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Sammanfattning:  
Bakgrund: Sjuksköterskor kan konfronteras med traumatiska händelser i sitt dagliga 
arbete. Dessa händelser kan leda till en fara för sjuksköterskors hälsa i form av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sekundär traumatisk stress (STS) eller utbrändhet. 
Hanteringsstrategier är individuella och har en stor betydelse för sjuksköterskors 
återhämtning.  
Syfte: Hur påverkas sjuksköterskor av traumatiska händelser och hur hanterar de 
uppkomna känslor.  
Metod: En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod där 14 bloggar analyserades. 
Sökningen genomfördes osystematiskt via sökmotorn Google. Analysen resulterade i två 
kategorier och sju underkategorier. 
Resultat: Sjuksköterskor kände en fysisk och emotionell utmattning på grund av de 
traumatiska upplevelserna. Personligheten förändrades. Att stänga av sina känslor eller att 
frigöra sig från dem var möjliga hanteringsstrategier. En positiv inställning till livet samt 
acceptans av egna känslor, sammanhållning i team och erfarenhet har bidragit positivt i 
hanteringsprocessen. 
Slutsats: Genom att sjuksköterskor upplever traumatiska händelser i sitt arbete är risken 
för ohälsa stor. Utbrändhet och PTSD kan utvecklas hos sjuksköterskor och påverkar 
vårdandet negativt.  
Klinisk betydelse: Studiens resultat kan användas av verksamhetschefer och 
sjuksköterskor för att öka kunskapen i området. Programansvariga på högskolor kan 
inkludera studien i utbildningsinnehållet för att även förbereda studenter inför sin 
kommande praktik. 
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Summary:  
Background: Nurses can be confronted with traumatic events in their daily work. These 
events can lead to danger to nurses' health in the forms of posttraumatic stress syndrom, 
secondary traumatic stress or burnout. Management strategies are individual and have a 
significant importance to nurses’ recovery. 
Purpose: How traumatic incidents affect nurses and how they cope with arising feelings. 
Method: A qualitative content analysis was chosen as a method where 14 blogs were 
analyzed. The search was carried out unsystematically through the Google search engine. 
The analysis resulted in two main categories and seven subcategories. 
Result: The nurses felt a physical and emotional exhaustion because of their traumatic 
experiences. The personality changed. Turning off their emotions or to free themselves 
from them were possible management strategies. A positive attitude to life and acceptance 
of their own feelings and cohesion in the team has contributed positively in the 
management process. 
Conclusion: Traumatic events process a major risk to nurses’ health. They may develop 
burnout or PTSD that may affect caring negatively.  
Clinical significance: The research results can be used by business managers and nurses to 
increase knowledge to the area. Editors in charge in colleges can include this study for 
educational purposes in order to prepare students for future practice.
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INLEDNING 

På alla typer av sjukhusavdelningar kan sjuksköterskor konfronteras med traumatiska 
händelser som till exempel ett hjärtstopp eller plötslig död. Traumatiska händelser i 
kombination med andra faktorer kan orsaka att den psykiska hälsan hos sjuksköterskor 
försämras. Utbrändhet och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan leda till 
sjukskrivningar som innebär ekonomiska men också organisatoriska problem för 
verksamheten. Studien kan bidra till att sjuksköterskor får kunskap om hur de kan påverkas 
av traumatiska händelser och hur de hanterar uppkomna känslor. 

BAKGRUND 

Traumatisk händelse 

Enligt Allgulander (2008) kan en traumatisk händelse handla om att individen är med om 
eller bevittnar en händelse som innebär en allvarlig kroppslig skada eller en händelse som 
upplevs att inte vara begriplig, meningsfull eller hanterbar. En traumatisk händelse kan 
därmed innebära för sjuksköterskor att de tar hand om en patient med en allvarlig fysisk 
eller psykisk skada eller att patienten avlider plötsligt (Adriaenssens, de Gucht & Maes 
2012). Enligt Lavoie, Talbot och Matieu (2011) kan främst händelser som drabbar barn, 
egna anhöriga eller kollegor vara traumatiserande för sjuksköterskor. Att vara med eller se 
traumatiska händelser kan leda till rädsla och oro samt att personen undviker liknande 
situationer för att inte bli påmind om traumat (Allgulander, 2008). Enligt Jörstadt (1997) är 
dock reaktioner på trauman individuella och det är därför viktigt att kunna förstå 
bakgrunden till kriser och sammanbrott för att kunna förstå människan. Reaktionen på 
traumat beskriver också personens sårbarhet. Allgulander (2008) menar att de flesta 
människor klarar av ett trauma utan att få långvariga psykiska besvär, dock spelar 
personens sårbarhet, känslan av sammanhang samt hur ofta personen utsattes för olika 
trauman en bidragande roll för att utveckla ohälsa. 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa innebär mer än att bara vara frisk. Människan ska också känna ett välbefinnande och 
en livskraft och en vilja att leva. Ett socialt nätverk samt känslan av sammanhang 
(KASAM) förstärker livslusten (Dahlberg & Segesten, 2013). Enligt Antonowsky (1991) 
står KASAM för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet betyder att 
människan förstår situationen hon befinner sig i. Hanterbarhet innebär att denna situation 
känns hanterbar för individen. Meningsfullhet beskrivs av att människan känner att hon vill 
hantera situationen för att uppnå en mening med det som händer. Enligt Michel, Lundin 
och Otto (2001) finns det en större risk att drabbas i högre grad av stressreaktioner ju mer 
oklar en traumatisk situation är.  
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Om känslan av sammanhang är nedsatt och personen känner sig ensam och inte har någon 
grupptillhörighet utanför den närmaste familjekretsen ökar risken för att vara mer 
mottaglig att drabbas av ohälsa (Michel et al., 2001). 

Sjuksköterskor som utsätts för traumatiska händelser under en längre tid kan uppleva en 
ohälsa i samband med stress, oro och ångest. Detta kan förklaras med hjälp av hälsokorset 
enligt Erikson (1986) figur 1.Oro samt ångest kan vara en normal reaktion på traumatiska 
eller hotfulla situationer, dock kan det också påverka personens välbefinnande (Skärsäter, 
2009). Den långvariga stressen kan orsaka en verklig ohälsa med objektiva tecken som till 
exempel sömnproblem, försämrad prestationsförmåga eller nedstämdhet. Dessa besvär kan 
ge upphov till bland annat utbrändhet (Gustafsson, 2014). PTSD och utbrändhet är 
exempel förpsykisk ohälsa (Allgulander, 2008). 

 

Figur 1: Människans hälsopositioner (Eriksson 1986, s.33). 

Människan i position A kan ha ett välbefinnande och känna sig frisk trots att det finns 
tecken på ohälsa. I position B visar personen inga tecken på ohälsa och upplever sig också 
att vara frisk. Position C är verklig ohälsa där personen uppvisar objektiva tecken på 
ohälsa och upplever ett illabefinnande. Människan i position D upplever en ohälsa har 
dock inga objektiva sjukdomstecken.  
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Posttraumatiskt stressyndrom och sekundär traumatisk stress 

PTSD tillhör gruppen ångestsyndrom och kan kopplas till traumatiska händelser där 
avskärmning är ett vanligt symtom (Allgulander 2008). Detta innebär att drabbade 
sjuksköterskor försöker att avskärma och förtränga sina känslor.  

Vidare kan de försöka att undvika situationer och patienter som påminner om tidigare 
traumatiska händelser som kan leda till en ökad frånvaro hos sjuksköterskorna (Mealer & 
Jones, 2013). Symtom kan vara flashbacks, som innebär att den drabbade återupplever 
traumat när den blir påmind om situationen i sin vardag. En patient med posttraumatiskt 
stressyndrom kan vara orolig, misstänksam och har koncentrationssvårigheter. Även 
fysiska tecken som hjärtklappning och svettning kan förekomma när minnesbilderna 
tränger sig på (Blume, Lundström & Sigling, 2002). 

Sekundär traumatisk stress (STS) är ofta relaterat till vårdpersonal som blir utsatta för 
patientens traumatiska situation. Stressen uppkommer till följd av att vilja hjälpa den 
lidande människan. STS kan därmed ses som en yrkesrelaterad risk för vårdpersonalen 
(Beck-Tatano, 2011). Tecken på STS kan vara dålig sömn, ångest samt en tendens att 
undvika situationer som påminner om den traumatiska händelsen (Michel et al., 2001). 
Utbrändhet är något som ingår i psykisk ohälsa. 

Utbrändhet 

Utbrändhet kan definieras som en situation där människan har en emotionell utmattning 
som påverkar den personliga prestationsförmågan. Sjuksköterskors arbete innebär att ta 
hand om patienter som kan vara svårt sjuka, traumatiserade och döende. En viss andel av 
sjukvårdspersonalen har svårare att hantera de höga kraven som till exempel att känna 
empati för sina patienter om de regelbundet utsätts för traumatiska händelser. Den 
emotionella utmattningen är en känd yrkesrisk för sjuksköterskor som upplever trauma på 
sin arbetsplats (Hegney, Craigie, Hemsworth, Osserian- Moisson, Aoun, Francis & Drury, 
2014). Enligt Michel et. al. (2001) kan det leda till en nedsatt prestationsförmåga och en 
sämre självkänsla vilket innebär att personen får känslan av att inte duga för sitt arbete. En 
annan faktor som kan utlösa utbrändhet är kronisk stress till exempel på grund av 
personalbrist, för höga krav från arbetsgivaren och ogynnsam arbetsmiljö. Kronisk stress 
har en stark relation till miljöfaktorer och personfaktorer. Arbetsplatsen har en koppling till 
den psykosociala situationen där det finns eller saknas ett samarbete mellan medarbetare 
och arbetsledare. Om medarbetarna har svårt att samarbeta och arbetsledaren inte tar tag i 
konflikter, kan det leda till att arbetsmiljön blir förödande för hälsan och att det blir en stor 
stressfaktor som ökar risken för utbrändhet. Adrianssens et al. (2012) skriver att brist på 
socialt stöd i teamet och dålig kommunikation har också visat sig vara relaterad till högre 
nivåer av utbrändhet hos sjuksköterskor. Dessa aspekter men även personliga och 
psykosociala faktorer hos personalen kan ses som riskfaktorer för traumatisk stress. 



4 

 

Livssituationen och psykosociala faktorer 

Att påverkas utav traumatisk stress har en betydelse hur människan är som person, vad 
individen har upplevt som barn, vilken ålder den är i, om personen är man eller kvinna och 
i vilka sociala sammanhang personen befinner sig i. En hög grad av sårbarhet ger en ökad 
risk för människan att utveckla psykiatriska symtom. Det genetiska arvet från föräldrarna 
har en stor inverkan på hur en människas personlighet utvecklas.  

Vidare lär sig barnet utav föräldrarnas känslomässiga reaktioner som bidrar till hur barnet 
sedan uppfattar omvärlden. Genom arvet och uppväxtförhållanden skapas en speciell 
bakgrund som bidrar till hur sårbarheten och styrkan i människan utvecklas och följer med 
under hela livet (Michel et al., 2001). Alla individer kan någon gång hamna i lägen som 
kan leda till att de blir utsatta för svåra känslor. Om personen befinner sig i en redan 
påfrestande situation med familjeproblem och dålig ekonomi så ökar risken för att krisen 
gradvis ökar och kan leda till psykiatriska symtom (Michel et al., 2001). 

Bearbetning och hantering 

Michel et al. (2001) menar att genom att lära sig om stress och krissituationer blir personen 
medveten om hur stress påverkar en, och kan då se tecken hos sig själv och därmed göra 
något åt sin situation. En möjlighet till bearbetning av det personen är drabbad av, är till 
exempel att prata om det och kommunicera med sina medarbetare så att de kan stötta 
varandra och hjälpas åt med känslorna kring det traumatiska. Ett socialt nätverk, som kan 
bestå av familjen, vänner eller goda arbetskamrater som ger stöd, kan förhindra uppkomst 
av de negativa effekterna av traumatiska situationer. I studien av Lavoie et al. (2011) angav 
sjuksköterskor att grupptillhörighet samt att få stöd är av störst betydelse för att kunna 
bearbeta traumatiska händelser. Det har även visat sig att det är bra att skriva ned det som 
har hänt för att få fram det obehagliga istället för att behålla det inom sig. Fysisk aktivitet 
och avslappningsmetoder kan också ge positiva resultat. 

Michel et al. (2001) har i sin studie kommit fram till att erfaren personal tål stressfulla 
händelser bättre än oerfaren personal. Därmed anser de att utbildning av personal kan 
minska konsekvenserna av känslomässiga reaktioner i viss utsträckning. Utbildningen ska 
innebära katastrofövningar och information om stressreaktioner. Detta bidrar till en 
välfungerande organisation och kan hjälpa sjuksköterskor att bearbeta traumatiska 
händelser. Insatsorganisationer där sjukvården ingår i, utarbetar sitt eget krisstöd genom 
avlastningssamtal, kamratstöd, debriefing samt läkarundersökning för en bearbetning av 
traumatiserande upplevelser (Michel et al., 2001). Sjuksköterskor fungerar även som 
arbetsledare på avdelningen. Detta gör att de behöver kunskap om vilka rutiner och 
strategier som finns för att hantera oväntade händelser (Barnmorskeförbundet, 2005). 
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Sjuksköterskans roll inom vården 

ICN (International Council of Nurses) har skapat en etisk kod för att vägleda 
sjuksköterskor i hela världen till ett gemensamt förhållningssätt. Omvårdnaden ska byggas 
på en gemensam grund: att främja hälsa, att lindra lidande, att förebygga sjukdom och att 
återställa hälsa. Sjuksköterskan ska göra en jämlik och rättvis fördelning av resurser inom 
sjukvården. Viktiga aspekter är även att bemöta patienter och anhöriga med respekt och 
visa empati. Vidare så ska sjuksköterskans beteende stärka yrkets anseende för att 
allmänheten ska kunna känna förtroende för vården. Ohälsa hos sjuksköterskor kan leda till 
en sämre vård och därmed har sjuksköterskor enligt den etiska koden ett ansvar för sin 
egen hälsa, så att vården inte försämras. Ett etiskt förhållningssätt ska sjuksköterskor 
beakta för att säkra patientens rättigheter och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014).  

Dessutom ska sjuksköterskor enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 
(Barnmorskeförbundet, 2005) prioritera, delegera, samarbeta och leda arbetsgruppen på ett 
sätt som ska leda till god vårdkvalitet. Sjuksköterskan ska dessutom kunna utveckla sin 
personliga och professionella kompetens och handleda studenter och undervisa annan 
vårdpersonal. Denna mångfald av ansvarsområden kräver att sjuksköterskor reflekterar 
över sitt arbete och förhållningssätt. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan 
sjuksköterskan utsättas för traumatiserande händelser där reflektion och etiska 
överväganden får en stor betydelse för den framtida vården. Efter en traumatisk händelse är 
det även sjuksköterskans ansvar att ta hand om patienten och dess anhöriga, samt att ge 
stöd till undersköterskor och sjuksköterskestudenter (Barnmorskeförbundet, 2005). Om det 
fattas strategier och stöd för vårdpersonalen kan detta leda till PTSD eller andra psykiska 
besvär som enligt Dahlberg och Segesten (2010) kommer att påverka vårdandet negativt. 
Ett vårdlidande kan därmed uppstå för patienten om sjuksköterskor inte kan uppfylla 
patientens behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Även Adriaenssens et al. (2015) påpekar 
att utbrändhet har negativ inverkan på vårdandet samt att utbrändhet hos sjuksköterskor 
kan medföra en stor ekonomisk belastning för avdelningen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan fortfarande har sin empati kvar då det anses vara sjuksköterskans verktyg 
för en god omvårdnad (Wiklund, 2003). 

Empati och medlidande 

Ordet empati innebär en upplevelse eller känslomässigt vetande om vad en annan 
människa känner, det vill säga att få insikt om den andres stämning och känslor som 
uppkommer i olika sammanhang och situationer. För att kunna förstå en annan människas 
tankar och känslor krävs det att kunna tolka känslouttryck som kan stå för uppfattningar, 
minnen, önskningar och tankar (Holm, 2001). När vårdpersonalen inte längre kan känna 
empati i samma utsträckning som tidigare, kallas det för compassion fatigue (CF). CF kan 
definieras som en extrem utmattning relaterad till empatin och viljan att hjälpa andra, som 
kan resultera i utbrändhet och sekundär traumatisk stress (Stamm, 2010).  
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Medlidande innebär enligt Eriksson (1994) att vara öppen och lyhörd för andras lidande. 
Bramley och Matiti (2014) menar att förståelsen för patientens individuella upplevelse av 
sin sjukdom och att bevara patientens värdighet möjliggör att lindra lidandet. Vårdaren kan 
lida med patienten men ska inte lida själv eftersom det kan enligt Wiklund (2003) leda till 
att vårdaren själv blir hämmad i sin förmåga att stödja och hjälpa patienten. Medlidande är 
därmed en balansakt, även i den bemärkelsen att vårdaren inte får komma för nära 
patientens personliga sfär som kan skada den vårdande relationen. Medlidande och empati 
kan inte användas synonymt. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att det är normalt att visa fysiska och emotionella reaktioner i 
samband med traumatiska händelser. Upprepade exponeringar med traumatiserande 
händelser kan dock leda till utveckling av olika psykiska besvär hos sjuksköterskor 
(Adreaenssens et al., 2012). Exempel på den psykiska ohälsan är utbrändhet, PTSD eller 
STS (Hayes, Douglas & Bonner, 2013; Chang & Chan, 2013).  

Det finns kvantitativ forskning om ämnet som visar att 87% av akutsjuksköterskor och 82 
% av ambulanssjuksköterskor har upplevt minst en traumatisk händelse inom senaste sex 
månaderna (Hayes et al., 2013). Vidare visar samma studie vilka faktorer som ökar risken 
för psykiska problem i samband med arbetet. Det finns få studier som enbart handlar om 
friska sjuksköterskors upplevelser av traumatiska händelser och deras individuella 
hanteringar. Därför anser författarna till föreliggande studie att det behövs forskning inom 
detta område på en djupare kvalitativ nivå med hjälp av bloggar. 

PROBLEMFORMULERING 

På sin arbetsplats kommer sjuksköterskan i kontakt med patienter som är svårt sjuka eller 
även dör. Inte allt för sällan kan det uppkomma situationer eller händelser som kan 
upplevas traumatiska. Dessa händelser kan inte förutses, men kan påverka sjuksköterskan 
som person och professionellt. Det är normalt att sjuksköterskor uppvisar fysiska och 
emotionella reaktioner, dock kan upprepad exponering leda till utveckling av psykisk 
ohälsa. Studiens syfte är att beskriva hur traumatiska händelser påverkar sjuksköterskor 
och hur uppkomna känslor hanteras. Resultatet kan därmed bidra till att öka förståelsen 
kring ämnet som kan vara intressant för sjuksköterskor på samtliga arbetsplatser samt 
sjuksköterskestudenter som står inför sin praktik.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor påverkas av traumatiska händelser och hur de 
hanterar uppkomna känslor.  
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METOD 

En kvalitativ metod har används i föreliggande studie för att få fram beskrivningar av hur 
sjuksköterskor påverkas av traumatiska händelser och hur de hanterar uppkomna känslor. 
Den kvalitativa metoden fokuserar på personers levda erfarenhet av ett fenomen och 
används ofta för studier inom omvårdnad (Henricson & Billhult, 2012). En kvalitativ 
innehållsanalys har används. Enligt Lundmann och Hällgren- Graneheim (2012) innebär en 
kvalitativ innehållsanalys att materialet granskas och tolkas, för att kunna se skillnader och 
likheter. Författarna har analyserat sjuksköterskors upplevelser utifrån offentliga bloggar. 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) är en blogg en öppen och personlig dagbok på 
internet. En kvalitativ innehållsanalys är lämplig vid analys av dagböcker (Lundmann & 
Hällgren- Graneheim, 2012) och har därmed valts för föreliggande studie. 

Urval 

För att hitta relevant material till föreliggande studie inkluderades bloggar som är skrivna 
på svenska, engelska och tyska. Bloggförfattarna skulle vara manliga eller kvinnliga och 
legitimerade sjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet av avdelningsarbete på 
sjukhus, hospice eller inom ambulansverksamheten. Bloggarna skulle vara skrivna från 
2006 fram till 2016. Sjuksköterskestudenters bloggar skulle exkluderas. 

Datainsamling 

Sökningen efter bloggar genomfördes osystematiskt via sökmotorn Google. Sökningen 
påbörjades med sökord som till exempel "nurseblogs" eller "livet som sjuksköterska". 
Sedan användes mer specifika sökord som "ER nurseblog" eller "IVA sjuksköterska blog". 
Efter att ha läst igenom de första fem resultatsidorna på Google med ovan nämnda sökord, 
hittades bloggportaler som sammanlagt innehöll 239 bloggar (bilaga 1). Utav de 239 
bloggarna uppfyllde 186 bloggar inklusionskriterierna. Dessa 186 bloggar granskades 
genom att läsa bloggens titel och beskrivning som ledde till att 26 relevanta bloggar 
framträdde. Dessa 26 bloggar lästes och 11 bloggar uppvisade innehålla tillräckligt 
relevant material till studien som inkluderades till analysdelen. Det hittades även elva 
direktlänkar till enstaka bloggar genom sökning på Google (se bilaga 2). Samtliga bloggar 
granskades, fyra av dem lästes och tre valdes ut till analysdelen. Sammanlagt resulterade 
datainsamlingen i 14 bloggar.  

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2012) kan användas 
för att analysera texter som till exempel intervjuer eller dagböcker. Denna analysmetod kan 
användas inom beteende- eller vårdvetenskap och möjliggör tolkning av olika typer av 
texter. Den kvalitativa innehållsanalysen ger möjlighet till att hitta skillnader och likheter i 
analysmaterialet. Dessa variationer uttrycks i form av kategorier. 
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Analysarbetet påbörjades genom att numrera bloggarna från 1-14 som utgjorde studiens 
analysenhet. Sedan granskades överskrifterna till samtliga inläggen i de 14 bloggarna.  

När överskrifterna innehöll ord som var intresseväckande i relation till studiens syfte, som 
till exempel "burnout", "grief" eller "en akutsjuksköterskas vardag", lästes hela inlägget. 
Om inläggen visade innehålla relevant information kopierades dem, klipptes ut och 
klistrades in i ett nytt dokument. Detta gjorde författarna oberoende av varandra. Den 
skapade sammanställningen av relevanta inlägg lästes därefter av båda författarna. De 
delarna i inläggen som svarade på syftet färgmarkerades. Röd färg stod för sjuksköterskors 
påverkan, blå text för hantering. Detta möjliggjorde att sortera texten under domänerna 
påverkan och hantering. Sedan identifierades meningsbärande enheter som samlades in i 
ett nytt dokument i tabellform under preliminära kategorier: Påverkan, hantering. I detta 
steg översattes de meningsbärande enheterna till svenska. Likheter och skillnader mellan 
de olika bloggarnas meningsbärande enheter färgmarkerades av båda författarna under 
ständig avstämmelse. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna. Därefter kunde 
koder skapas som underlättade sammanställningen av underkategorier och kategorier. 
Dessa steg i analysprocessen genomfördes enligt Lundman och Hällgren- Graneheim 
(2012) och resulterade i två kategorier samt fyra respektive tre underkategorier (tabell 1). 

Tabell 1: Analysprocessen 

Domän Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Påverkan If you only knew how 
scary it is to arrive on 
the scene of a 
shooting. Are they still 
here? Am I safe? Will 
I ever see my family 
again? (...) but the 
patient needs me, 
deserves me, all of me. 
So, I brush my fear a 
side and trudge on. 
The fear is real, but I 
do it anyway.(1) 

Rädsla vid 
ankomstplatsen 
efter skottlossning 

Rädsla Rädsla och 
otrygghet i hotfulla 
situationer  

 

Påverkan av 
traumatiska 
händelser 

Hen hotade att kniva 
oss (...) Vad gör jag 
nu? Försökte med all 
min förmåga hålla mig 
lugn (...) Men jag har 
känslan kvar, jag 
känner mig inte helt 
trygg och jag har en 
känsla av att ha 
misslyckats. 

Otrygghet efter 
knivhot på 
arbetsplats 

Otrygghet 
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Etiska överväganden 

Den etiska grunden och de etiska principerna för en forskning som rör sig om människor, 
är till hjälp för att undvika att de ska bli skadade, utnyttjade eller sårade. Genom att ha 
etiska principer så ökar säkerheten och respekten för deltagarnas rättigheter. Det finns fyra 
etiska principer som forskare bör ha med sig för att överväga sin metod till sin forskning. 
Principerna står för autonomi, göra gott, icke-skada samt rättvisa för sina informanter 
(Kjellström, 2012). 

Enligt Skärsäter och Ali (2012) är bloggförfattarna medvetna om att deras inlägg kan läsas 
av alla människor som har tillgång till internet. Detta kan tolkas som att bloggens texter 
kan användas till forskning utan att samtycke behöver hämtas in. Därmed anser författarna 
att bloggförfattarnas autonomi respekteras, då texterna är offentliga och får läsas av alla. 
Svenska forskare menar även att data till forskning, som kan hämtas fritt på internet, är 
etiskt försvarbart om informanternas identitet skyddas (Skärsäter & Ali, 2012). 
Bloggförfattarnas namn och källa kommer att tas bort från arbetet när föreliggande studie 
kommer att publiceras, detta för att skydda bloggförfattarnas identitet och integritet. Enligt 
Kjellström (2012) kan en avidentifiering av deltagarna skydda deras integritet.  
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RESULTAT 

Resultatet bygger på analysen av 14 bloggar och delades in i två kategorier med tillhörande 
underkategorier: Kategorin "Påverkan av traumatiska händelser" presenteras i fyra 
underkategorier. "Hantering av uppkomna känslor i samband med traumatiska händelser" 
är den andra kategorin med tre underkategorier. Resultatets struktur synliggörs i figur 2. 

 

 

Figur 2: Grafiskt presentation av resultatet. 

Påverkan av traumatiska händelser 

Påverkan av traumatiska händelser handlar om sjuksköterskors upplevelser i samband med 
situationer som väckte svåra känslor och ledde till att de påverkades fysiskt och 
emotionellt. Personligheten och professionaliteten påverkades av traumatiska händelserna 
positivt samt negativt.  
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Rädsla och otrygghet i hotfulla situationer 

Sjuksköterskor berättade att rädsla och otrygghet uppkom vid traumatiska händelser. 
Rädsla upplevdes i samband med hotfulla situationer som till exempel att anlända till en 
plats efter en skottlossning.  

Ovissheten om gärningsmännen fortfarande var kvar, gav en känsla av otrygghet som 
resulterade i rädsla för sitt eget liv och rädsla att aldrig kunna se sin familj igen. Trots att 
arbetsplatsen kändes otrygg fokuserade sjuksköterskor ändå på sina uppgifter och kopplade 
bort sina känslor. 

If you only knew how scary it is to arrive on the scene of a shooting. Are they 
still here? Am I safe? Will I ever see my family again? (...) but the patient 
needs me, deserves me, all of me. So, I brush my fear a side and trudge on. 
The fear is real, but I do it anyway. 

Sjuksköterskor som har blivit utsatta för knivhot på sin arbetsplats beskrev känslor rädsla 
för sitt eget liv och otrygghet. För att kunna kontrollera situationen och inte provocera 
patienten, behöll hon ändå sitt lugn. Efteråt uppstod känslor som misslyckande på grund av 
att hon inte lyckades undvika att situationen eskalerade, otrygghet som grundade sig i att 
hennes liv blev hotat på sin arbetsplats och känslan av att ha blivit övergiven av sina 
kollegor.  

Ångestladdade känslor 

Misslyckande, otillräcklighet, kontrollförlust och skuldkänslor orsakade ångestladdade 
känslor i olika sammanhang. När sjuksköterskorna gjorde allt för patientens överlevnad 
men patienten avled ändå, uppkom känslan att ha misslyckats med sin uppgift som 
sjuksköterska. Suicid är ett exempel där sjuksköterskor kände otillräcklighet att inte ha 
kunnat hjälpa innan patienten tog sitt liv. Vidare anledningar till känslan av otillräcklighet 
och skuldkänslor var att behöva prioritera mellan flera akuta patienter. När en patient med 
livshotande skador fick förtur och de andra patienterna fick vänta ännu längre trots att de 
hade varit på akutmottagningen i flera timmar väcktes det skuldkänslor hos sjuksköterskor 
på grund av att de behövde välja bort vissa patienter. Traumatiska händelser orsakade även 
kontrollförlust och maktlöshet eftersom de hade stora krav på sig själv som till exempel att 
inte göra fel och därmed riskera att döda en patient. Sjuksköterskor fick ångestladdade 
känslor inför sitt arbetspass då de varje dag kämpade för patientens överlevnad. Även att 
behöva berätta för anhöriga om patientens död och se deras reaktioner, väckte ångest hos 
sjuksköterskor då de kände sig ledsna och maktlösa för att de inte kunde göra mer för 
patienten.  
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If you only knew the weight of a wife as she crumbles to the floor when I 
pronounce her husband dead. In the very same spot that their young baby took 
his first steps just hours before.  

His first birthday cake still on the kitchen table, and I feel my chest caving in. 
I’ve carried her weight on my shoulders since that day. 

Sjuksköterskor bar med sig sina upplevda känslor och minnen från tidigare händelser under 
en längre tid. Detta ledde till ångest inför liknande situationer men även inför nästa 
arbetspass då de var rädda för att råka ut för en traumatisk händelse igen. 

Fysisk och emotionell utmattning 

Sjuksköterskor berättade att de upplevde en fysisk och emotionell utmattning. Den fysiska 
utmattningen beskrevs som sömnsvårigheter och trötthet.  

Miljön, att arbeta i skift, personalbrist och krävande patienter samt anhöriga var energi- 
och tidskrävande. Sjuksköterskor fick ont i magen och obehagskänsla när de stod inför en 
traumatisk händelse som liknade en situation de redan har varit med om. Den emotionella 
utmattningen beskrev de som följande: De kände sig ledsna, frustrerade och förtvivlade i 
relation till en traumatisk händelse. Efter arbetspasset var de gråtfärdiga. Upplevelser och 
bilder som var svåra att glömma och släppa, har orsakat att sjuksköterskor upplevde ett 
lidande som bidrog till en emotionell utmattning. Sjuksköterskor upplevde att de måste 
kontrollera sina egna känslor för att kunna hjälpa patienten eller anhöriga i svåra stunder. 
Att vara stark var en del av jobbet och upplevdes ibland som att det tog all energi för att 
fokusera på uppgifterna istället för sina känslor.  

Alla känslor man måste hantera på jobbet tar så otroligt mycket energi. (...) Vi 
har många patienter som är svårt sjuka, de dör och de har anhöriga som man 
känner otrolig empati för. Man är stark för de, för patienterna och deras 
anhöriga, man agerar professionellt. Jag säger inte att det inte är okej att 
känna eller att tänka när man jobbar. Det är till och med okej att släppa en tår 
på jobbet när det blir för mycket, bara inte mina tårar tar över situationen. 

På grund av den fysiska och emotionella utmattningen bidrog det till att det kändes svårt 
för sjuksköterskor att gå tillbaka till jobbet. De funderade på om det fanns andra enklare 
jobb som inte inkluderade traumatiska händelser. Sjuksköterskor beskrev arbetet på akuten 
som att vara i ett skadligt förhållande med psykisk och fysisk misshandel, där patienten 
förolämpar dem och ter sig aggressivt. Det bidrog till funderingar om att aldrig komma 
tillbaka till jobbet. Traumatiska händelser och därmed andra människors lidande ledde till 
att de kände sig känslomässigt bedövade och att empatin tog slut. 
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Personligheten förändras 

Traumatiska händelser hade en positiv inverkan på sjuksköterskors personlighet. Stöd till 
patienter och anhöriga i krissituationer och att ta del av deras berättelser har gett dem 
erfarenhet och lärdom. Erfarenhet och praktiskt kunnande har gett självförtroende inför 
traumatiska händelser och de utvecklade en högre stresstolerans. De kände stolthet över 
sina färdigheter och motiverade dem till att fortsätta att hjälpa människor och rädda liv. 
Sjuksköterskor uppgav att deras förmåga till empati påverkades negativt. De har blivit mer 
känslokalla mot sina patienter och förlorade empatin samt glädjen med sitt arbete. De blev 
cyniska och bittra, som visade sig igenom att de hade en negativ inställning mot sina 
arbetskollegor och hade fördomar mot sina patienter. Vidare uppgav sjuksköterskor att de 
traumatiska händelserna som de har exponerats för har bidragit till att de blev medvetna 
om vad människor är kapabla till att göra mot varandra.  

Detta har påverkat deras syn på världen och människor genom att inse att det både finns 
goda och onda människor och att livet kan vara orättvist.  

A small child who has been intentionally dipped into boiling water, a tiny 
baby who has been flung against the wall like a wet noodle, a young mother, 
driving home from the grocery store, who lost her life to a drunk driver on a 
sunny Thursday afternoon (...) They are memories built on countless events of 
reality. The realization that we are in fact temporary, that humans are capable 
of unimaginable things, and that horrible things happen to good and innocent 
people. 

Hantering av uppkomna känslor i samband med traumatiska händelser 

Sjuksköterskor hade olika hanteringsstrategier för sina känslor i samband med traumatiska 
händelser. Dessa strategier var individuella och skapades av de själva utan något 
professionellt stöd utifrån. Strategierna varierade mellan att distansera sig för att undvika 
känslor till att acceptera och frigöra sig från dem. Gemenskap och en positiv inställning till 
arbetet och livet bidrog positivt i hanteringsprocessen.  

Att stänga av känslor eller att frigöra sig från dem 

Sjuksköterskor berättade om olika strategier för att hantera sina känslor efter traumatiska 
händelser. De ansåg att de inte blev lika emotionellt involverade i patientens lidande 
genom att distansera sig känslomässigt från sina patienter eller att fokusera på något annat 
för att inte låta de egna känslorna komma fram. Ett yttre hårt skal skyddade dem från att 
inte själv bli påverkade av situationer där patienter lider. Detta genom att inte låta de 
påfrestande intrycken inverka på deras känslor. Humor nämndes som en annan möjlighet 
till hantering av uppkomna känslor och gjorde att de kunde distansera sig från det 
allvarliga de har varit med om.  
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Hur befriande det kan vara med lite humor även i mötet med de allra sjukaste 
patienterna, (...) skrattet kan ta udden av det mest eländiga för en stund. 
Skrattet och humorn ger oss tid till lite återhämtning från all stress och alla 
krav. Får oss att må lite bättre. Vi får lite distans till det vi står i och kämpar 
med. 

Några beskrev att de grät medvetet för att hantera det upplevda och för att inte hålla sina 
känslor inombords. Att gråta upplevdes vara känslobefriande och möjliggjorde en 
återhämtning genom att få ut känslorna. De var starka inför mötet med patienterna för att 
behålla sin professionalitet som ansågs vara viktigt för dem och för att kunna stödja 
patienterna. Istället grät de i sin ensamhet för att få ut sina känslor. Sjuksköterskor var ofta 
ledsna i början av sin karriär och grät efter traumatiska händelser. Upplevelserna av 
traumatiska händelser har bidragit till att de har blivit mer erfarna i dessa situationer och 
därmed visste hur de ska agera.  

Det har lett till större självsäkerhet och att traumatiska händelser inte har väckt lika många 
känslor som under första tiden som sjuksköterska. Motion användes ibland istället för att 
gråta. 

Att dela känslor med arbetskollegor 

Sammanhållning i team var av stor betydelse för att hantera känslor efter en traumatisk 
händelse. Samarbete i team gav gemenskap och bidrog till att det upplevda delades med 
medarbetarna. Gemenskapen innebar att medarbetarna kunde gråta och skratta tillsammans 
och sorg kunde delas med varandra.  

If it weren’t for the people we work with we would never survive. We all 
would have given up long ago. These are the only people who understand (...) 
The only ones (...) who know what it feels like to save a life, to hold the hand 
of a dying man, to laugh at something normal people would find horribly 
inappropriate. 

Sammanhållning och gemenskap gjorde att sjuksköterskor ville fortsätta att arbeta. 
Sjuksköterskor beskrev att de bestämde sig för att skapa en grupp efter att en patient hade 
gått bort och situationen hade påverkat hela teamet. Meningen med denna grupp var att 
medarbetarna kunde dela historier och sörja tillsammans. Gruppen upplevde att detta sätt 
att hantera känslor var mycket givande.  

Att ha en positiv inställning till livet och acceptans 

Sjuksköterskor berättade att de kunde uppleva positiva känslor i samband med traumatiska 
händelser som bidrog till att det vägde upp negativa känslor. En positiv inställning till sitt 
arbete och sitt liv kunde underlätta att möta svårt sjuka patienter.  
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Genom att se mycket elände och lidande blev de medvetna om hur bra deras egna liv var, 
eftersom de var friska och deras närstående mådde bra. Uppskattning och tacksamhet som 
sjuksköterskor fick av patienterna bidrog till positiva känslor. Att göra gott och hjälpa 
andra människor sågs som en drivande kraft för att kämpa mot det påfrestande i arbetet. En 
vidare strategi för att kunna förstå och hantera sina känslor, var att de påminde sig själva 
om att det är mänskligt att vara ledsen, sårad eller känna sig maktlös. Även skuldkänslor 
upplevdes som något som var normalt och tillåtet. Acceptans av omständigheterna och att 
en sjuksköterska fortfarande bara är en människa gav ett stöd i hanteringsprocessen. 

We are hurt because we really do the best we can under tremendously 
stressful circumstances. We try our best and yet it never seems enough I feel 
guilty a lot. Guilty that I don't have more empathy. In the end, I am just 
human. 

Resultatsammanfattning 

Påverkan av traumatiska händelser hos sjuksköterskor har gett dem blandade känslor som 
innefattar rädsla, ångestladdade känslor och en emotionell utmattning. Det har visat sig i 
resultatet att de distanserar sig från sina känslor och fokuserar på sina uppgifter för att 
kunna fortsätta arbeta, men minnen och bilder från traumatiska händelserna tar 
sjuksköterskor med sig hem. Genom att exponeras för negativa händelser så påverkas 
sjuksköterskors personlighet, de förlorar sin empati, blir cyniska och bittra. Detta gör att de 
blir medvetna om att livet är orättvist och får en förändrad världsbild. Många funderade 
även på att byta arbete som är enklare och som inte innefattar krissituationer.  

Sjuksköterskor beskrev individuella hanteringar för sina uppkomna känslor efter en 
traumatisk händelse. De kunde använda sig av humor, motion men också få ut sin känslor 
genom att gråta.  

Det visade sig också att gemenskap i teamet var av stor betydelse för hanteringen och att 
dela med sig av sina känslor och upplevelser för arbetskollegor gynnade 
hanteringsprocessen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Giltighet 

Enligt Lundman och Hällgren- Granheim (2012) kan giltigheten styrkas genom en större 
variation av deltagare. Föreliggande studie inkluderar 14 bloggar som är skrivna av både 
kvinnor och män i olika åldersgrupper. Bloggar kan jämföras med dagböcker 
(Nationalenzyklopedin, 2016). Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) anser att bloggar 
ger rikliga livsbeskrivningar av upplevelser och ger därmed möjlighet att belysa olika 
individuella erfarenheter. Eftersom bloggförfattarna är anonyma har författarna till denna 
studie inte haft möjlighet att kontrollera om de verkligen är och arbetar som 
sjuksköterskor. Dock har författarna under hela analysprocessen fått en uppfattning om att 
bloggarna är autentiska. Tillvägagångssättet under analysarbetet samt urvalet är tydligt 
beskriven och stödjer därmed läsaren vid bedömningen av studiens giltighet. För att 
förtydliga innehållet i studiens resultat användes citat från bloggarnas inlägg. Detta kan 
enligt Lundman och Hällgren- Granheim (2012) vara ett kriterium för giltighet. 

Delaktighet 

Delaktighet innebär i en kvalitativ forskning att informanten får ta del av 
forskningsresultatet under analysprocessen och kan på så sätt ha synpunkter på detta. Det 
innebär att forskaren kan ställa kompletterade frågor för att se om det inhämtade 
datamaterialet är rätt (Billhult & Gunnarsson, 2012). Enligt Lundman och Hällgren- 
Granheim (2012) är forskaren medskapare av texten vid intervjustudier. Detta var inte 
relevant för denna studie då det valdes bloggar som var tillgängliga för allmänheten och på 
så sätt kunde relevant datamaterial hämtas in utan att behöva ställa kompletterade frågor 
till informanten.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten byggs enligt Lundman och Hällgren- Granheim (2012) på en tydlig 
beskrivning av analysarbetet som föreliggande studien uppvisar. Detta är för att läsaren ska 
kunna ha en grund att stå på och för att kunna genomföra denna studie. Även att analysen 
genomfördes gemensamt av båda författarna ökar tillförlitligheten. Dataanalysens kvalitet 
stärktes genom att båda författare till föreliggande studie har granskat bloggarnas inlägg 
individuellt samt gemensamt. Därefter har analysprocessen genomförts gemensamt så att 
diskussioner kring meningsbärande enheter och deras tolkning kunde äga rum. De 
relevanta inläggen har lästs igenom ett flertal gånger i samband med analysen, för att inte 
förlora helheten och förhindra feltolkningar. Detta har bidragit positivt i analysprocessen 
eftersom det möjlig gjorde för författarna att alltid se i vilket sammanhang den 
meningsbärande enheten står.  
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Detta styrker även Lundman och Hällgren- Graneheim (2012) som säger att de 
meningsbärande enheterna inte får tas ur sitt sammanhang för att behålla kontexten vid 
analysarbetet. 

Överförbarhet 

Även här är en noggrann beskrivning av studiens hela metoddel av stor betydelse för att 
kunna bedöma överförbarheten (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). Resultatet visar 
vilka känslor traumatiska händelser väcker i sjuksköterskor och vilka strategier de 
använder för att hantera dessa. Likheter och skillnader mellan olika individer kunde hittas. 
Känslor och upplevelser är individuella och kan inte helt överföras till andra individer, 
dock med hjälp av denna studie och variationen av deltagarna kan det visas tendenser som 
kan överföras till olika situationer och grupper. Därmed anser författarna att resultatet är 
överförbar även till andra sjuksköterskor som upplever traumatiska händelser. 
Bloggförfattarna kom från USA eller Sverige som både tillhör den västerländska kulturen 
som anses öka överförbarheten. Studien har inte tagit hänsyn till sjukvårdssystemens 
organisation eller miljö som kan ses som en svaghet med resultatets överförbarhet. 

Styrkor och svagheter 

Till studien användes bloggar. Dessa personliga berättelser kan enligt Axelsson (2012) stå 
för studiens kvalitativa dataunderlag. En fördel med bloggar ses i relation till tidsaspekten. 
Forskarna kan hämta in relevant data från internet och analysera texten direkt till skillnad 
från intervju- eller enkätmetoden som kräver längre tid för datainsamlingen. En annan 
fördel är att vara två författare som kan hjälpas åt att hitta relevanta bloggar för att 
datainsamlingen ska bli större och gör att arbetet blir mer effektivare. Bloggarnas 
personliga berättelser om deras upplevelser av traumatiska händelser var innehållsrika och 
gav tillräcklig med information till resultatet. Detta visar på att metodvalet var ett bra 
alternativ för att få ut kvalitativ data.  

Sökningen till denna studie genomfördes på Google.se med hjälp av sökord. En nackdel 
med en sökning på Google är att det har lett till flera tusen träffar, då sökmotorn Google 
letar efter alla möjliga kombinationer av sökorden. Träfflistan sorteras sedan av sökmotorn 
efter relevans från mest relevant till lägst relevant resultat. Därför valde författarna att gå 
igenom de första fem resultatsidorna då de fortfarande uppvisade länkar till relevant 
material, därefter sjönk relevansen och de övriga träffar förkastades. Bloggportaler som 
kunde hittas i samband med Google-sökningen (bilaga 1) gav ett större utbud på bloggar 
som redan var sorterade efter ämne med en kort beskrivning. Dessa bloggportaler har 
underlättat sökningsarbetet. En nackdel ses dock i trovärdigheten eftersom bloggportaler 
inte granskar om bloggaren skriver sanningen eller om historien är påhittad. 

Sökning efter relevant innehåll i bloggar var tidskrävande. Många bloggar har skrivits i 
flera år och varje månad skrevs flera inlägg. En läsning av samtliga inlägg var på grund av 
den begränsade tiden för examensarbetet inte möjlig.  
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Bloggarna skrev även om sitt privatliv och andra ämnen inom arbetet som sjuksköterska. 
Inlägg som rörde traumatiska händelser och dess påverkan har varit få.  

Därför valdes att läsa inlägg med överskrifter som innehöll ord som kunde stå för ett 
relevant innehåll. Risken med en sökning som begränsas på detta sätt är att studiens 
författare kan ha missat relevanta inlägg då de stod under en överskrift som inte ansågs stå 
för ett relevant inlägg. Datamaterialets volym har varit begränsad dock anser författarna att 
det som hittats har varit tydligt och svarat på studiens syfte samt att olika upplevelser 
inkluderades.  

Bloggar skrivna av sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor med mindre än ett års 
arbetslivserfarenhet exkluderades, då författarna ansåg att de redan befinner sig i en utsatt 
situation och kan därmed vara mer sårbara. Exklusionen anses öka trovärdigheten.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att traumatiska händelser väcker många känslor hos 
sjuksköterskor. Känslor som misslyckande, otillräcklighet, kontrollförlust och skuldkänslor 
gör att de känner ångest inför liknande situationer. Suicid är ett exempel för en traumatisk 
upplevelse som väcker starka känslor, även att behöva berätta för anhöriga om att deras 
närstående har avlidit och se deras reaktioner gör att de känner sig ledsna och maktlösa. 
Liknande känslor upplevde även sjuksköterskor i en studie av Adriaenssens et al. (2014) 
där plötsligt död och att hantera sorg hos anhöriga gav sjuksköterskor smärtsamma 
upplevelser. Detta visar att traumatiska händelser påverkar sjuksköterskor på ett negativt 
sätt genom att väcka svåra och ångestladdade känslor. Dessa känslor kan leda till ett 
illabefinnande hos sjuksköterskor utan att de uppvisar objektiva tecken på sjukdom 
(Erikson, 1986). Upprepad konfrontation med dessa känslor ledde enligt sjuksköterskor till 
att de kände en fysisk och emotionell utmattning. Den fysiska utmattningen visade sig som 
sömnsvårigheter och trötthet. Likheter ses även i en tidigare studie av Mealer, Shelton, 
Berg, Rothbaum och Moss (2007) där intensivvårdssjuksköterskor, beskriver att de 
uppvisar samma fysiska besvär. Den emotionella utmattningen visar sig genom att 
sjuksköterskor är gråtfärdiga efter sitt arbetspass. Liknande känslor kunde även ses i en 
studie om barnmorskor som har varit med om barndöd vid förlossning (Sheen, Spiby & 
Slade, 2015). De känslomässiga översvämningarna tar över situationen och deras 
personliga prestation för vårdandet avtar. Enligt Hegney et al. (2014) är den emotionella 
utmattningen en känd yrkesrisk för sjuksköterskor och en nedsatt prestationsförmåga kan 
vara tecken på utbrändhet. Även Dahlberg och Segesten (2010) anser att ohälsa hos 
sjuksköterskor kan påverka vårdandets kvalitet negativt genom att patientens behov inte 
uppfylls. Detta kan resultera i ett vårdlidande för patienten. Författarna till föreliggande 
studie kunde upptäcka att sjuksköterskor uppvisade symtom för utbrändhet samt PTSD, 
dock skrev ingen om att de själva ha drabbats av det. Detta förvånade författarna till 
föreliggande studie, då tidigare forskning har visat att var fjärde sjuksköterska utvecklar 
symtom för PTSD och 8,5 % uppfyller kriterierna för diagnosen av PTSD (Adriaenssens et 
al., 2014).  
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En fråga som väcktes i detta sammanhang var om sjuksköterskor inte kände igen de 
symtomen hos sig själva eller om de valde medvetet att inte offentliggöra sin ohälsa på sin 
blogg. Även om sjuksköterskor inte har utvecklat utbrändhet eller PTSD än, så upplever de 
en ohälsa och ett illabefinnande med eller utan uppkomst av objektiva sjukdomstecken. 
Erikson (1986) anser att hälsa är mer än att bara vara fri från sjukdom och ohälsa kan även 
upplevas utan att ha symtom på en specifik sjukdom.  

Resultatet visar att sjuksköterskor hade svårt att glömma och släppa minnen och bilder som 
bidrog till att de själva led av det upplevda. Vidare så orsakade patientens elände och 
känslan av att livet är orättvist ett lidande hos sjuksköterskor. Det kan även ses ett samband 
mellan PTSD och sjuksköterskor som överskrider gränsen för ett professionellt medlidande 
för sina patienter och utvecklar ett eget lidande (Sheen, Spiby & Slade, 2015). Författarna 
till denna studie anser att ett professionellt förhållningssätt innebär att sjuksköterskor har 
kunskap om skillnaden mellan medlidande och lidande och att kunna distansera sig från 
patientens öde utan att förlora empatin. Även Wiklund (2003) anser att sjuksköterskor inte 
får komma för nära patientens personliga sfär då detta kan vara skadlig för den vårdande 
relationen och därmed påverka omvårdnadens kvalitet. Resultatet visar också att 
sjuksköterskors personlighet påverkas av att konfronteras med patienters upplevelser i 
samband med traumatiska händelser. Frustrationen över orättvisan och att inte kunna rädda 
allas liv, förändrar deras syn på världen, livet och människor. Sjuksköterskor beskriver att 
de utvecklade en cynisk och bitter inställning till sitt arbete och sina patienter. Cynism, 
minskad empati och hopplöshet är tecken på compassion fatigue som i sin tur ökar risken 
för utbrändhet (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010; Stamm, 2010). Chang 
och Chan (2013) menar att en positiv inställning till arbetet minskar risken för en 
emotionell utmattning och utbrändhet samtidigt som sjuksköterskor kan se och använda 
sina resurser bättre. Detta leder till mindre cynism och en bättre attityd gentemot patienter 
och kollegor. Bakker, Le Blanc och Schaufeli (2005) beskriver i sin studie att 
intensivvårdssjuksköterskor har blivit emotionellt utmattade genom att arbeta med kollegor 
som har utbrändhet. Detta genom att de har blivit påverkade av deras negativa inställning 
som har lett till att även de utvecklade utbrändhet. Detta visar hur viktig en positiv 
inställning är i teamet.  

Resultatet visar att även positiva känslor kan väckas efter traumatiska händelser. Detta 
förvånade författarna till denna studie. Tacksamhet och uppskattning från patienter 
motiverade sjuksköterskor att fortsätta arbeta men bidrog även till en positiv inställning till 
sitt arbete och liv. Detta har underlättat arbetet med svårt sjuka patienter samt 
hanteringsprocessen efter traumatiska händelser. Detta styrker även Rushton, Batcheller, 
Schroeder och Donohue (2015) där de visar att sjuksköterskor ska vara optimistiska för att 
kunna hantera höga nivåer av stress. De ska även känna välbefinnande och se en mening 
med god patientarbete för att motverka utveckling av ohälsa. Enligt Kornhaber och Wilson 
(2011) måste sjuksköterskor acceptera sin sårbarhet som en del av att vara människa för att 
kunna förstå patienters behov och livsvärld. Även Beck (2011) anser att de sjuksköterskor 
som kan acceptera och hantera sina egna känslor, kan hjälpa och stödja patienten i svåra 
situationer. Dessa likheter i föreliggande resultat och även tidigare forskning visar 
betydelsen av en positiv inställning.  
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Sjuksköterskor bör acceptera att de inte kan rädda alla människors liv. Även svåra känslor 
är en del av yrkeslivet och måste accepteras istället för att förträngas.  

Distans till patienten nämner sjuksköterskor som en strategi för att inte låta de egna 
känslorna ta över och ett skyddande hårt skal byggs upp för att inte bli emotionellt 
påverkad. Kornhaber och Wilson (2011) visar i sin studie att maktlöshet och frustration i 
samband med att inte kunna hjälpa brännskadade patienter leder till ökad negativ stress. 
Sjuksköterskor distanserar sig från patienterna istället för att engagera sig för deras 
återhämtning. Detta visar att omvårdnaden påverkas negativt genom detta sätt att hantera 
känslor. Ett hårt skal och distans begränsar möjligheter för att se och förstå patientens 
lidande och därmed kan en god omvårdnad inte uppnås enligt författarna till föreliggande 
studie. Wiklund (2003) poängterar vikten av att sjuksköterskor har empatin kvar för att 
kunna ge en god omvårdnad till sina patienter. 

Dessutom anser Adriaenssens et al. (2014) att distans som strategi från sina patienter och 
egna känslor leder till en ökad risk för utbrändhet. Distans till patienter samt psykisk 
ohälsa hos sjuksköterskor kan enligt författarna till denna studie leda till ett vårdlidande för 
patienter. Leiter, Harvie och Frizzell (1998) belyser patienters uppfattningar av vården där 
personalen är utmattad eller funderade på att sluta arbeta. Omvårdnaden upplevdes då 
mycket sämre än på avdelningar med entusiastisk personal. 

Sjuksköterskor upplever i sin profession att de ska visa sig starka för sina patienter och 
anhöriga i samband med traumatiska händelser. Detta beskrivs som mycket energikrävande 
som bidrar till en emotionell och fysisk utmattning. Författarna till föreliggande studie ser 
ett samband mellan utbrändhet och personliga krav samt krav som ställs från arbetsgivaren 
och allmänheten. ICN:s etiska kod kräver av sjuksköterskor att de ska visa respekt och 
empati, samt att ta ansvaret till att visa ett beteende som inger allmänheten förtroende för 
vården. Sjuksköterskor ska dessutom se till att den egna hälsan inte påverkas negativt. 
Författarna anser att det finns svårigheter att uppnå till ICN:s krav när sjuksköterskor 
utsätts för traumatiska händelser som påverkar deras hälsa negativt. De höga kraven som 
professionen innebär kan leda till en utmattning och låg prestationsförmåga. Höga krav på 
sig själv kan leda till en dålig självkänsla om inte personen når upp till sina mål och ökar 
därmed risken för utbrändhet (Michael et al., 2001; Adriaenssens et al., 2014). 

Resultatet visar att erfarenhet är en betydande faktor för hur traumatiska händelser upplevs 
av sjuksköterskor. Detta bekräftas även av en studie som visar att erfarenhet, en längre tid 
på samma avdelning samt sjuksköterskors ålder är faktorer som bidrar till en positivare 
inställning och minskar risken för utbrändhet (Hayes, Douglas & Bonner, 2013). Även 
Beck (2011) instämmer och skriver att yngre sjuksköterskor är mer sårbara än äldre. 
Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskor med yrkeserfarenhet är mer 
medvetna om sina brister samt har större kunskap om traumatiska händelsers förlopp och 
innebörd. Känslorna kan då möjligtvis accepteras bättre och egna strategier för att hantera 
dem har redan skapats. Yngre och oerfarna sjuksköterskor har oftast inte kunskap om vilka 
känslor och reaktioner som kan uppkomma vid en traumatisk händelse som kan vara 
orsaken till att de känner sig otrygga. Författarna anser att förutom erfarenhet så är även 
utbildning av personalen viktig.  
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Även Beck (2011) lyfter i sin studie betydelsen av utbildningen och undervisning inom 
traumatiska händelser och riskfaktorer för psykisk ohälsa hos sjuksköterskor. Det kan bidra 
till att sjuksköterskor förstår vilka känslor som kan uppkomma vid krissituationer och 
därmed skapa sina egna hanteringsstrategier samt att kunna se symtom på ohälsa hos sig 
själva. 

Sjuksköterskor anser att kunna dela känslor med arbetskollegor är en bra 
hanteringsstrategi. En grupp bildades för att kunna dela upplevelser med varandra samt att 
kunna gråta och skratta tillsammans. Michael och Jenkins (2001) beskriver att dela mid sig 
om upplevelser bidrar till att sjuksköterskor kan återfå en känsla av kontroll över 
situationen som är gynnsam för återhämtningen. Författarna till föreliggande studie anser 
att känslan av kontroll bidrar positivt till känslan av sammanhang (KASAM). Enligt 
Dahlberg och Segesten (2013) förstärker gemenskapen KASAM som är betydelsefull för 
att känna hälsa och livslust. Efter att ha pratat om händelsen och känslor kan 
sjuksköterskor förstå situationen bättre, så att den blir begriplig, att göra gott för andra 
människor ökar känslan av meningsfullhet. En ökad kontroll ökar även känslan av 
hanterbarhet. Därmed anses KASAM vara av stor vikt i hanteringsprocessen efter 
traumatiska händelser för att sjuksköterskor ska kunna uppnå en verklig och upplevd hälsa.  

Slutsats 

Det saknas forskning som beskriver hur sjuksköterskor påverkas av traumatiska händelser 
och hur de hanterar uppkomna känslor. Detta är en förutsättning för att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter ska kunna få en förståelse och kunskap i sitt arbete om traumatiska 
händelser. Sjuksköterskor påverkas av traumatiska händelser på olika sätt. Rädsla, 
otrygghet och ångestladdade känslor var en del av reaktionerna. Några valde att distansera 
sig från sina patienter, andra använda humor som en hantering av uppkomna känslor. 
Genom att sjuksköterskor upplever traumatiska händelser i sitt arbete är risken för ohälsa 
stor. Utbrändhet och PTSD kan utvecklas hos sjuksköterskor och påverkar vårdandet 
negativt.  

Kliniska implikationer 

Samtliga sjuksköterskor oavsett vilken avdelning de arbetar på kommer i kontakt med 
traumatiska händelser, därmed kan föreliggande studie öka kunskapen om hur traumatiska 
händelser kan påverka sjuksköterskor och vilka hanteringar som andra sjuksköterskor 
använder. Studien kan bidra till att sjuksköterskor kan känna igen sig i bloggförfattarnas 
upplevelser och även få en bekräftelse på att de inte är ensamma om sina känslor och 
individuella hanteringsstrategier. Verksamhetschefer kan få en bredare förståelse hur 
viktigt sammanhållning i team är för att kunna underlätta hanteringen. Programansvariga i 
sjuksköterskeutbildningen kan inkludera den framkomna kunskapen i 
undervisningsmaterialet för att förbereda sjuksköterskestudenter inför sin kommande 
praktik inom klinisk verksamhet.  
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Förslag på vidare forskning/ utveckling 

Det finns kvantitativ samt kvalitativ forskning inom detta område, dock anser författarna 
att det behövs mer forskning i nordiska länder om upplevelsen och uppkomna känslor i 
samband med traumatiska händelser. Detta för att även kunna avgöra om 
sjukvårdssystemet, miljön eller kulturell bakgrund har en bidragande roll på upplevelser 
och hantering. Därmed skulle forskningsresultat vara mer överförbara till nordiska länder 
och också kunna bidra till att professionella hanteringsstrategier kan anpassas och 
förbättras i dessa länder.  

En fråga som väcktes vid studiens resultatdiskussion var hur sjuksköterskors psykiska 
ohälsa påverkar vårdandet och om eventuellt vårdlidande uppstår i samband med detta.  

Ytterligare en fråga som var av intresse var hur sjuksköterskors psykiska ohälsa kan 
äventyra patientsäkerheten. Dessa forskningsfrågor kan vara till grund för ett 
förbättringsarbete inom den nordiska vården. 
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Bilaga 1: Sökordstabell bloggportaler 

Sökord Google Datum Bloggportal Antal 
bloggar 

Granskade Lästa Urval 

Nursing blog 16-09-03 100top 
nursing 
blogs 

100 100 5 4 

Nursing blogs 16-09-03 Top30 
nursing 
blogs 

30 15 3 1 

ER nurse blogs 16-08-30 Life in the 
ER: 50 
best 
blogs - 
RN 
central 

20 20 5 1 

Akutsjuksköterska 
blogg 

16-08-30 Sjuksköters
ka blogg: 
Två ord 
som inte 
kombineras 
nog ofta 

20 20 3 3 

ICU-nurse blog 16-09-03 60 excellent 
nursingblog
s 

60 22 7 2 

Krankenschwester
Notaufnahme 
Blog 

16-08-31 Die neun 
intressantes
ten Blogs 
zum Thema 
Pflege 

9 9 3 0 



 

 

Bilaga 2: Sökordstabell direktlänkar från google 

Sökord Datum Granskade Lästa Urval 

Livet som 
sjuksköterska 
blogg 

16-09-02 5 1 1 

Trauma 
sjuksköterska 
blogg 

16-09-02 2 1 1 

Iva sjuksköterska 
blogg 

16-09-02 3 1 1 

Krankenschwester 
Notaufnahme 
Blog 

16-08-31 1 1 0 

 

 


