upplevde att de inte blivit erbjudna krishantering på 

arbetsplatsen (Healy & Tyrell 2012). Även i en annan kvantitativ studie av Battle (2007) så 

uppgav samtliga deltagande sjuksköterskor att de inte fått stöd från arbetsplatsen efter en 

traumatisk händelse. I studien av Yang et al. (2010) så beskrivs det istället att sjuksköterskor 

fått hjälp i form av anordnade gruppsamtal, information om coping vid trauma och en veckas 

semester i lugn och ro för att hämta krafter. Dessa åtgärder var något som snabbt sattes in och 

tillät sjuksköterskorna att få en förståelse för händelsen, den traumatiska stressen och vikten 

av att söka hjälp. 

 

Samtal om sina upplevda, traumatiska händelser med anhöriga och kollegor var något som var 

en återkommande copingstrategi (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson & Halabi 2006, Lavoie 

et al. 2010, Boer et al. 2013, Gibbons et al. 2014). Adriaenssens et al. (2012) har gjort en 

kvantitativ studie som visar att socialt stöd från kollegor har en skyddande effekt emot 

symtom på PTSD hos sjuksköterskor på akutmottagningar. Liknande resultat beskrivs i 

föreliggande studie där sjuksköterskor beskriver att de som jobbade nära varandra i team gav 

varandra stöd och pratade med varandra, de hjälpte varandra att klara av svåra situationer då 

de bara hade varandra att vända sig till när kommunikationsmöjligheterna med familjen 

försvann (Yang et al. 2010). Även Gibbons et al. (2014) beskrev att genom att hålla kontakten 

med kollegor kunde deltagarna läka några av sina sår relaterade till traumatiska exponeringar. 

Författarna till detta arbete anser, av egna erfarenheter, att det är väldigt bra att samtala med 

olika personer i sitt sociala nätverk efter svåra och traumatiska händelser. Det hjälper till att 

bearbeta sina känslor som uppkommit efter en svår situation. Dessutom anser författarna att 

det kan vara väldigt viktigt i en bearbetningsprocess att samtala med någon som står utanför 

det sociala nätverket, till exempel en kurator eller psykolog. Någon som inte vet något om 

situationens eller den egna personens bakgrund. Då kan händelsen och känslorna efter 
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händelsen bearbetas tillsammans med någon som enbart har den egna personens upplevelse av 

hela situationen, och inte kan färgas av personliga eller arbetsrelaterade relationer. Detta kan 

liknas med något som beskrevs av Jonsson & Segersten (2004), nämligen att genom att 

använda en annan person som en ”behållare”, någon man kunde prata med som bara fanns där 

och kunde lyssna på alla känslor och upplevelser, så var det lättare att acceptera och förstå 

situationen. Vidare anser författarna att detta är något som saknas för deltagarna i studien av 

Boer et al. (2013), där deltagarna ansåg att de fått för lite stöd för att kunna återhämta sig, att 

de inte haft någon att dela sina känslor med. En inkluderad artikel i föreliggande studie visar 

att sjuksköterskor beskrivit känslor av bitterhet, förnekelse, svek och självförakt efter att ha 

hanterat stress under en lång tid (Jonsson och Halabi 2006). Även Mealer et al. (2012) 

beskrev att ha bra relationer runt sig med familj, vänner och kollegor var viktigt för 

känslomässigt stöd, kommunikation och förståelse då det minskade risken för att utveckla 

traumatisk stress. Där beskrevs också att deltagarna ansåg att en stödjande kontakt kunde vara 

någon ur familjen eller en vän utanför jobbet eller en arbetskamrat som hade förståelse för 

situationen och kunde ha varit med om något liknande. Det kan vara bra och effektivt i en 

bearbetningsprocess att dela sina upplevelser och känslor med någon som kan förstå, både 

situationen och personens känslor anser författarna till denna studie. Det kan ha stor betydelse 

för återhämtningen. Författarna anser också att en kombination av samtalsstöd från anhöriga, 

kollegor samt utomstående personer kan vara effektivt i hanteringen av traumatisk stress.  

 

Metodologisk resultatdiskussion 
Av de nio inkluderade artiklarna redovisade samtliga artiklar tydligt sina urvalsgrupper och 

dessa var relevanta utifrån studiernas syfte och design. Detta anser författarna vara en styrka 

då Polit och Beck (2011) beskriver att trovärdigheten för studier ökar om 

undersökningsgrupperna är tydligt beskrivna.  

De nio artiklarnas totala antal deltagare var 132 stycken (Jonsson & Segersten 2004, Jonsson 

& Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 

2012, Boer et al. 2013, Van der Wath et al. 2013, Gibbons et al. 2014). Enligt Polit och Beck 

(2011) så finns det inga bestämmelser kring antalet deltagare i kvalitativa studier därför anser 

författarna att just antalen som skrivits i artiklarna inte är något som påverkar föreliggande 

studies resultat varken positivt eller negativt. Dock bör undersökningsgruppen i en kvalitativ 

studie inte överstiga 50 stycken deltagare, detta för att det då finns risk för att det blir 
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upprepningar i den insamlande informationen (Polit & Beck 2011). Ingen av de inkluderade 

artiklarna i denna litteraturstudie överstiger det antalet.  

I sju av de inkluderade artiklarna så var det endast sjuksköterskor i urvalsgrupperna (Jonsson 

& Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 

2012, Boer et al. 2013, Van der Wath et al. 2013). Två av artiklarna inkluderade förutom 

sjuksköterskor även andra yrkeskategorier i sina urvalsgrupper (Jonsson & Segersten 2004, 

Gibbons et al. 2014).  Deltagarna från tre av artiklarna var sjuksköterskor som arbetade 

specifikt på akutmottagningar (Jonsson & Halabi 2006, Lavoie et al. 2010, Van der Wath et 

al. 2013). I en av artiklar så var det sjuksköterskor inom specifikt ambulanssjukvård (Jonsson 

& Segersten 2004) och i två andra sjuksköterskor specifikt inom intensivvård (Mealer et al. 

2012, Boer et al. 2013). Ytterligare inriktningar som förekom var arbetande inom 

akutsjukvård i det militära (Gibbons et al. 2014) och inom räddningsarbete efter 

naturkatastrof (Yang et al. 2010). En studie så inriktade man sig på sjuksköterskor som jobbat 

minst ett år inom akutsjukvård men inte specifikt vart (Walsh & Buchanan 2011).  

Författarna anser att deltagarna i de inkluderade artiklarna har erfarenheter av traumatisk 

stress och hantering av denna. Enligt Polit och Beck (2011) så är det ett grundkriterie i 

kvalitativa artiklar att deltagarna skall ha erfarenhet av det som studien syftar till att studera. 

 

Fyra av artiklarna nämnde kön och ålder på deltagarna. Åldern på deltagarna i dessa fyra 

studier varierade mellan 25-50år (Yang et al. 2010, Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 

2012, Van der Wath et al. 2013). I kvalitativa artiklar eftersträvas informationsrika 

berättelser, detta kan erhållas genom att eftersträva en variation i bland annat ålder och kön i 

undersökningsgruppen. Att beskriva ålder på deltagare i studier ökar studiernas trovärdighet 

och gör att de lättare kan generaliseras (Polit & Beck 2012). Av den anledningen så anser 

författarna att det kan ses som en svaghet att inte alla inkluderade artiklar nämner kön och 

ålder på deltagarna i sina studier. Dock så anser författarna att spannet mellan 25-50 år ger en 

bra variation bland de artiklar som nämnt ålder på sina deltagare. Av de artiklar som beskrivit 

kön på deltagarna så är majoriteten av deltagarna kvinnor, 50 kvinnor (Yang et al. 2010, 

Walsh & Buchanan 2011, Mealer et al. 2012, Van der Wath et al. 2013) och 3 män (Mealer et 

al. 2012, Van der Wath et al. 2013). Detta begränsar då att kunna värdera resultatet av 

studierna till både män och kvinnor (Polit & Beck 2011) och leder också till att validiteten av 

studierna påverkas (Forsberg & Wengström 2013).  
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Metoddiskussion 
Författarna använde sig av en beskrivande litteraturstudie för att få svar på syfte och 

frågeställningar. Artiklarna har sökts i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och Scopus 

som är databaser inom omvårdnadsforskning. Författarna upplevde att det har varit svårt att 

hitta relevanta artiklar att använda i denna litteraturstudie och valde därför att använda sig av 

manuell sökning i de inkluderade artiklarnas referenslistor. De MeSH termer, Cinahl 

Headings och Thesaurus som fanns beskrivna i databaserna användes så långt det var möjligt, 

men även fritextsökning har använts för att få fram fler träffar som svarade på studiens syfte, 

frågeställningar och inklusionskriterier. Eftersom denna litteraturstudie bearbetades enligt en 

tidsplan så utfördes inga ytterligare sökningar med andra sökord på grund av tidsbrist. De 

artiklar som inkluderades var enbart de som var skrivna på engelska och kostnadsfria, detta 

kan ses som en begränsning i sökningen då detta kan ha utelämnat flera relevanta 

forskningsresultat. Författarna har försökt att, så noggrant som möjligt, översätta de engelska 

källorna till svenska och sedan presenterat resultatet. Detta är en svaghet då det finns risk för 

feltolkningar.  
 

De inkluderade artiklarna är publicerade mellan 2004-2015 och eftersom forskning är en 

färskvara så kan detta innebära att resultatet i studien inte är ny och attraktiv information då 

forskningsresultat snabbt blir historia (Forsberg & Wengström 2013). 

Resultatet sammanställer artiklar som innefattar sjuksköterskor inom akutsjukvård och inte 

sjuksköterskor i allmänhet. Intressant hade varit att undersöka och jämföra med 

sjuksköterskor inom andra inriktningar då även dessa kan uppleva traumatisk stress, men inte 

i lika stor omfattning. Författarna anser att traumatiska händelser som leder till traumatisk 

stress inte är kopplat endast till sjuksköterskor inom just akutsjukvård. Författarna valde att 

endast inkludera artiklar med kvalitativt resultat, vilket anses som en styrka i föreliggande 

studie då syfte och frågeställningen avser beskriva sjuksköterskornas egna upplevelser av 

traumatisk stress. Enligt Polit och Beck (2011) så skapar kvalitativ forskning en förståelse för 

en annan människas erfarenheter. Kvantitativ forskning ger däremot en mindre förståelse för 

upplevelser. För att undvika att påverkas av varandras tolkningar av artiklarna så valde 

författarna att läsa artiklarna enskilt på varsitt håll under processen för dataanalys (Forsberg & 

Wengström 2013). Dataanalysen har beskrivits på ett så tydligt sätt som möjligt av författarna 

för att öka trovärdigheten för den föreliggande studien.  
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En studiegrupp har funnits med under hela processen av arbetet där andra studenter samt två 

handledare funnits till hands och där forskningsprocessen diskuterats under arbetes gång. 

Detta anser författarna också vara något som stärker arbetets kvalité och trovärdighet.  

 

Klinisk implikation 
Föreliggande litteraturstudie kan alla kliniskt verksamma sjuksköterskor dra nytta av, oavsett 

om de arbetar inom akutsjukvård eller inte, då alla sjuksköterskor kan ställas inför akuta 

händelser. I alla sjuksköterskeprofessioner kan sjuksköterskor komma i kontakt med 

traumatiska händelser, både de med grundutbildning och specialistutbildning. Vilket då också 

leder till att sjuksköterskestudenter drar nytta av denna litteraturstudie för att öka förståelsen 

inför sin framtida yrkesroll. För kliniskt verksamma sjuksköterskor är det viktigt att ta del av 

upplevelser från andra i samma situation för att skapa en förståelse för sina kollegor men även 

för att skaffa sig egna redskap för hantering av traumatisk stress. Författarna anser att det 

behövs mer kvalitativ forskning inom området traumatisk stress och att forskningen bör 

uppdateras kontinuerligt då vården och sjuksköterskornas arbetssituationer ständigt utvecklas. 

Författarna anser att mer forskning bör göras i Sverige och i de nordiska länderna, detta för att 

öka trovärdighet och relevans för sjuksköterskor inom sjukvården i just dessa länder. 
 

Slutsats 
Författarna kan dra slutsatsen att traumatiska händelser påverkar sjuksköterskor och att de 

ofta upplever symtom på traumatisk stress och att övervägande orsaker till detta är att många 

sjuksköterskor känner stor empati sina patienter. För att hantera dessa känslor så användes 

strategier som att undvika situationer som orsakar traumatisk stress, ändra sin synvinkel till att 

se något meningsfullt i situationen eller samtala om det inträffade med någon. Men ett 

bristande stöd från arbetsgivare och kollegor visade sig finnas och därför anser författarna att 

det är viktigt att uppmana arbetsgivare inom akutsjukvård att ständigt utveckla och förbättra 

det professionella stödet till sjuksköterskor som varit med om traumatiska händelser i arbetet.  
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Boer, Rikxoort 
& Amith 
 
2013 
 
Nederländerna 

Critical incidents among 
intensive care unit nurses 
and their need for support: 
explorative interviews 

Kvalitativ 
Explorativ 

12 
intensivvårdssjuksköterskor 
på ett universitetssjukhus i 
Nederländerna 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Tematisk analys enligt Braun och 
Clark 2006 
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Shafer, 
Aramanda, 
Hickling & 
Benedek 
 
2014 
 
USA 

Combat Health Care 
Providers and Resiliency: 
Adaptive Coping 
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After Deployment 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Beskrivande, 
explorativ 

20 sjukvårdspersonal inom 
militären 

Intervjuer & 
enkäter 

Deduktiv och induktiv 
innehållsanalys 

Jonsson & 
Halabi 
 
2006 
 
Jordanien 

Work related post-traumatic 
stress as described by 
Jordanian emergency nurses

Kvalitativ, 
empirisk 

25 sjuksköterskor på 
akutmottagningar vid ett stort 
sjukhus i centrala Amman, 
Jordanien. 

Intervjuer & enkät Vetenskaplig förklaring av Van 
Kaam 1987 



 

 

Jonsson & 
Segersten 
 
2004 
 
Sverige 

Guilt, shame and need for a 
container: a study of post-
traumatic stress among 
ambulance personnel 

Kvalitativ 10 personer som arbetade 
som ambulanssjuksköterskor 
och ambulanstekniker  

Intervjuer Fenomenologisk analys 

Lavoie, Talbot 
& Mathieu 
 
2010 
 
Kanada 

Post-traumatic stress 
disorder symptoms among 
emergency nurses: their 
perspective and ´tailor 
made´ solution. 

Kvalitativ 
Guba & 
Lincoln 4:e 
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utvärderingsm
odell 

12 sjuksköterskor på 
akutmottagningar 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Miles and Huberman’s data 
analysis framework.  

Mealer, Jones & 
Moss 
 
2012 
 
USA 

A qualitative study of 
resilience and post-
traumatic stress disorder in 
Unites States ICU nurses 

Kvalitativ 13 sjuksköterskor utan och 
14 sjuksköterskor med 
PTSD. Den första gruppen 
bestod av endast kvinnor och 
hade en medelålder på 48år. I 
den andra var alla utom en 
kvinnor och medelåldern var 
44år 

Semistrukturerade 
telefonintervjuer 

En konstruktivistisk, 
epistemologisk ram användes. 

Walsh & 
Buchanan 
 
2011 
 
Kanada 

The Experience of 
Witnessing Patients’ 
Trauma and Suffering 
Among Acute Care Nurses 

Kvalitativ 5 sjuksköterskor med minst 
ett års erfarenhet. Samtliga 
var kvinnor i åldern 25-40år 

Ostrukturerade 
intervjuer 

Fenomenologisk analys 



 

 

Van der Wath, 
van Wyk & van 
Rensburg 
 
2013 
 
Sydafrika 

Emergency nurses’ 
experiences of caring for 
survivors of intimate 
partner violence 

Kvalitativ 11 sjuksköterskor från två 
akutmottagningar. Åldern 
varierade mellan 25-50år, två 
var män resten kvinnor 

Ostrukturerade 
fenomenologiska 
intervjuer  

Deskriptiv fenomenologisk analys 

Yang, Xiao, 
Cheng, Zhu & 
Arbon 
 
2010 
 
Kina 

Chinese nurses’ experience 
in the Wenchuan 
earthquake relief 

Kvalitativ 
Gadamier’s 
filosofiska 
hermeneutik 

10 sjuksköterskor som deltog 
i räddningsarbetet på plats 
efter jordbävningen i 
Wenchuan. 30-43år, samtliga 
kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Fenomenologisk analys 

 


