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Sammanfattning 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar utsätts för höga nivåer av 
arbetsrelaterad stress. Stress kan orsaka negativa konsekvenser i form av fysiska och 
psykiska besvär. Syftet var att kartlägga faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress 
för sjuksköterskor på akutmottagningar samt stressens konsekvenser för 
sjuksköterskors hälsa och patienters omvårdnad. Studien var en allmän 
litteraturstudie. Datainsamlingen utfördes via databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycINFO där 10 vetenskapliga artiklar valdes ut då dess innehåll besvarade studiens 
syfte. Resultatartiklarna analyserades genom ett induktivt förhållningssätt. I studiens 
resultat framkom att faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor på 
akutmottagningar kunde bero på organisatoriska och patientrelaterade faktorer. 
Konsekvenserna av stressen var i form av psykiska, fysiska och omvårdnadsmässiga. 
Studien resultat bekräftar vikten av att upptäcka symtom av stress i ett tidigt skede då 
långvarig stress kan leda till större konsekvenser för hälsan. Det är betydelsefullt med 
regelbunden handledning och uppföljning av sjuksköterskors välmående på 
arbetsplatsen och utbildning kring stresshantering för att motverka detta. 
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Abstract 

Nurses working in emergency departments are exposed to high levels of work-related 
stress. Stress can cause negative consequences in form of physical and mental 
disorders. The purpose of this study was to explore factors that cause work-related 
stress and the consequences of this for nurses health and patients care. The study was 
a general literature study. The data collection was conducted via the databases Cinahl, 
PubMed and PsycINFO where 10 scientific articles were selected because their 
content answered the study’s purpose. The result articles were analyzed by an 
inductive approach. The study’s results revealed that work-related stress for nurses in 
emergency departments was caused by organizational and patient-related factors. The 
consequences of the stress were physical, psychological and patient care related. The 
study’s result confirm the importance of detecting symptoms of stress at an early 
stage as long-term stress can lead to greater health consequences. It is important to 
have regular supervision and follow-up of nurses' well being in the workplace and 
training on stress management to avoid this. 
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Inledning 
Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar inom hälso- 
och sjukvården (Arbetsmiljöverket, 2013). Vård och omsorg är den bransch som har 
flest anmälningar gällande arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress och hög 
arbetsbelastning, 70 % av sjuksköterskor upplever sitt arbete som psykiskt 
påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2017).  
Forskning visar att sjuksköterskeyrket är stressfyllt (Clegg, 2001; Mäkinen, Kivimäki, 
Elovainio & Virtanen, 2003; McGrath, Reid & Boore, 2003; Moustaka & 
Constantinidis, 2010) och att faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad 
stress är våld, arbetsbelastning och konflikter på arbetsplatsen (Edwards & Burnard, 
2003; Lim, Bogossian & Ahern, 2010). Konsekvenserna av den stress sjuksköterskor 
utsätts för leder till negativa psykiska och fysiska besvär (Lim, Bogossian & Ahern, 
2010; Moustaka & Constantinidis, 2010) och en del sjuksköterskor överväger att 
lämna yrket som en konsekvens av den stress de utsätts för (McGrath, Reid & Boore, 
2003; Lim, Bogossian & Ahern, 2010; Moustaka & Constantinidis, 2010; Rudman, 
Gustafsson & Hultell, 2014). Vissa sjuksköterskor lämnar yrket och söker sig vidare 
till andra branscher (Moustaka & Constantinidis, 2010) samtidigt som bristen på 
sjuksköterskor är ett hot för framtiden (Socialstyrelsen, 2018). WHO (2013) har 
uppskattat att den globala bristen på sjuksköterskor kommer att vara 12,9 miljoner år 
2035 vilket kommer att påverka det globala samhället negativt.  
 
Speciellt utsatta för arbetsrelaterad stress är sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagningar (Bergman, Forsberg & Josefsson, 2009; Adrienssens, De Gught & 
Maes, 2015). Sjuksköterskor på akutmottagningar exponeras för mer arbetsrelaterad 
stress än sjuksköterskor på andra avdelningar vilket beror på en hög arbetsbelastning, 
tidsbrist, komplexa vårdsituationer (Bergman, Forsberg & Josefsson, 2009) men även 
våld som är mera förekommande på akutmottagningar än på andra avdelningar 
(Moustaka & Constantinidis, 2010). Den forskning som finns kring arbetsrelaterad 
stress för sjuksköterskor, har framförallt bedrivits kring allmänna sjuksköterskors 
upplevelser men forskningen kring upplevelsen av arbetsrelaterad stress för 
sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar är mer bristfällig.  
 
Bakgrund 
Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad (International Council of Nurses 
[ICN], 2012). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns fyra grundläggande 
principer en sjuksköterska ska ta hänsyn till i sitt yrkesutövande. Dessa är lindra 
lidande, återställa hälsa, främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskors roll 
under patienternas omvårdnad är att skapa förutsättningar för en miljö där patienter 
upplever respekt. Något sjuksköterskor ska värna om är patienternas autonomi och 
integritet (ICN, 2012) vilket benämns som kärnkompetensen personcentrerad vård 
som handlar om att sjuksköterskan ska skapa en god relation till patienten och 
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anhöriga där autonomi, respekt och förståelse mot patienten är grundläggande för 
vårdsituationen (McCormack et al., 2010).  Frisch och Rabinowitsch (2019) förklarar 
att personcentrerad vård utgår från en holistisk människosyn. Holistisk omvårdnad är 
komplext och multidimensionellt vilket innebär att sjuksköterskan ser patienten som 
en helhet och inte bara som den fysiska kroppen vilket innefattar att sjuksköterskan 
ska ge omvårdnad till patienten genom att tillgodose patientens fysiska, psykiska, 
emotionella och andliga behov (Frisch och Rabinowitsch, 2019). 
	
Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 
Akutvård innebär vård av akut skada eller sjukdom (Wikström, 2018). Majoriteten av 
akutvård utförs av specialister men även sjuksköterskor med allmänutbildning kan 
arbeta med akutvård. Akutmottagningar är organiserade i olika specialiteter som till 
exempel ortopedi, medicin och kirurgi. Denna uppdelning täcker majoriteten av de 
hälsotillstånd som patienter söker akutsjukvård för (Wikström, 2018). 
Triage ett arbetssätt som hjälper sjuksköterskan på akutmottagningen att prioritera 
patienters vårdbehov (Andersson, Omberg och Svedlund, 2006). Genom triage kan 
sjuksköterskor prioritera patienter som behöver få omedelbar vård. Dessa 
prioriteringar avgörs utifrån symptom, vitala parametrar, patientens problem, 
hälsohistoria, fysik, prover och smärta. För att detta arbetssätt ska fungera effektivt 
krävs erfarenhet, kunskap och intuition från sjuksköterskan kring olika hälsotillstånd. 
Utöver detta är personliga egenskaper som självsäkerhet, rationalitet och mod viktiga. 
Vid triagering är arbetsmiljön betydelsefull då hög arbetsbelastning kan leda till att 
felaktiga prioriteringar genomförs vilket kan äventyra patientsäkerheten (Andersson, 
Omberg & Svedlund, 2006). Sjuksköterskor inom akutsjukvården växlar mellan 
ett humanistiskt och medicinskt perspektiv eftersom det vid akuta situationer krävs 
komplicerad vård (Wiman och Wikblad, 2004). Vid sådana tillfällen finns en risk att 
psykosociala aspekter från vården prioriterades bort då de medicinska delarna är 
viktigast i den akuta situationen (Wiman & Wikblad, 2004). Nyström (2002) 
beskriver denna problematik som brist på holistisk omvårdnad som kan bero på 
faktorer som triage, konflikter, för många sjuksköterskor per patient samt låg 
uppskattning för sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagningar utsätts för höga förväntningar på grund av den breda variation av 
patienternas tillstånd, det höga arbetstempot samt de prioriteringar som behöver göras 
för att tillgodose alla patienters behov vilket ledder till upplevelser av psykiska och 
fysiska påfrestningar (Wikström, 2018). Sjuksköterskor med hög arbetsbelastning 
associerad med tidspress och vård av patienter med komplexa hälsotillstånd upplever 
höga nivåer av stress vilket leder till en ökad risk för utvecklingen av psykisk och 
fysisk utmattning (Kawano, 2008). Beroende på vilken akutsjukvårdsavdelning 
sjuksköterskor arbetar på upplevds olika psykiska tillstånd som resultat av stressen de 
utsätts för. Inom kirurgi och medicin upplevs övervägande ångest och depression 
medan det på akutmottagningen är vanligare att uppleva ångest (Kawano, 2008).  
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Stress  
Enligt svenska akademins ordbok (2009) innebär begreppet stress ansträngande 
omständigheter som framkallar påfrestningar både fysiskt och psykiskt; ofta i 
samband med högt arbetstempo och tidsbrist. Gustafsson (2014) definierar stress som 
kroppens reaktion på förväntningar, utmaningar, fara och påfrestning. Brist på 
kontroll, förutsägbarhet samt oförmåga att hantera stress i en situation är tecken som 
kan ge upphov till att individen upplever stress. Gustafsson (2014) menar att 
immunsystemet, endokrina systemet, nervsystemet och hjärnan interagerar med 
varandra där rubbning i någon av dessa leder till inverkan på resterande (Gustafsson, 
2014). När en akut stressituation uppkommer skickas signaler från hjärnan till 
binjurarna som tillverkar stresshormonerna kortisol och adrenalin. Resultatet av detta 
blir ökad energi och uppmärksamhetsförmåga (Danielsson et al., 2012). Stress delas 
upp i två olika sorter vilka är kortvarig och långvarig (Ottosson & D’Elia, 2008). 
Kortvarig stress är en naturlig reaktion som har en positiv inverkan på individen och 
leder till en ökad prestationsförmåga. Gustafsson (2014) belyser att långvarig stress 
utan återhämtning leder till en ökad påfrestning. Höga kortisol och adrenalinnivåer 
som skapas i kroppen vid långvarig stress är skadliga och leder till negativ inverkan 
på individens hälsa (Gustafsson, 2014). De höga kortisolnivåerna leder till en ökning 
av kroppens fetter och försvagar immunsystemet vilket medför en högre mottaglighet 
för infektioner (Danielsson et al., 2012). Vid långvarig stress är risken större att 
drabbas av hjärt- och kärlproblem (Kivimäki et al., 2012) vilka kan leda till stroke 
(Kivimäki et al., 2015). Ytterligare negativa konsekvenser av långvarig stress kan 
vara att drabbas av diabetes (Nyberg, et al., 2014) samt att en återgång av cellerna i 
hjärnområdet hippokampus uppstår vilket leder till att minnesfunktionen drabbas 
(Ottosson & D’Elia, 2008). Långvarig stress kan ge upphov till symptom som kronisk 
trötthet, koncentrationssvårigheter, brist på arbetsmotivation, minnesstörningar, yrsel, 
domningar, brösttryck, återkommande infektioner, diffus muskelsmärta och 
nedstämdhet. Symptomen kan utvecklas till utmattningssyndromssyndrom, hjärt- och 
kärl sjukdomar, diabetes, kroniska smärta, depression och posttraumatisk stress 
tillstånd (Danielsson et al., 2012). Utmattningssyndrom är en sen konsekvens av en 
långvarig stress vilket innebär att individen drabbas av en rad olika symptom som 
beror på långvariga psykiska och fysiska påfrestningar som kommer från krav som 
ställs på individen, arbetslivet och familjesituationen (Gustafsson, 2014). Ottosson 
och D’Elia (2008) menar att även ångest är ett tillstånd som kan uppkomma av stress. 
Ångest uppstår på grund av att individen känner oro och rädsla inför farliga och 
hotfulla situationer och påfrestningar vilket är kroppens sätt att uppmärksamma och 
förbereda sig inför dessa.  Ångest kan ge upphov till kroppsliga symptom hos 
individen som spända muskler, hormonella påverkningar samt rubbningar av det 
autonoma nervsystemet (Ottosson & D’Elia, 2008). 

Sjuksköterskeyrket är ett stressfyllt yrke (Clegg, 2001; Mäkinen, Kivimäki, Elovainio 
& Virtanen, 2003; McGrath, Reid & Boore, 2003; Moustaka & Constantinidis, 2010). 
Stress relaterat till arbetet påverkar verksamhetens effektivitet (Ongori & Agolla, 
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2008). Underbemanning leder till att en onaturlig arbetsbelastning uppstår. Högt 
ansvar uppkommer som resultat för de anställda då de överblivna arbetsuppgifterna 
ska fördelas mellan dem. Ongori och Agolla (2008) studerade arbetsrelaterad stress i 
offentliga verksamheter och de beskriver att stress uppstår när anställda inte har 
erfarenhet av att hantera en stor mängd arbetsuppgifter och att det finns krav på att 
snabba beslut ska fattas. Likaså beskrivs att inadekvata resurser för att utföra ett 
arbete som material, verktyg och information men även brist på stöd och minskad 
möjlighet till karriärutveckling är faktorer som påverkar anställdas stressupplevelse. I 
denna studie framkom att arbetsrelaterad stress kunde leda till brist på motivation, 
minskad arbetsprestation och försämrad hälsa som exempelvis ångest, oro och 
depression. Ohälsa hos de anställda kunde bidra till uppkomsten av konflikter på 
arbetsplatsen och försämrade familjesituationer. En brist på självförtroende och 
tillfredställelse med arbetet kunde uppstå. Även fysiska konsekvenser som förhöjt 
blodtryck och huvudvärk kunde uppvisas hos anställda (Ongori & Agolla, 2008). 
Detta i sin tur kunde resultera i att arbetet som de anställda utförde inte höll 
organisationens standard. Den höga arbetsbelastningen, det höga ansvaret samt de 
onaturliga nivåerna av arbetsrelaterad stress ledde till att många anställda sökte sig 
vidare till andra arbetsplatser (Ongori & Agolla, 2008). 

 
Problemformulering 
Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar utsätts för höga nivåer av 
arbetsrelaterad stress vilket kan bidra till övervägandet av att byta yrke. Brist på 
sjuksköterskor är uppenbar på både nationell och global nivå. Det är viktigt att öka 
kunskapen om vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av arbetsrelaterad stress hos 
sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar samt dess konsekvenser för 
sjuksköterskors hälsa och patienternas omvårdnad. Detta för att kunna utveckla 
förebyggande och främjande strategier för en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor på 
akutmottagningar. 

Syfte 
Syftet var att kartlägga faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor 
på akutmottagningar samt stressens konsekvenser för sjuksköterskors hälsa och 
patienters omvårdnad. 

Metod 
Studiens design är en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016). 

Litteratursökning 
De vetenskapliga databaser som valdes till litteratursökningen var Cinahl (Cumulated 
Index to Nursing and allied Health litterature), Pubmed (Public Medline) samt 
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PsycINFO (Psychological Abstracts). Pubmed och Cinahl är databaser vars innehåll 
är baserad på omvårdnadsforskning. PsycINFO innehåller psykologisk forskning 
inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna ansågs väsentliga till 
studiens litteratursökning eftersom de innehåller forskning inom omvårdnad och 
psykologi. Studiens syfte tillåter användning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Studien hade inklusionskriterier och exklutionskriterier. Inklutionskriterier var 
vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, publicerade under perioden 2014–2019 
samt sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. Exklutionskriterier var artiklar 
som innefattade ett medicinskt perspektiv, patient perspektiv eller andra 
yrkesgruppers perspektiv kring problemområdet. De artiklar som svarade på studiens 
syfte granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig 
kvalité. Kvalitativa artiklar granskades med Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa studier. Kvantitativa artiklar granskades med Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. Artikeln med mixad 
metod granskades med Carlsson och Eimans (2003) bedömning mall för kvalitativa 
och kvantitativa studier. Granskningen avgjorde om artiklar skulle inkluderas i 
studien då det krävdes att respektive artikel bedömdes som grad ett efter granskning 
vilket tyder på en hög vetenskaplig kvalité. 

Östlundh (2017) förklarar att ämnesordlistor och tesaurus finns i vetenskapliga 
databaser. Med hjälp av dessa hittas relevanta sökord till ämnet som ska studeras. 
Genom att använda sökord som finns i databasernas ämnesordlistor hittas artiklar som 
har det specifika ämnesordet som nyckelord. Genom att främst använda ämnesord 
från ämnesordlistor och tesaurus som finns i databaser blir informationssökningen 
mer exakt. I de fall ämnesord inte påträffas används fritextsökning (Östlundh, 2017). 
Sök strategier med operatorerna AND för att få ett smalare resultat, och OR för att få 
ett bredare resultat används i en fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökord som var relevanta till studiens syfte var arbetsrelaterad stress, sjuksköterska, 
faktorer, konsekvenser och akutmottagning. Datainsamlingen delades upp i två faser. I 
den inledande fasen identifierades olika sökord genom att experimentera för att hitta 
bästa möjliga sökstrategi. Detta gav en överblick över ämnesområdet. Därefter 
utfördes den egentliga informationssökningen på ett systematiskt sätt för att få fram 
relevanta artiklar, detta genom att hitta ämnesord i databasernas ämnesordlistor 
(Östlundh, 2017). För att precisera sökningen användes ämnesord från databasernas 
ämnesordlistor samt operatorerna AND och OR.  

Sökorden som användes i databaserna var occupational stress, nurse or nurses or 
nursing, causes or reasons or factors, outcome or consequence och emergency 
department or emergency service (Tabell 1). Efter en inledande sökning med 
sökorden upptäcktes att sökorden emergency department or emergency service ej gav 
tillräckligt antal relevanta artiklar därav ändrades sökordet till emergency i den första 
egentliga informationssökningen vilket resulterade i fler användbara artiklar. 
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Ytterligare en sökning gjordes i efterhand då den första egentliga sökningen inte gav 
tillräckligt många artiklar som svarade till studiens syfte. Vid den andra sökningen 
användes ord för stress på akutmottagning samt sjuksköterska. I databaserna användes 
sökorden stress in the emergency department samt nurse or nurses or nursing (Tabell 
1) i en fritextsökning. Sökorden kombinerades med den operatorn AND.  

Cinahl 

Sökningen i Cinahl omfattade två sökstrategier och resulterade i totalt 62 artiklar 
(tabell 2). Följande sökord användes i den första artikelsökningen: (MM “Stress, 
Occcupational +”) AND nurse or nurses or nursing AND causes or reasons or 
factors AND outcome or consequence AND emergency. Val av explode funktionen 
utfördes då ämnesordet occupational stress fanns i databasens ämnesordlista för att 
inkludera underordnade termer. Även funktionen major topics valdes eftersom 
arbetsrelaterad stress ansågs vara en väsentlig term till studiens syfte. Fritextsökning 
användes för resterande sökord. Begränsningarna som sattes var publiceringsdatum 
mellan 2014-01-01–2019-12-31 samt English language. Resultatet av den första 
sökningen var 29 artiklar. Alla 29 artikelrubriker samt 25 abstrakt lästes. Av dessa 
lästes 10 artiklar i sin helhet och granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) 
bedömningsmall för vetenskaplig kvalité. En av artiklarna beställdes via högskolans 
bibliotek. Då den inte kunde levereras under arbetets tidsgräns gjordes en manuell 
sökning via internet. Genom detta hittades den artikeln via webbsidan 
www.researchgate.net och kunde inkluderas i studien. Efter granskning och noggrann 
genomläsning bedömdes 5 artiklar uppfylla de kriterier som krävdes för att inkluderas 
i studien. De övriga 5 artiklarna föll bort då de ej var relevanta för studiens syfte.  

Sökord som användes vid den andra sökningen var stress in the emergency 
department och nurse or nurses or nursing. Sökorden kombinerades med operatorn 
AND i en fritextsökning. Begränsningarna som sattes var publiceringsdatum mellan 
2014-01-01–2019-12-31 samt English language. Resultatet var 33 artiklar. Alla 33 
artikelrubriker samt 20 abstrakt lästes. Av dessa lästes 5 artiklar i sin helhet och 
granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig 
kvalité. Efter granskning och noggrann genomläsning bedömdes 4 artiklar uppfylla de 
kriterier som krävdes för att inkluderas i studien. En artikel föll bort då den ej var 
relevant för studiens syfte.  

PubMed 

Sökningen i PubMed omfattade två sökstrategier och resulterade i totalt 274 artiklar 
(tabell 2). Följande sökord användes i den första artikelsökningen:(((("Occupational 
Stress"[Majr]) AND (nurse OR nurses OR nursing)) AND (causes OR reasons OR 
factors)) AND (outcomes OR consequences)) AND emergency. Val av explode 
funktionen utfördes då ämnesordet occupational stress fanns i databasens 
ämnesordlista för att inkludera underordnade termer. Fritextsökning användes för 
resterande sökord. Begränsningarna som sattes var: publication dates 5 years och 
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abstract available. Resultatet var 13 artiklar. Alla 13 artikelrubriker samt 13 abstrakt 
lästes. Av dessa lästes 3 artiklar i sin helhet och granskades enligt Carlssons och 
Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig kvalité. Efter granskning och 
noggrann genomläsning bedömdes 1 artikel uppfylla de kriterier som krävdes för att 
inkluderas i studien. Två artiklar föll bort då de ej var relevanta för studiens syfte.  

Sökord som användes vid den andra sökningen var stress in the emergency 
department och nurse OR nurses OR nursing. Sökorden kombinerades med operatorn 
AND i en fritextsökning. Begränsningarna som sattes var publiceringsdatum mellan 
2014-01-01–2019-12-31, English language, abstract available och humans. Resultatet 
var 261 artiklar (tabell 2). Alla 261 artikelrubriker lästes samt 143 abstrakt. Efter 
granskning valdes 0 artiklar från PubMed då de 4 artiklar som ansågs vara relevanta 
till studiens syfte redan var dubbletter från sökningen i Cinahl.  

PsycINFO 

Sökningen i PsycINFO omfattade två sökstrategier och resulterade i totalt 116 artiklar 
(tabell 2). Följande sökord användes i den första artikelsökningen: 
MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE ("Occupational Stress") AND (nurse OR 
nurses OR nursing) AND (causes OR reasons OR factors) AND (outcomes OR 
consequences) AND emergency. Val av explode funktionen utfördes då ämnesordet 
occupational stress fanns i databasens ämnesordlista för att inkludera underordnade 
termer. Fritextsökning användes för resterande sökord. Begränsningarna som sattes 
var: date from january 01 2014 to december 31 2019 samt peer reviewed. Alla 7 
artikelrubriker lästes, varav 7 abstrakt granskades, 1 artikel granskades enligt 
Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig kvalité. Efter 
granskning och noggrann genomläsning föll artikeln bort då den ej var relevant till 
studien. 

Sökord som användes vid den andra sökningen var stress in the emergency 
department och nurse OR nurses OR nursing. Sökorden kombinerades med operatorn 
AND i en fritextsökning. Begränsningarna som sattes var publiceringsdatum mellan 
2014-01-01–2019-12-31, English language och peer reviewed. Resultatet var 109 
artiklar (tabell 2). Alla 109 artikelrubriker lästes samt 20 abstrakt. Efter granskning 
valdes 0 artiklar från PsycInfo, då de 2 artiklar som ansågs vara relevanta till studiens 
syfte redan var dubbletter från sökningen i Cinahl.  

Dataanalys 
Då tidigare vetenskapliga artiklar utifrån studiens problemområde utforskats valdes 
ett induktivt förhållningssätt till studiens resultat där nya begrepp och teorier 
utvecklats (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna lästes igenom enskilt och 
gemensamt för att sedan diskuteras. En gemensam uppfattning om dess innehåll 
skapades och 10 resultatartiklar valdes ut som svarade på studiens syfte. Studiens 



 

 8 

syfte delades upp i två huvudområden vilka var faktorer som bidrog till 
arbetsrelaterad stress och konsekvenser av detta. Data ur artiklarna omformulerades 
till koder som svarade på studiens två huvudområden. Gemensamma drag upptäcktes 
efter diskussion förts och kategorier skapades för tydligare struktur (Forsberg & 
Wengström, 2016). Under dessa kategorier som var organisatoriska faktorer samt 
patientrelaterade faktorer placerades koderna in (tabell 4). Konsekvenserna kodades 
på liknande sätt och placerades under kategorier psykiska, fysiska och 
omvårdnadskonsekvenser. 

 

Tabell 4: Data kategorisering 

Kategorier Koder 

Organisatoriska faktorer • Hög arbetsbelastning och arbetstempo  
• Arbetsmiljö (överbeläggningar, 

underbemanning, högt patienttryck, kaos, 
ansvar, förlängt skiftarbete och extra skift) 

• Krav från organisationen (bred 
kunskapsnivå, känner ej uppskattning, rädsla 
för misstag ) 

• Arbetsvillkor (lön, låg karriärutveckling) 
• Samarbete mellan olika professioner 

(Mobbning från kollegor och chefer) 

Patientrelaterade faktorer • Verbalt och fysiskt våld (osäkerhet, krav från 
patienterna på omedelbar vård, negativa 
attityder från patienter) 

• Traumatiska händelser (lidande patienter, 
återupplivning av patienter, dödsfall av 
patienter, återkommande suicidpatienter, 
sexuellt utnyttjande av barn, dödsfall av 
barn, vård av döende barn, 
katastrofsituationer) 
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Kategorier Koder 

Psykiska konsekvenser • STS (Secondary traumatic stress) 
• Utbrändhet/utmatningssyndrom (svårt att 

hantera känslor) 
• Ångest, rädsla och oro 

Fysiska konsekvenser • Fysiska symptom (gastrointerealla problem, 
huvudvärk, sömnsvårigheter, 
hjärtklappningar, svettningar, skakningar, 
andningssvårigheter, illamående, trötthet, 
kronisk fatigue, muskel och ledvärk) 

Omvårdnadskonsekvenser  • Oförmåga att ge patienterna en holistisk 
omvårdnad 

 
Forskningsetiska överväganden 
Vikten av forskningsetik är väsentlig då faktorer som människors självbestämmande 
och frihet ska beskyddas i samhället (Kjellström, 2017). Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (2003;460) samt The General Data Protection 
Regulation, GDPR är lagar som styr forskningsetiken i Sverige.   

Hänsyn tas även till de tre etiska principerna som är människovärdesprincipen, göra 
gott principen och rättviseprincipen (Kjellström, 2017). Människovärdesprincipen står 
för att alla individer är lika värda. Göra gott principen innebär att ingen individ som 
deltar i en studie ska skadas. Fördelarna med studien ska överväga dess risker. 
Meningen med rättviseprincipen är att individerna som deltar i studien ska behandlas 
lika. 

Enligt Vetenskapsrådets Codex (u. å.) över forskningsetiska principer finns fyra 
huvudkrav att ta hänsyn till under en forskning som inkluderar människor. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
gäller som en norm i studien mellan forskare och deltagare. Dessa krav tar hänsyn till 
deltagaren. Informationskravets avsikt är att forskaren skall informera deltagarna om 
studiens syfte. Samtyckeskravet tar hänsyn till att deltagarna själv bestämmer över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravets intention är att personuppgifter som uppkommer 
under studien ska behandlas med sekretess. Nyttjandekravet innebär att insamlad data 
under studien endast får användas till aktuell forskning (Vetenskapsrådet, u. å.). 

Alla resultat artiklar hade fått godkännande av en etisk kommitté eller sjukhusets 
styrelse för den aktuella studien. Samtliga deltagare i dessa hade fått antigen muntlig 
eller skriftlig information kring studiens syfte och gett sitt samtycke till deltagande. 
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Resultat 
Organisatoriska faktorer 
En del faktorer som bidrog till uppkomsten av arbetsrelaterad stress uppfattades som 
organisatoriska. Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar utsattes för en 
kaotisk arbetsmiljö (Rozo, Olson & Stutzman, 2017) som karakteriserades av 
överbeläggningar (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 
2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016) och underbemanning (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017; Dong-Mei et al., 2015; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). Dessa 
bidrog till att sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar upplevde 
arbetsrelaterad stress. (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Mikolla, Huhtala & 
Pavilainen, 2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Dong-Mei et al., 2015)  

Överbeläggningar berodde på ett konstant flöde av patienter på ingång och patienter 
som väntade på vidare förflyttning till andra avdelningar (Rozo, Olson & Stutzman, 
2017; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016) 
samt brist på vårdplatser på andra avdelningar (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 
2016). Konsekvenserna av detta var att vissa patienter stannade kvar på 
akutmottagningen och sjuksköterskorna fick fortsätta ta hand om dem samtidigt som 
nya patienter anlände till mottagningen (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). 
Överbeläggningar var en faktor som skapade mycket oro för sjuksköterskor då 
patienter fick vänta länge på behandling vilket kunde orsaka kraftig försämring av 
patientens tillstånd och eventuellt dödsfall. Detta var ett hot mot patientsäkerheten 
(Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). Överbeläggningar i kombination med 
underbemanning resulterade i att de befintliga sjuksköterskorna på avdelningen fick 
arbeta extra skift, längre skift samt ta ansvar för många patienter vilket ökade deras 
arbetsbelastning (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Yuwanich, Akhavan & Sandmark, 
2016). 

Även hög arbetsbelastning och högt arbetstempo bidrog till uppkomsten av 
arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar (Dong-Mei et al., 2015; 
Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017; Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017: 
Abraham et al., 2018; Kilic, Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016; Ilic, Arandjelovic, 
Jovanovic & Nesic, 2017; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017; Yuwanich, 
Sandmark Akhavan, 2016). Dong- Mei et al. (2015) hävdade att den höga 
arbetsbelastningen sjuksköterskor på akutmottagningar utsattes för berodde på att det 
fanns orimligt många uppgifter att utföra utöver omvårdnaden som exempelvis 
dokumentation. Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016) uppmärksammade att 
sjuksköterskor på akutmottagningar skulle vårda patienter, dokumentera och utföra 
andra uppgifter som de fick tilldelade från koordinerande sjuksköterska. De fick även 
agera som mellanhand mellan patienterna och läkarna vilket ytterligare ökade deras 
arbetsbelastning. Sjuksköterskor på akutmottagningar fick ibland även utföra 
uppgifter som inte ingick i deras arbetsuppgifter då det var nödvändigt i den aktuella 
situationen för att rädda patientens liv. Dessa uppgifter var oftast läkares ansvar och 
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olagliga för sjuksköterskor att genomföra. Stressen för sjuksköterskorna på 
akutmottagningen ökade beroende på vilket ansvar och vilka moment som skulle 
utföras (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016).  Genomförandet av flera olika 
moment under tidsbrist ledde till en ökad arbetsbelastning och stressupplevelse 
(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Dong-Mei et al., 2015). 

Sjuksköterskorna hade ett stort ansvar när de arbetade på akutmottagningar (Ilic, 
Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017). Organisationen ställde höga krav på 
sjuksköterskorna vilket bidrog till att de upplevde stress och oro (Mikolla, Huhtala & 
Pavilainen, 2017; Abraham et al., 2018). Kraven som ställdes var att kunna vårda 
patienter med olika akuta tillstånd (Abraham et al., 2018). I många fall krävdes 
avancerad vård vilket krävde en stor skicklighet och kunskapsnivå hos sjuksköterskor 
(Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). Att utföra utmanande vård och ta 
korrekta beslut under akuta omständigheter medförde att sjuksköterskor upplevde oro 
över sin kunskapsnivå (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). Situationen var 
stressframkallande på grund av den oro som ansvaret gav då sjuksköterskor kunde 
göra misstag och få anklagelser riktade mot sig (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 
2017). Sjuksköterskor upplevde i dessa förhållanden en stor press från arbetsplatsen 
på grund av de höga krav som fanns samt att tiden var för kort för att utföra 
uppgifterna på ett korrekt sätt (Ilic, Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017; Rozo, 
Olson, Thu & Stutzman, 2017). Bristen på tid samt den höga arbetsbelastningen 
skapade en rädsla för att göra misstag i arbetet (Dong-Mei et al., 2015) som 
exempelvis vid läkemedelshantering (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). 

Förmågan att samverka i team var ett krav som ställdes på sjuksköterskor då många 
professioner samverkade på akutmottagningen. Yuwanich, Sandmark och Akhavan, 
(2016) hävdar att samverkan i team orsakade upplevelser av stress då relationerna i 
teamet påverkade samarbetsförmågan vilket kunde bero på att alla var unika och 
jobbade på olika sätt men även på att det kunde finnas olösta konflikter mellan 
parterna vilket påverkade deras samarbetsförmåga (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 
2016). Abdul Raham, Abdul-Mumin och Naing (2017) uppger att sjuksköterskor 
kunde uppleva stötande beteende från kollegor och chefer i form av mobbning vilket 
ökade deras upplevelse av stress.  

Arbetsvillkor är en kategori som återkommer i flera studier. I tre av studierna 
nämndes att sjuksköterskors lön inte var tillräcklig för det arbete som utfördes vilket 
bidrog till upplevelser av stress (Ilic, Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017; Dong-
Mei et al., 2015; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Upplevelsen av otillräcklig 
lön kännetecknades av att sjuksköterskorna kände sig underbetalda i jämförelse med 
övriga sjuksköterskor på andra avdelningar (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). 
Ytterligare faktorer relaterade till arbetsvillkor som påverkade sjuksköterskors 
stressnivå var möjligheterna till karriärutveckling (Dong-Mei et al., 2015; Yuwanich, 
Akhavan & Sandmark, 2016) samt bristen på utbildning för utveckling av kompetens 
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(Yuwanich, Akhavan & Sandmark, 2016). Dessa faktorer i kombination med varandra 
skapade missnöje och stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar. Upplevelserna 
av hög arbetsbelastning, låg inkomst och känslan av att inte vara uppskattad 
resulterade i att sjuksköterskor övervägde att byta yrke (Yuwanich, Sandmark & 
Akhavan, 2016). 

Patientrelaterade faktorer 
Faktorer som orsakade stress för sjuksköterskor på akutmottagningar relaterades till 
patienter och deras omvårdnad.  

Våld var den mest förekommande faktorn som uppstod i vården av patienter och 
skapade stress för sjuksköterskor på akutmottagningar (Yuwanich, Sandmark & 
Akhavan, 2016; Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 
2017; Abraham et al., 2018; Kilic, Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016; Abdul Raham, 
Abdul-Mumin & Naing, 2017). Våldet kunde vara i verbal form från patienter och 
anhöriga (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Kilic, Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016;) 
genom att de exempelvis var otrevliga när de kände sig missnöjda med vården (Dong-
Mei et al., 2015) som kunde bero på att patienter och anhöriga ställde krav vilka 
sjuksköterskorna upplevde var svåra att uppfylla (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). 
Detta kännetecknades av negativa attityder mot sjuksköterskorna på grund av 
patienternas krav på omedelbar vård. Anledningen till dessa reaktioner var att 
patienterna i många fall inte förstod triagesystemet som personalen arbetade efter 
samt övriga patienternas behov av vård (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Yuwanich, 
Sandmark & Akhavan, 2016). Resultatet av detta var missnöje mot sjuksköterskor 
(Yuwanich, Akhavan & Sandmark, 2016). Sjuksköterskor upplevde detta som 
påfrestande och stressfyllt (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). Våldet kunde även vara 
fysiskt då sjuksköterskorna ställdes inför situationer som involverade slagsmål, 
aggressivt beteende, sexuella trakasserier och att bli attackerade av patienter 
(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 
2017). Även Mikolla, Huhtala och Pavilainen (2017) belyser att sjuksköterskor 
utsattes för våldsamma situationer där patienten reagerade hotfullt och aggressivt eller 
i vissa fall bar vapen. Erfarenheter av våld (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017; 
Rozo, Olson & Stutzman, 2017), den konstanta rädslan för det okända som kunde 
dyka upp och bristen på vakter för att arbetsmiljön skulle kännas säker (Rozo, Olson 
& Stutzman, 2017) resulterade i att sjuksköterskor kände en osäkerhet för sin och 
kollegornas säkerhet, rädsla (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017) och stress 
(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). 

Sjuksköterskor utsattes för traumatiska händelser vid omvårdnaden av patienter som 
skapade stress. Detta kunde uppkomma när en patient som haft ett stabilt tillstånd, 
plötsligt försämrades och eventuellt avled (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). 
Ytterligare situationer som skapade stress för sjuksköterskor på akutmottagningar och 
uppfattades som traumatiska händelser var omvårdnad av barn som var svårt sjuka, 
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återupplivning av barn, katastrofsituationer (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017) 
samt när patienter återkom till akutmottagningen för nya självmordsförsök vilket 
skapade en frustration hos sjuksköterskor då de upplevde att de inte kunna ge 
tillräcklig vård för att förhindra detta (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). Även 
Morrison och Joy (2016) konstaterade att återupplivning av patienter och dödsfall var 
två faktorer som orsakade stress för sjuksköterskor på akutmottagningar. Rozo, Olson 
och Stutzman (2017) menade att en moralisk stress uppstod då sjuksköterskor 
upplevde svårigheter att hantera sorgen som uppkom vid traumatiska händelser vilket 
var en bidragande faktor till upplevelser av utbrändhet samt övervägande att byta 
yrke. 

Psykiska konsekvenser 
Secondary traumatic stress (STS) var en form av emotionell stress som uppkom när 
kännedom om en annan individs traumatiska upplevelser uppstod (Duffy, Avlos & 
Dowling, 2015; Morrison & Joy, 2016). Sjuksköterskor som arbetade på 
akutmottagningen tog hand om patienter som var lidande eller hade varit med om 
traumatiska händelser. Den stressfyllda arbetsmiljön som sjuksköterskor på 
akutmottagningar utsattes för där våld, traumatiska upplevelser och dödsfall var 
vanligt förekommande bidrog till en risk att de drabbades av STS (Duffy, Avlos & 
Dowling, 2015). Morrison & Joy (2016) och Duffy, Avlos & Dowling (2015) 
använde sig av Secondary traumatic stress scale (STSS) för att undersöka 
förekomsten av STS hos sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar. I skalan 
fanns olika symptom för de tre kriterierna för STS vilka var intrusion1, arousal2 och 
avoidance3. Resultatet av undersökningen visade att det vanligaste upplevda 
symptomet för arousal var irritabilitet, för avoidance rädsla för framtiden och för 
intrusion svårigheter att släppa arbetet. En stor andel av sjuksköterskorna som deltog i 
studien uppfyllde kriterierna för att få diagnosen STS, därav identifierades ett mönster 
att sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar hade stor risk att drabbas av STS 
på grund av den arbetsmiljö de befann sig i (Morrison & Joy, 2016; Duffy, Avlos & 
Dowling, 2015). 

Utbrändhet var en konsekvens som uppstod på grund av långvarig stress utan 
möjlighet till återhämtning, höga krav, kaotisk miljö, oförmåga att påverka livet och 
arbetet (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 
2017). Sjuksköterskor på akutmottagningar utsattes för dessa faktorer i sitt arbete 

                                                

1 svårigheter att släppa jobbet 

2 uppjagad 

3 undvikande 
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vilket bidrog till en ökad risk för att drabbas av utbrändhet (Rozo, Olson & Stutzman, 
2017). Arbetsmiljön kännetecknades av överbeläggningar samt underbemanningar där 
få sjuksköterskor fick ta hand om många patienter samtidigt, utföra ett flertal 
uppgifter, ta extra ansvar och arbeta extra skift samt längre skift (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017).  Kraven på sjuksköterskorna ställdes från olika håll. Organisationen 
ställde krav på bred kunskap kring olika akuta tillstånd och förmåga att avläsa 
patienter i en stressfylld situation. Patienterna ställde krav på omedelbar vård vilket 
inte kunde tillgodoses då akutsjuksköterskor arbetade efter triage systemet där de 
prioriterade patienterna efter omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna ställde krav på sig 
själva att möta organisationens förväntningar samt ge optimal vård och utföra 
arbetsuppgifterna på korrekt sätt. Enligt Rozo, Olson och Stutzman (2017) var alla 
dessa krav svåra att hantera och tillgodose på grund av bristen på tid samt 
arbetstempot vilket orsakade en ökad upplevelse av stress och utbrändhet. Det fanns 
även höga emotionella krav som ställdes på sjuksköterskorna som kännetecknas av 
svårigheter att hantera sorg vid dödsfall och vård av lidande patienter vilket bidrog till 
att de upplevde moralisk stress som var en faktor till utbrändhet. Även våld på 
arbetsplatsen var en faktor som påverkade risken för utbrändhet. En påföljd som 
upptäcktes för utbrändhet var sjuksköterskors uppförande där de upplevdes vara 
elaka, bittra och frustrerade (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). Yuwanich, Sandmark 
och Akhavan (2016) menade att sjuksköterskors mentala hälsa påverkades och 
resulterade i instabila emotionella känslor där det inkluderades aggressivitet, vrede 
och oförmåga att hantera detta. Sammanfattningsvis så skapade alla dessa faktorer en 
risk för utbrändhet eller att sjuksköterskorna valde att lämna yrket (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017).  

Mikolla, Huhtala och Pavilainen (2017) förklarar att ångest är en konsekvens till 
långvarig stress som gav upphov till oro för sjuksköterskor på akutmottagningar. 
Rädslan och oron yttrade sig i fysiska, psykiska och beteendemässiga symtom. 
Psykiska reaktioner uppvisades i känslor av ångest som ett resultat från händelser 
sjuksköterskor varit med om. Tankar om hur situationer kunde hanterats eller hur 
vårdsituationen kunde slutat skapade en känsla av osäkerhet. De fysiska reaktioner 
som uppkom på grund av ångesten var skakningar, hjärtklappningar, 
andningssvårigheter, trötthet, svettningar och illamående. Beteendemässiga reaktioner 
var att sjuksköterskorna flydde från situationen som orsakade ångest och oro. Dessa 
reaktioner var en process som snabbt gick över men kunde efteråt resultera i 
psykologiska reaktioner av ångest (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). 

Fysiska konsekvenser 
Den långvariga stressen som sjuksköterskor på akutmottagningar utsattes för 
påverkade deras fysiska hälsa negativt (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; 
Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017; Kilic, Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016; Abdul 
Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). De negativa konsekvenserna uppgavs vara 
gastrointeriella problem, huvudvärk (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016), 
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sömnsvårigheter (Yuwanich, Akhavan & Sandmark, 2016; Kilic, Aytac, Korkmaz & 
Ozer, 2016), hjärtklappningar, svettningar, skakningar, andningssvårigheter, 
illamående (Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017) och trötthet (Yuwanich, Sandmark 
& Akhavan, 2016; Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). En konsekvens av 
dålig återhämtning kunde vara kronisk fatigue (Abdul Raham, Abdul-Mumin & 
Naing, 2017). Långvarig stress kunde även orsaka muskel och ledvärk (Yuwanich, 
Sandmark & Akhavan, 2016; Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017) vilket 
visade sig i form av värk i kroppen som främst uppstod i nacke, skuldror, rygg och 
fötter (Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). 

Omvårdnadskonsekvenser 
På grund av den stress sjuksköterskor upplevde på akutmottagningar uppstod 
omvårdnadsmässiga konsekvenser som karaktäriserades av att sjuksköterskor kände 
en oförmåga att ge patienterna en holistisk omvårdnad. Detta skapade ytterligare 
stress för sjuksköterskor då omvårdnad är grundläggande för sjuksköterskans 
profession (Abraham et al., 2018). Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2016) 
informerade att sjuksköterskorna uppgav en brist på holistisk vård till patienterna. De 
menade att sjuksköterskor vårdade de fysiska och medicinska symtomen patienterna 
hade, men de psykosociala aspekterna från omvårdnaden försvann. Även Ilic, 
Arandjelovic, Jovanovic & Nesic (2017) och Rozo, Olson & Stutzman (2017) 
beskriver att sjuksköterskor inte hann behandla hela patienten utan känslan som 
uppstod i omvårdnaden var att sjuksköterskor endast utförde ett flertal uppgifter och 
patienten sågs som ett tillstånd istället för en individ med unika behov. Dong-Mei et 
al. (2015) benämnde samma problem som bristfällig personcentrerad vård.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO valdes till studiens litteratursökning 
eftersom de innehåller forskning kring omvårdnad (Forsberg, 2016). Detta stärker 
studiens trovärdighet. Ytterligare en aspekt som stärker studiens trovärdighet var att 
samtliga resultat artiklar hade följt forskningsetiken och fått ett godkännande av en 
etisk kommitté eller sjukhus styrelse. Litteratursökningen hade olika 
inklusionskriterier. En av dessa var att artiklarna som valdes till resultatartiklar skulle 
vara publicerade under perioden 2014-2019 för att få fram så aktuell forskning som 
möjligt vilket stärkte studiens pålitlighet. Den egentliga litteratursökningen omfattade 
två sök strategier. Vid den första egentliga sökningen användes ämnesord från 
databasernas ämnesordlistor för att hitta relevanta sökord till ämnet som skulle 
studeras och specificera sökningen. I de fall ämnesord inte påträffades användes 
fritextsökning (Östlundh, 2017). Sökstrategier med operatorerna AND för att få ett 
smalare resultat och OR användes för att få ett bredare resultat (Forsberg & 
Wengström, 2016). Antalet träffar vid första sökningen var 49 artiklar (Tabell 2). Sex 
artiklar valdes som resultatartiklar. Utifrån detta ansågs att den första sökstrategin var 
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för specifik vilket resulterade i för få resultatartiklar vilket sågs som en svaghet. 
Endast fritext sökning användes vid den andra sökningen för att utöka chansen till att 
få fler relevanta artiklar till studiens syfte. Antalet träffar var 403 artiklar. Efter 
genomläsning av samtliga artikelrubriker och 183 abstrakt valdes fyra resultatartiklar 
ut. Anledningen till att endast fyra resultatartiklar valdes ut var att den övervägande 
delen artiklar innefattade ett medicinskt perspektiv, patientperspektiv eller andra 
yrkesgruppers perspektiv vilka inte var väsentliga för studiens syfte. Utifrån detta 
kunde den andra sökningen som utfördes ses som en svaghet då endast fyra 
resultatartiklar kunde hittas trots det stora antalet träffar. De fyra resultatartiklarna 
återfanns som dubbletter i PubMed och PsycINFO (Tabell 2) vilket sågs som en 
styrka då sök strategin som användes ledde till att resultatartiklarna påträffades i 
samtliga databaser. Ämnesord från databasernas ämnesordlistor hade kunnat användas 
vid sökningen istället för en fritextsökning. Genom detta hade sökningen blivit mer 
specificerad och underlättat processen att hitta fler relevanta artiklar som svarade på 
studiens syfte. En manuell sökning på hemsidan www.researchgate.net fick utföras 
för att få fram en av resultatartiklarna som hittades via Cinahl i den första sökningen 
då åtkomsten för denna inte var möjlig via Halmstad Högskola. Artikeln beställdes i 
första hand via universitetets bibliotek men kunde inte levereras i lämplig tid. 

Antalet påträffade artiklar vid litteratursökningen var 452 stycken. Samtliga 
artikelrubriker lästes och de artiklar där rubriken inte svarade på studiens syfte 
sorterades bort. 228 artikelabstrakt lästes för att bedöma dess relevans för studien. Vid 
de fall artiklarna inte bedömdes vara aktuella för genomläsning i fulltext sorterades de 
bort. 19 artiklar bedömdes relevanta för att läsas i fulltext. Det kan ses som en svaghet 
att artiklar sorterades bort endast efter genomläsning av deras rubriker då rubrikerna 
kan ha varit missvisande och artikeln kan egentligen haft ett innehåll som var 
väsentligt för studiens syfte.   

Resultatartiklarna som valdes kom från olika länder. Artiklarna kom från Kina, Irland, 
Skottland, Brunei, USA, Australien, Turkiet, Serbien, Thailand och Finland. Den 
breda variationen på ursprunget av artiklarna kan ses som en svaghet då arbetssättet 
för sjuksköterskor på akutmottagningen kan skilja bland dessa länder. Detta drabbar 
studiens överförbarhet för sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar i Sverige. 
Efter en noggrann gemensam genomläsning av samtliga artiklar framkom många 
likheter kring arbetssättet på akutmottagningar samt de faktorer som orsakar stress 
och dess konsekvenser. Den breda variationen av artiklar ansågs efter detta vara en 
styrka vilket bidrog till att studiens överförbarhet var möjlig. Studiens syfte tillät 
användning av kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket kunde ses som en styrka då 
problemet utforskades utifrån olika perspektiv. Detta stärkte studiens 
validitet/trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité användes vid 
databearbetningen. En styrka var att samtliga resultatartiklar uppnådde grad ett i 
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vetenskaplig kvalité. Efter denna bedömning ansågs alla resultatartiklar ha en hög 
bekräftelsebarhet då datainsamling och analys var tydligt beskrivna i samtliga 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom artiklarna var skrivna på engelska lästes de 
först genom enskilt och översattes för att sedan diskuteras tills nådd konsensus. Efter 
detta kategoriserades information av liknande art i teman för att tydliggöra artiklarnas 
samhörighet och hitta de gemensamma dragen.  

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att kartlägga faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress för 
sjuksköterskor på akutmottagningar samt stressens konsekvenser för sjuksköterskors 
hälsa och patienters omvårdnad. I studiens resultat framkom att faktorer som bidrar 
till uppkomsten av stress hos sjuksköterskor på akutmottagningen kunde relateras till 
organisationen och patienterna. Resultatet av stressen sjuksköterskorna utsattes för 
var av psykisk, fysisk och omvårdnadsmässig karaktär. 

Organisatoriska faktorer  

Den kaotiska arbetsmiljön präglad av överbeläggningar och underbemanningar 
skapade en stor stress för sjuksköterskor på akutmottagningar. Sjuksköterskorna 
upplevde tidsbrist på grund av det höga patienttrycket och personalbristen. Dessa 
faktorer skapade hög arbetsbelastning (Dong-Mei et al., 2015; Abdul Raham, Abdul-
Mumin & Naing, 2017; Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Abraham et al., 2018; Kilic, 
Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016; Ilic, Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017; Mikolla, 
Huhtala & Pavilainen, 2017, Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Faktorer som 
underbemanning, hög arbetsbelastning och ansvarsnivå, har även visats vara centrala 
för arbetsrelaterad stress i andra offentliga verksamheter (Ongori & Agolla, 2008). 
Hög arbetsbelastning och stort ansvar uppkommer som resultat för de anställda när de 
överblivna arbetsuppgifterna ska fördelas mellan dem. I studien utförd av Ongori och 
Agolla (2008) framkom också att stress uppstår när anställda inte har erfarenhet kring 
hanteringen av en stor mängd arbetsuppgifter, vilket även var framträdande i vår 
studies resultat då sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde mycket stress när de 
fick utföra många olika uppgifter under tidspress (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 
2016; Dong-Mei et al., 2015).  

De orsaker till den höga arbetsbelastningen som framgick i studierna handlade 
framförallt om de stora krav som sjuksköterskorna utsattes för (Mikolla, Huhtala & 
Pavilainen, 2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan 2016). Dessa krav handlade om 
att de behövde ha en bred kunskap kring olika akuta tillstånd och att de behövde göra 
en korrekt prioritering vid triagering under de redan stressfyllda situationerna 
(Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017) samt att de var tvungna att utföra fler uppgifter 
än vad som egentligen var möjligt under ett arbetspass (Yuwanich, Sandmark & 
Akhavan 2016), vilket i sin tur orsakade stress och oro hos sjuksköterskorna (Mikolla, 
Huhtala & Pavilainen, 2017). En hög arbetsbelastning är utmanande för 
sjuksköterskor då de också har ett stort ansvar kring patienters välmående men även 
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kring kollegornas välmående (Mäkinen, Kivimäki, Elovainio & Virtanen, 2003). 
Ansvaret kan även relateras till de höga krav sjuksköterskor ställs inför (Moustaka & 
Constantinidis, 2010) vad det gäller att utföra en god omvårdnad där patienternas 
psykosociala och fysiska behov ska tillgodoses samtidigt som det krävs att 
sjuksköterskor ska använda komplicerad teknologisk utrustning. När underbemanning 
råder i verksamheten är det inte enkelt för sjuksköterskor att uppfylla alla de krav som 
ställs på de (Moustaka & Constantinidis, 2010; Socialstyrelsen, 2018). Även i 
verksamheter riktade till medicinsk, kirurgisk, ortopedisk och kommunal vård visar 
forskning att det finns ett samband mellan hög arbetsbelastning där många uppgifter 
ska utföras under en begränsad tid och arbetsrelaterad stress (Mäkinen, Kivimäki, 
Elovainio & Virtanen, 2003; McGrath, Reid & Boore, 2003; Moustaka & 
Constantinidis, 2010). Arbetsrelaterad stress leder till brist på motivation och minskad 
arbetsprestation vilket resulterar i att arbetet som anställda utför håller inte 
organisationens standard och därmed påverkas verksamhetens effektivitet (Ongori & 
Agolla, 2008). I studiens resultat framkom att en hög arbetsbelastning kunde bidra till 
att sjuksköterskor på akutmottagningar var tvungna att ta mer ansvar än vad de 
upplevde sig klara av (Ilic, Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017). I sin tur skapar 
detta en stor upplevelse av stress och kan leda till felaktiga prioriteringar vilket kan få 
förödande konsekvenser på patientsäkerheten (Andersson, Omberg & Svedlund, 
2006).  

Problemet med hög arbetsbelastning för sjuksköterskor på akutmottagningar har 
funnits under en lång period. På akutmottagningar är det ett högt patienttryck, det 
krävs en bred kunskap och en förmåga att prioritera på korrekt sätt. Svårighet att 
hinna med de arbetsuppgifter som ställs på sjuksköterskor ökar deras stressnivåer 
(Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; Ross-Adjie, Leslie och Gillman, 2007). Det 
är problematiskt att bestämma vad en lagom nivå av stress är då en viss dos av stress 
är bra och ökar prestationsförmågan men om stressen blir för hög uppkommer 
negativa konsekvenser (Håkansson, 2005). Hög arbetsbelastning associerad med 
tidspress och vård av patienter med komplexa hälsotillstånd kan leda till mycket stress 
och därmed konsekvenser i form av psykisk och fysisk utmattning (Kawano, 2008). 
Det är viktigt för individen att ha egenkontroll för att minska stressnivån, detta 
eftersom stress beskrivs uppstå när det är svårt att förutse, planera och styra en 
situation (Håkansson, 2005). Inom akutsjukvård är detta en utmaning eftersom 
sjuksköterskans egenkontroll kan vara låg och därmed resultera i höga upplevelser av 
stress (Håkansson, 2005). I en studie utfört av McGrath, Reid och Boore (2003) 
skattade sjuksköterskor att faktorer som en högre lön, mer stöd, högre uppskattning av 
kollegor och minskad arbetsbelastning kunde reducera deras stressnivå. 

Patientrelaterade faktorer 

Missnöjet från patienterna över den omvårdnad de fick skapade negativa attityder mot 
sjuksköterskor på akutmottagningar (Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Yuwanich, 
Sandmark & Akhavan, 2016). Detta missnöje mot sjuksköterskorna som framkommit 
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i resultatet förklaras uppstå i triageringsprocessen då patienterna ställer krav på att få 
träffa läkare men upplever väntetiden för lång (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004).  

I resultatet framkom att våld från patienter och anhöriga var en faktor till uppkomst av 
stress och osäkerhet för sjuksköterskor på akutmottagningar (Kilic, Aytac, Korkmaz 
& Ozer, 2016; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Abdul Raham, Abdul-Mumin 
& Naing, 2017; Rozo, Olson & Stutzman, 2017; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 
2017; Abraham et al., 2018). Våldet förekom både i verbal form (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017), och i fysisk form (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Abdul 
Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). I studier från Australien (Crilly, Chaboyer & 
Creedy, 2004; Gilchrist, Jones & Barrie, 2011) som undersökte våld på 
akutmottagningar framkom att händelser med enbart det verbala våldet var vanligast 
och framfördes oftast av svordomar, men att händelser där både verbalt och fysiskt 
våld också var förekommande där det fysiska utgjordes av slag, sparkar och 
puttningar mot sjuksköterskorna (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004). Likaså framkom 
att våldet framförallt skedde under kvällspasset (Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004). I 
en artikel från Europa som studerat riskerna med att arbeta som sjuksköterska 
framkommer att våldsamma incidenter oftast förekommer på avdelningar inom 
psykiatri, geriatrik samt akutmottagningar. Även i denna studie visar det sig att våldet 
förekommer mest under nattskiften och att det ökade våldet i sjukhusmiljöer har 
visats sig påverka rekryteringen av sjuksköterskor negativt (Estryn-Behar et al., 
2008). Patienter som lider av psykisk ohälsa, missbruk och alkoholpåverkan är 
patientgrupper som vanligtvis utövar våld mot hälso- och sjukvårdspersonal 
(Gilchrist, Jones & Barrie, 2011) och mötet med aggressiva patienter som framför 
kränkningar, hot och våld leder till att sjuksköterskor känner osäkerhet och rädsla 
(Ramacciati, Ceccagnoli & Addey, 2015).  Konsekvenserna av en ökad stressnivå hos 
sjuksköterskorna pga. av upplevelsen eller rädslan för att utsättas för våld beskrivs i 
resultatet leda till en försämrad prestation- och arbetsförmåga (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017). Arbetsmiljöverket (2019) beskriver att yrkesgrupper som har en 
direktkontakt med människor löper en större risk att utsättas för våld och hot och att 
anställda i dessa verksamheter är oroliga att bli utsatta för hot och våld på sin 
arbetsplats. En problematik är att många våldsamma incidenter som uppstår på 
akutmottagningar inte rapporteras, vilket innebär att det finns ett högt mörkertal 
(Ferns, 2012).  
 

Psykiska konsekvenser 

Utmattningssyndrom var den främst framträdande psykiska konsekvensen av den 
arbetsrelaterade stress som sjuksköterskor på akutmottagningar utsattes för. 
Utmattningssyndrom uppstod på grund av långvarig stress utan återhämtning, höga 
krav, kaotisk arbetsmiljö, oförmåga att påverka livet och arbetet (Rozo, Olson & 
Stutzman, 2017; Abdul Raham, Abdul-Mumin & Naing, 2017). Kraven som ställdes 
på sjuksköterskor på akutmottagningar var många och kom från olika håll. I brist på 
tid var dessa krav svåra att uppfylla. Dödsfall, lidande patienter och våld var också 
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bidragande faktorer som ökade risken för sjuksköterskor att drabbas av 
utmattningssyndrom (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). Att arbeta som sjuksköterska 
innebär en risk för att exponeras för patienters lidande och att vårda patienter i ett 
palliativt skede och bevittna patienters bortgång (Moustaka & Constantinidis, 2010). 
Sjuksköterskor behöver stöd för att hantera dessa situationer, men stödet beskrivs ofta 
som bristfälligt (Moustaka & Constantinidis, 2010). Utmattningssyndrom är en sen 
konsekvens av långvarig stress utan möjligheter till återhämtning (Gustafson, 2014). 
Utmattningssyndrom innebär att individen drabbas av flera symptom på grund av 
långvariga psykiska och fysiska påfrestningar som kommer från de krav som ställs 
(Gustafsson, 2014).  Sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde en oförmåga att 
hantera sina emotionella känslor och visade symptom i form av aggressivitet och 
vrede (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016) vilka kunde ses som tecken på 
långvarig stress och risk för utmattningssyndrom. Arbetsrelaterad stress leder till att 
anställda kan drabbas av humörsvängningar och uppvisa ilska som kan spegla sig på 
kollegor eller i hemmet och bidra till uppkomsten av konflikter och försämrade 
familjesituationer (Moustaka & Constantinidis, 2010). Långvarig stress kan leda både 
till utvecklingen av utmattningssyndrom och även posttraumatiskt stresstillstånd 
(Danielsson et al., 2012). Det finns ett samband mellan utmattningssyndrom och 
utvecklingen av STS (secondary traumatic stress) som är ett posttraumatiskt 
stresstillstånd (Shoji et al., 2015). STS är en form av emotionell stress som 
uppkommer när kännedom om en annan individs traumatiska upplevelser uppstår 
(Shoji et al., 2015). Sjuksköterskor på akutmottagningar utsattes för många 
traumatiska upplevelser vid vården av patienterna (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 
2016; Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017; Rozo, Olson & Stutzman, 2017) som 
bidrog till att de upplevde moralisk stress (Rozo, Olson & Stutzman, 2017). En stor 
andel av sjuksköterskor på akutmottagningar mötte upp kriterierna för diagnosen STS 
och uppvisade irritabilitet, rädsla för framtiden och svårigheter att släppa arbetet när 
de var lediga (Duffy, Avalos & Dowling, 2015; Morrison & Joy, 2016). Tidigare 
forskning visar också att STS är vanligt förekommande hos sjuksköterskor på 
akutmottagningar (Domingues-Gomez & Rutledge, 2009). Det finns ett samband 
mellan utmattningssyndrom och STS (Shoji et al., 2015) då de liknar varandra och 
kan skapa samma symtom som kan leda till ångest, depression och känslor av 
ensamhet men där det i allmänhet är en snabbare återhämtning från STS än från 
utmattningssyndrom (Conrad & Kellar-Guenther, 2006). 

Fysiska konsekvenser 

Långvarig stress kan ge upphov till fysiska symptom som kronisk trötthet, 
koncentrationssvårigheter, brist på arbetsmotivation, minnesstörningar, yrsel, 
domningar, brösttryck, återkommande infektioner, diffus muskelsmärta och 
nedstämdhet (Danielsson et al., 2012). Symtomen som uppstår beror på de höga 
kortisol och adrenalinnivåerna som skapas i kroppen under långvarig stress 
(Gustafsson, 2014).  I resultatet framkom att den långvariga stressen påverkade 
sjuksköterskors fysiska hälsa negativt (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; 
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Mikolla, Huhtala & Pavilainen, 2017). Sömnsvårigheter var en negativ konsekvens av 
den långvariga stressen sjuksköterskor upplevde (Yuwanich, Akhavan & Sandmark, 
2016; Kilic, Aytac, Korkmaz & Ozer, 2016) vilket är negativt då sömn är människans 
viktigaste redskap för att klara av stressrelaterade problem (Danielsson et al., 2012). 
Sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde smärta i nacke, skuldror, rygg och 
fötter (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Abdul Raham, Abdul-Mumin & 
Naing, 2017) som kan förklaras av att långvarig stress leder till en ökad känslighet i 
nerver vilket i sin tur resulterar i en högre mottaglighet för smärta (Danielsson et al., 
2012). Det är viktigt att arbeta för att förebygga fysiska konsekvenser av 
arbetsrelaterad stress eftersom långvarig stress ökar risken att drabbas av hjärt- och 
kärlproblem (Kivimäki et al., 2012), stroke (Kivimäki et al., 2015), diabetes (Nyberg, 
et al., 2014) men även en sviktande minnesfunktion (Ottosson & D’Elia, 2008).  

Omvårdnadskonsekvenser 

Omvårdnadsmässiga konsekvenser uppstod på grund av stressen då sjuksköterskor 
kände sig otillräckliga och inte upplevde att de inte kunde ge en kvalitativt god vård 
(Abraham et al., 2018). I brist på tid prioriterades patienternas fysiska och medicinska 
behov medan de psykosociala behoven fick vänta (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 
2016). Sjuksköterskans omvårdnad (ICN, 2012) ska präglas av en personcentrerad 
vård där sjuksköterskor ska skapa en relation till patienterna som bygger på förståelse, 
respekt, autonomi och integritet (Forsberg, 2016) och där vården ska utgå från en 
holistisk människosyn (Frisch & Rabinowitsch, 2019). Detta innebär att 
sjuksköterskor inte enbart ska vårda patienternas fysiska behov utan även ta hänsyn 
till de psykiska, emotionella och andliga behoven (Frisch & Rabinowitsch, 2019).  
Sjuksköterskor inom akutsjukvården växlar mellan ett humanistiskt och medicinskt 
perspektiv eftersom det vid akuta situationer krävs komplicerad vård (Wiman och 
Wikblad, 2004). Vid sådana tillfällen finns en risk att psykosociala aspekter från 
vården prioriteras bort då de medicinska delarna är viktigast i den akuta situationen 
(Wiman & Wikblad, 2004). Svårigheten att utföra holistisk omvårdnad beror på 
faktorer som triage, konflikter, brist på kontinuitet mellan sjuksköterska och patient, 
brist på uppskattning för sjuksköterskors arbete och en lägre prioritering av 
omvårdnadsarbete mot det medicinska arbetet (Nyström, 2002). Rollkonflikten som 
finns inom yrket är en väldigt påfrestande och stressframkallande faktor (Moustaka & 
Constantinidis, 2010). Därmed finns det behov av att uppmärksamma och prioritera 
sjuksköterskeprofessionens kärna samt att ledningen i akutverksamheter ger utrymme 
i form av tid för sjuksköterskor att utöva sitt yrke med god kvalitet. Verksamheten 
ställer förväntningar på sjuksköterskor kring deras yrkesroll där omvårdnad ska vara 
central men detta överensstämmer inte alltid med verkligheten då sjuksköterskor har 
en mängd olika uppgifter att utföra (Moustaka & Constantinidis, 2010). En oklarhet 
kring arbetsuppgifterna samt oförmåga att utöva professionen uppstår (Moustaka & 
Constantinidis, 2010). Sjuksköterskor på akutmottagningar kan inte utföra sitt arbete 
på ett korrekt och effektivt sätt på grund av arbetsrelaterad stress vilket leder till att 
patienterna drabbas och att misstag uppstår (Yuwanich, Akhavan, Nansupawat & 



 

 22 

Martin, 2017). Det är viktigt att hantera och förebygga arbetsrelaterad stress i 
akutsjukvården eftersom förekomsten av arbetsrelaterad stress leder till att arbetet 
som anställda utför inte håller organisationens standard och verksamhetens 
effektivitet minskar (Ongori & Agolla, 2008). 

Konklusion och implikation 
Studiens syfte var att kartlägga faktorer som orsakar arbetsrelaterad stress och 
konsekvenserna av detta för sjuksköterskors hälsa och patienternas omvårdnad på 
akutmottagningar. I studiens resultat framkom att ett flertal faktorer påverkade 
stressnivån hos sjuksköterskorna på akutmottagningar i deras dagliga arbete. 
Huvudresultaten i studien var att hög arbetsbelastning vilket berodde på 
överbeläggningar och brist på personal, krav från organisation och patienter samt att 
våldsamma situationer påverkade sjuksköterskors stressnivå. Konsekvenserna av detta 
kunde vara att drabbas av fysiska och psykiska symtom som inte var bra för hälsan. 
Detta kunde vid långvarig stress leda till att sjuksköterskor drabbades av 
utmattningssyndrom, STS eller kronisk värk. Även patienters omvårdnad drabbades 
av den arbetsrelaterad stress sjuksköterskors utsattes för då den holistiska 
omvårdnaden påverkades negativt. 

Studien bekräftar vikten av att upptäcka symtom av stress i ett tidigt skede då 
långvarig stress kan leda till större konsekvenser för hälsan. Det är betydelsefullt med 
regelbunden handledning och uppföljning av sjuksköterskors välmående på 
arbetsplatsen, utbildning kring stresshantering samt att sjuksköterskan har möjlighet 
att påverka sin arbetsmiljö. Stressen är individuell och kan visa sig på olika sätt vilket 
kräver både samtal och hälsokontroller för personalen. Det är viktigt att 
arbetsledningen uppmärksammar och lägger resurser på detta för att undvika 
sjukskrivningar och att sjuksköterskor på akutmottagningar väljer att byta yrke. 

Flera studier visade att akutmottagningarna ofta drabbades av överbeläggningar samt 
underbemanning. Ett fortsatt arbete från ledningen där personalbehovet diskuteras 
behövs då en större personalstyrka är en förutsättning för att sjuksköterskorna ska 
tillåtas utöva sitt yrke patientsäkert. Kraven är stora från flera håll och det är ohållbart 
att arbeta under stor press under lång tid. En större personalstyrka hade skapat en 
lugnare miljö och därmed ett bättre arbetsklimat. Ledningen behöver mer utbildning 
kring ledarskap och organisation då det är viktigt att kunna skapa ett bra klimat för 
samarbete över de olika professioner som arbetar på en akutmottagning. 
Handlingsplaner för hur arbetsmiljön ska bli bättre bör finnas och även följas upp och 
revideras vid behov. Större resurser krävs för att göra yrket som sjuksköterska 
attraktivt. Om stressnivån kan hållas på en rimlig nivå är yrket som sjuksköterska på 
akutmottagningar ett intressant och varierande yrke. 

Sjuksköterskor har skattat att en högre lön kan minska deras stressnivå vilket kan ses 
som en indikation på deras behov av att deras värde uppmärksammas. Större resurser 
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krävs då det behövs en större personalstyrka och yrket blir mer attraktivt om det är 
välbetalt. Ännu en åtgärd för att minska bristen på sjuksköterskor kan vara att 
förändra den yngre generationens syn på sjuksköterskans profession. Det är känt att 
yrket är stressfyllt och underbetalt och denna syn på professionen måste förändras för 
att fler yngre ska lockas att utbilda sig till sjuksköterskor. Genom regelbundna 
uppföljningar kring sjuksköterskors mående och stressnivå på arbetsplatsen kan 
troligen problemen åtgärdas och förbättras. De positiva sidorna av yrket ska 
dokumenteras och spridas genom exempelvis medier för att nå till den yngre 
generationen. På detta sätt marknadsförs yrket effektivt då sociala medier är något den 
yngre generationen använder sig utav dagligen. 

Det krävs mer forskning inom området då sjukskrivningar orsakad av arbetsrelaterad 
stress är ett problem som förekommit under en längre period. Psykisk ohälsa för 
sjuksköterskor drabbar samhället då befolkningen blir äldre och bristen på 
sjuksköterskor leder till att det saknas personal med lämplig kompetens vilket 
äventyrar patientsäkerheten. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psycinfo 

Arbetsrelaterad stress 
Stress occupational 
ämnesord 

Stress occupational 
ämnesord 

Stress occupational 
ämnesord 

Sjuksköterska 
Nurse or nurses or nursing 
fritextsökning 

Nurse or nurses or nursing 
fritextsökning 

Nurse or nurses or nursing 
fritextsökning 

Faktorer 
Causes or reasons or 
factors 
fritextsökning 

Causes or reasons or 
factors 
fritextsökning 

Causes or reasons or 
factors 
fritextsökning 

Konsekvenser 
Outcome or Concequences 
fritextsökning 

Outcome or Concequences 
fritextsökning 

Outcome or Concequences 
fritextsökning 

Akut 
Emergency 
fritextsökning 

Emergency 
fritextsökning 

Emergency 
fritextsökning 

Stress på akutavdelning 
Stress in the emergency 
department 
fritextsökning 

Stress in the emergency 
department 
fritextsökning 

Stress in the emergency 
department 
fritextsökning 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

19-10-09 Cinahl 

(MM “Stress, Occcupational 
+”) AND nurse or nurses or 
nursing AND causes or reasons 
or factors AND outcome or 
consequence AND emergency 
Limits: English language, 2014–
2019 29 25 10 5 

19-10-09 Pubmed 

:(((("Occupational 
Stress"[Majr]) AND (nurse OR 
nurses OR nursing)) AND 
(causes OR reasons OR 
factors)) AND (outcomes OR 
consequences)) AND 
emergency 
Limits: 5-years, abstract 
available, English language 13 13 3 1 

19-10-09 Psycinfo 

MAINSUBJECT.EXACT.EXP
LODE("Occupational Stress") 
AND (nurse OR nurses OR 
nursing) AND (causes OR 
reasons OR factors) AND 
(outcomes OR consequences) 
AND emergency 
Limits: Peer-reviewed, English 
language, 2014–2019 7 7 1 0 

19-10-22 Cinahl 

Stress in the emergency 
department AND nurse or nurses 
or nursing 
Limits: 2014–2019, English 
language 33 20 5 4 

19-10-22 Pubmed 

Stress in the emergency 
department AND nurse OR nurses 
OR nursing 
Limits: 5-years, English language, 
humans, abstract available 261 143 0 0(4) 

19-10-22 Psycinfo 

Stress in the emergency 
department AND nurse OR nurses 
OR nursing 
Limits: 2014–2019, English 
language, peer-rewieved 109 20 0 0(2) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

Referens Abdul Rahman, H., Abdul-Mumin, K. & Naing, L. (2017) Psychosocial Work Stressors, Work 
Fatigue, and Musculoskeletal Disorders: Comparison between Emergency and Critical Care 
Nurses in Brunei Public Hospitals. Asian Nursing Research, 11(1), 13-18. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2017.01.003 

Land  
Databas 

Brunei 
Cinahl 

Syfte Att skapa en omfattande undersökning och uppskattning av förekomsten av studiens variabler 
psykosociala arbetsrelaterade stressfaktorer, utmattning och fysiska symtom bland 
akutsjuksköterskor och intensivvårdssköterskor. Syftet var även att jämföra och se om det fanns 
skillnader mellan dessa. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsstudie 

Urval 138 akutsjuksköterskor oberoende av arbetstid samt 140 intensivvårdssköterskor. 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys I bedömningen av psykosociala arbetsrelaterade stressfaktorer användes skalan COPSOQ2 
(Copenhagen Psychosocial Questionnaire version 2). I bedömningen av utmattning användes 
skalan OFER (Occupational Fatigue Exhaustion Recovery scale). För att bedöma fysiska problem 
användes ett screeninginstument, CMDQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire). 
Till alla dessa värden användes dataprogrammet STSS för att genomföra dataanalysen. 

Bortfall 38 stycken akutsjuksköterskor då 100 slutförde studien. 39 stycken intensivvårdssjuksköterskor då 
101 slutförde studien. 

Slutsats Studiens resultat visar på att de olika typerna av sjuksköterskorna ej påvisar stor skillnad när de 
gäller de variabler som undersöktes. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 45 poäng. 
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Artikel 2 

 

Referens Abraham, L.J., Thom, O., Greenslade, J.H., Wallis, M., Johnston, A.N., Carlström, E., Mills, D. & 
Crilly, J. (2018). Morale, stress and coping strategies of staff working in the emergency 
department: A comparison of two different-sized departments. Emergency Medicine Australia, 
30(3), 375-381. doi: http://dx.doi.org/10.1111/1742-6723.12895 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att beskriva och jämföra sjukvårdspersonalens upplevelse av arbetsmiljön på två olika 
akutmottagningar i Australien. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 196 deltagare. All hälso- och sjukvårdspersonal på båda akutmottagningarna erbjöds att delta.  

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Data analyserades genom dataprogrammet Stata version 14. Beskrivande statiskt i form av 
demografiska och professionella erfarenheter grupperades till teman utifrån de gemensamma drag 
som upptäcktes. 

Bortfall 50 personer i bortfall då 146 stycken slutförde studien. 

Slutsats Studien visar på att hälso- och sjukvårdspersonal på två olika akutmottagningar i samma distrikt 
upplever liknande stressfaktorer och använder sig även av liknande strategier för att bemöta dessa. 
Dessa stressfaktorer kretsar kring organisationen och författarna hävdar att det krävs ytterligare 
forskning för att se om det är likadant på akutmottagningar i allmänhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 43 poäng. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Dong-Mei, L., Ning, S., Su, H., Yu-ying, F., Fan-ying, K. & Qiu-jie, L. (2015). Occupational 
Stress and Coping Strategies Among Emergency Department Nurses of China. Archives of 
Psychiatric Nursing, 29(4), 208-212. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2014.11.006 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Att beskriva sambandet mellan copingstrategier och arbetsrelaterad stress bland 
akutsjuksköterskor i Kina. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 127 heltidsanställda akutsjuksköterskor som arbetat minst ett år inom yrket på fem generella 
sjukhus. 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Dataprogram SPSS 15.0. Regressionsanalys användes för att se sambandet mellan två oberoende 
av varandra variabler. I denna studie förklarade modellen sambandet mellan olika typer av stress 
och copingstrategier. 

Bortfall 14 personer. 113 akutsjuksköterskor slutförde studien. 

Slutsats Verksamhetsansvarig bör ta hänsyn till akutsjuksköterskans arbetsbelastning och uppmärksamma 
problemet då det inte bara påverkar sjuksköterskans moraliska och fysiska integritet. Det kan även 
leda till att sjuksköterskan väljer ett dåligt arbetssätt som fortsätter att försämra deras hälsa. Detta 
skapar en negativ spiral. Verksamhetschefen bör även ta ansvar för att skapa en bättre arbetsmiljö 
för personalen och att hjälpa sjuksköterskorna att bearbeta yrkets problem och att finna positiva 
copingstrategier. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 41 poäng. 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Duffy, E., Avalos, G. & Dowling, M. (2015). Secondary traumatic stress among emergency 
nurses: a cross- sectional study. International Emergency Nursing, 23(2), 53-58. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2014.05.001 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Att mäta akutsjuksköterskors självupplevda nivåer av sekundär traumatisk stress. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 117 akutsjuksköterskor från tre olika akutmottagningar. 

Datainsamling Frågeformulär med STSS-skala. (Secondary traumatic stress scale) 

Dataanalys Dataprogrammet IBM SPSS Statistics 20 användes för att sammanställa insamlade data. I detta 
ställs 2 hypoteser mot varandra för att finna signifikans.  

Bortfall 12 sjuksköterskor då 105 stycken inkluderades i studien. 

Slutsats Studiens resultat visar att akutsjuksköterskor i Irland upplever höga nivåer av STS. Studien visar 
att nivåerna av STS är högre för akutsjuksköterskor på Irland än för akutsjuksköterskor i USA. 
Det behövs ytterligare forskning för att identifiera copingstrategier sjuksköterskorna kan använda 
sig av för att hantera STS, för att undersöka vilka copingstrategier de sjuksköterskor som inte 
utvecklat STS använder sig av samt även en liknande undersökning över Europa skulle vara 
väsentlig för att jämföra nivåerna i övriga länder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 40 poäng. 
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Artikel 5 

 

 

 

 

Referens Ilić, I. M., Arandjelović, M. Ž., Jovanović, J. M., Nešić, M. M. (2017). Relationships of work-
related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among 
emergency physicians and nurses. Medycyna Pracy, 68(2), 167-178. doi: 
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00516 

Land  
Databas 

Serbien 
Pubmed 

Syfte Att beskriva den ökade psykologiska risken i samband med arbete, stress, personliga egenskaper 
och utbrändhet bland sjuksköterskor och läkare på en akutmottagning.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 204 stycken sjuksköterskor och läkare som hade anställning på akutmottagningen i Nis, Serbien. 
Deltagandet var frivilligt och anonymt. 

Datainsamling Frågeformulär enligt COPCOQ (Copenhagen Psychosocial Questionaire) som handlar om 
psykosociala faktorer på jobbet. 

Dataanalys Uppgifterna uttrycktes som medelvärden (M) och standardavvikelse (SD). För jämförelse av 
medelvärden mellan grupper användes variansanalysen (ANOVA) och Bonferroni post hoc-test. 
Jämförelse av attributande karakteristiska frekvenser mellan grupper utfördes med Mantel-
Haenszel Chi2-test eller Fisher-exakta test i fall där den förväntade frekvensen var under 5. 
Korrelationsanalysen utvärderade förhållandet mellan skalorna i COPSOQ-frågeformulär och 
poäng av utbrändhet. Den beräknade Spearmans rankningskorrelationskoefficient (r) utvärderades 
med hjälp av studentens t-test. Bedömning av faktorer av intresse som påverkade den totala 
poängutbränningen, användes multifaktor linjär regressionsanalys (MANOVA). All statistisk 
analys utfördes med användning av statistikpaketet för sociala vetenskaper (SPSS) version 10.0. 
(SPSS Inc., USA). I alla analyser betraktas p-värde <0,05 som statistiskt signifikant. 

Bortfall 36 stycken då 168 personer slutförde studien. 

Slutsats Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på akutmottagningen möter höga krav, ansvar. Det 
krävs engagemang från personalen och de känner sig även osäkra på arbetsplatsen. Utbrändhet 
bland sjuksköterskor och läkare på jobbet blir ofta ignorerat trots att det leder till allvarliga 
konsekvenser för personalens mentala och generella hälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 40 poäng. 
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Artikel 6 

 

 

 

 

Referens Kilic, S.P., Aytac, S.O., Korkmaz, M. & Ozer, S. (2016). Occupational Health Problems of Nurses 
Working at Emergency Departments. International Journal of Caring Sciences, 9 (3), 1008-1019.  

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Att utforska vanligt förekommande arbetsrelaterade hälsoproblem för sjuksköterskor som arbetar 
på akutmottagningar i Gaziantep/Turkiet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 177 sjuksköterskor på akutmottagning på 4 allmänna sjukhus, 1 universitetssjukhus och 7 privata 
sjukhus i Turkiet. 

Datainsamling Frågeformulär baserat på litteraturöversikt uppdelat på 2 delar där den första innehöll frågor om 
sociodemografiska faktorer och den andra delen inkluderade frågor kring arbetsrelaterade 
stressfaktorer. 

Dataanalys Data bearbetas genom dataprogrammet SPSS 15.0 (Statistical programme for social Sciences). 

Bortfall 66 stycken då 111 akutsjuksköterskor genomförde studien. 

Slutsats Det framkom att arbetsrelaterade stressfaktorer som sjuksköterskor på akutmottagningar upplever 
är ljud, verbalt våld från patienter eller anhöriga, exponering för desinfektionsmedel och risk för 
stickskador. Sjuksköterskor upplever olika hälsoproblem som rygg och höftsmärtor, stress och 
sömnlöshet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 43 poäng. 
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Artikel 7 

 

 

 

Referens Mikkola, R., Huhtala, H. & Paavilainen, E. (2017). Work-related fear and the threats of fear 
among emergency department nursing staff and physicians in Finland. Journal of Clinical Nursing 
(John Wiley & Sons, Inc.), 26(19-20), 2953-2963. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13633 

Land  
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva oro. Orsaker som skapar oro och förekomsten av rädsla på 
akutmottagningar bland akutsjuksköterskor och läkare i Finland. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Akutsjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och läkare från 2 olika sjukhus. 

Datainsamling Studien utfördes i två faser. I den första intervjuades 30 stycken akutsjuksköterskor från ett 
centralt och ett universitetssjukhus. Detta användes för att samla in bakgrundsinformation om 
existensen av oro bland personalen. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas till teman 
som var relaterade till existens och uppkomst av oro samt faktorer som bidrar till uppkomsten av 
oro. Efter detta spreds denna information vidare till 16 andra sjukhus som hade akutmottagningar. 
Efter detta skickades frågeformulär ut till två av dessa. Resultatet av detta togs med i studien. 

Dataanalys Data analyserades via dataprogrammet SPSS 19.0. Data analyserades med användning av 
huvudkomponentanalys och kors-tabulering. Betydelsen av skillnaderna utvärderades med 
användning av chi-Square-testet (v2). 

Bortfall Bortfallet var 37 %. 

Slutsats Slutsatsen i studien var att tidigare studier har mer fokuserat på arbetsrelaterad stress och faktorer 
som orsakar stress. Denna studie fokuserade på oro och rädsla i akutvården och faktorer som 
orsakar det i en större skala. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning som visat att våld 
orsakar oro. Här identifierades även andra faktorer som orsakar oro. Genom att identifiera dessa 
faktorer samt förebygga de kommer arbetsförhållanden för sjuksköterskor och läkare inom 
akutsjukvården att förbättras. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 43 poäng. 
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Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Morisson, L. E. & Joy, J.P.(2016). Secondary traumatic stress in the emergency department. 
Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 72(11), 2894-2906. doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/jan.13030 

Land  
Databas 

Skottland 
Cinahl 

Syfte Att utforska förekomsten av sekundär traumatisk stress bland akutsjuksköterskor i västra 
Skottland och deras upplevelse av det. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Temaanalys – Kvalitativ del 
Beskrivande statistik – Kvantitativ del 

Urval Alla akutsjuksköterskor i fyra sjukhus i västra Skottland. 

Datainsamling Frågeformulär med STSS (Secondary traumatic stress scale) 

Dataanalys Dataprogrammet Excel användes för att sammanställa data i den första fasen. I den andra fasen 
spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas och viktiga teman identifierades för att 
sammanställas. 

Bortfall 70 personer då de från början var 150 stycken och 80 avslutade den första kvantitativa fasen. I den 
kvalitativa fasen var det 20 akutsjuksköterskor som deltog. 

Slutsats STS är ett vanligt förekommande problem bland akutsjuksköterskor i västra Skottland och om 
detta ignoreras kan denna gruppens mentala hälsa och förmåga att ge god omvårdnad påverkas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 44 poäng. 
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Artikel 9 

 

 

Referens Rozo, J. A., Olson, D. M., Thu, H. (sue), & Stutzman, S. E. (2017). Situational Factors Associated 
With Burnout Among Emergency Department Nurses. Workplace Health & Safety, 65(6), 262–
265. doi: http://dx.doi.org/10.1177/2165079917705669 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att erhålla en fördjupad förståelse för upplevelse och faktorer som kan leda till utbrändhet bland 
akutsjuksköterskor. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologi 

Urval Snöbollstekniken. Sjuksköterskor som hade erfarenhet av akutvård och var över 18 år, 
engelsktalande och upplevde arbetsrelaterad stress. 

Datainsamling Enkät och personliga intervjuer under inspelning. 

Dataanalys Hermeneutisk analys. Intervjuerna transkriberas och viktiga teman identifierades. Slutligen 
sammanställdes dessa teman. 

Bortfall Inga 

Slutsats Studien	visade	på	att	akutsjuksköterskor	upplever	utbrändhet	på	grund	av	ohälsosamma,	
stressiga	och	våldsamma	miljöer.	Kvantitativ	forskning	är	behövlig	för	att	undersöka	
hjälpsamma	strategier	för	att	minska	eller	eliminera	utbrändhet	hos	sjuksköterskor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad	I	enligt	Carlsson	och	Eimans	granskningsmall	(2003).	43	poäng. 
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Artikel 10 

 

 

Referens Yuwanich, N., Sandmark, H. & Akhavan, S. (2016). Emergency department nurses’ experiences 
of occupational stress: A qualitative study from a public hospital in Bangkok, Thailand. Work, 
53(4), 885-897. doi: http://dx.doi.org/10.3233/WOR-152181 

Land  
Databas 

Thailand 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors uppfattningar om arbetsrelaterad stress på akutmottagning 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 21 akutsjuksköterskor oberoende av kön med minst kandidatexamen i vårdvetenskap som arbetade 
heltid på ett allmänt sjukhus i Thailand valdes ut. Minst ett års erfarenhet av akutsjukvård krävdes. 

Datainsamling Semistrukturerad individuell intervju vilket där alla deltagare fick samma öppna huvudfrågor i 
samma ordning men följdfrågorna kunde variera beroende på svaren från sjuksköterskan. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Innehållsanalys användes då data som översatts ordagrant först avlyssnades om igen för att finna 
en kortare meningsdel för det som svarats. Dessa kodades och jämfördes för att skapa subteman. 
Liknande subteman grupperades till ett tema. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Studien visade att akutsjuksköterskor arbete är väldigt krävande och de utsetts frekvent av 
arbetsrelaterad stress. Den högst rankade stressfaktorn var hög arbetsbelastning. Stressen gav 
negativa konsekvenser bland akutsjuksköterskorna både fysiskt och psykiskt men även för 
patienterna som fick sämre omvårdnad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 47 poäng. 
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