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Bakgrund: Sjuksköterskans yrke är präglat av stor arbetsbelastning, ett högt tempo och 

många olika arbetsuppgifter som oftast ska utföras under tidspress. Andelen akuta patienter 

ökar samtidigt som att resurser begränsas och effekten av detta har en direkt påverkan på 

sjuksköterskans psykiska hälsa. 

 
Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa faktorer som orsakar psykisk ohälsa hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvården. 

 
Metod: En litteraturöversikt bestående av 10 vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

forskningsmetodik. Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. 
 
Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman som visade sig påverka sjuksköterskans 

hälsa; dessa är Arbetsrelaterade faktorer och Psykosociala faktorer. Subteman är arbetsmiljö, 

ledarskap och organisation gällande huvudtemat arbetsrelaterade faktorer, trauma och 

lidanden, återhämtning samt stressorer vid huvudtemat psykosociala faktorer. 
 
Konklusion: Genom kunskap om psykisk ohälsa samt utveckling av coping-strategier med 

förebyggande åtgärder kan en mer hälsosam och stödjande arbetsmiljö skapas för 

sjuksköterskor inom akutsjukvården.
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Background: The nurse´s profession is characterized by a high workload, a high tempo and 

many different tasks that are usually performed under enormous time pressure. The 

proportion of acute patients increases drastically while the resources are limited and the 

effect of this has a direct impact on the nurse.  

 
Purpose: The purpose of the litterature review is to highlight factors that causes mental 

illness in nurses in the emergency care. 

 
Method: The litterature review consists of 10 scientific articles with quantitative researsh 

methodology. The article research was done in the databases CINAHL and PubMed. 

 
Result: The analysis resulted in two main themes that were found to affect the nurse´s health, 

these are work-related factors and psychosocial factors. The subthemes are working 

enviroment, leadership and organization to the main theme of workrelated factors. Suffering 

and trauma, recovery and stressors regarding the main theme psychsocial factors. 

Conclusion: Through knowledge about mental illness and development of coping strategies 

with preventive measures, a healthier and more supportive working enviroment can be 

created for nurses in emergency care. 
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INLEDNING 
 

Att kunna uppvisa empati, stötta och motivera patienter som är i behov av vård är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor är ett växande 

problem. Åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa måste bygga på en 

förståelse över grundproblemen och hur dessa uppstår. När en sjuksköterska av någon 

anledning inte har möjlighet att ge patienter det bemötande som dessa behöver kan en känsla 

av dåligt samvete uppstå. Att möta patienter som lider men samtidigt inte ha tiden eller 

förmågan att hjälpa dem blir känslomässigt stressande. Denna känslomässiga stress kallas 

för compassion fatigue (CF). Stress har av forskare runt om i världen identifierats som ett av 

de problem som ligger till grund för psykisk ohälsa. Sjuksköterskor inom akutsjukvård ligger 

även i riskzonen för att drabbas av sekundär traumatisk stress (STS) samt posttraumatisk 

stress (PTSD) på grund av arbetets natur och hur sjuksköterskan känslomässigt hanterar 

traumatiska händelser. Förkortningar kommer att förekomma i arbetet, dessa förtydligas i 

bilaga 4. 

 

 

BAKGRUND 
 

Sjuksköterskans Profession 
  
Sjuksköterskans primära och huvudsakliga ansvarsområde och specialitet är omvårdnad. 

Detta innefattar både vetenskaplig kunskap och patientnära vård, som utgår från en 

humanistisk människosyn och som kräver kunskaper om människans utveckling, hälsa och 

välbefinnande genom livets alla skeenden. För att kunna tillämpa detta i yrket krävs att 

sjuksköterskan har grundläggande kunskaper och färdigheter inom omvårdnaden samtidigt 

som det krävs kunskaper inom andra områden som till exempel folkhälsovetenskap och 

medicinsk vetenskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). 

 

Sjuksköterskan ska kunna bygga upp ett förtroende mellan sig och patienterna samt kunna 

ge bekräftelse, visa empati och stöttning till samtliga patienter i behov av hjälp. Yrket är 

präglat av stor arbetsbelastning, ett högt tempo, många olika arbetsuppgifter som oftast ska 

utföras under enorm tidspress. Att arbetet ska utföras med största tänkbara säkerhet för att 

skydda patienterna och sjuksköterskorna kan ses som en självklarhet i teorin, men det kanske 

inte är en självklarhet i verkligheten eller genomförbart i praktiken (Klang, 2014). 
 

 
Sjuksköterskans etiska kod 

 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden som grundar sig i International 

Council of Nurses (ICN) och innefattar att; främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom 

och lindra lidande. Det ligger i de etiska koderna att som sjuksköterska agera med respekt 

för mänskliga rättigheter samt för rätten till liv, autonomi, värdighet och ska alltid bemöta 

patienter med respekt oavsett kultur, ålder, hudfärg, kön, etnisk bakgrund och sexuell 

läggning. Dessa fyra områden omfattar riktlinjer för etiskt tillvägagångssätt och är följande; 
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sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Kodens områden innebär att 

sjuksköterskan har ett omfattande ansvarsområde där ansvaret för patienter i behov av vård 

är primärt. Sjuksköterskan har även ett personligt ansvar när det handlar om hur yrket 

bedrivs, att inte försätta sig i situationer som kan äventyra säkerheten, vare sig för 

sjuksköterskan själv eller för patienterna samt förmågan att kunna utföra en god vård. 

Sjuksköterskan skall aktivt medverka i utveckling och bevara omvårdnadens värdegrund och 

arbeta med respekt för kollegor och medarbetare (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

 

 

Värdegrund för omvårdnad 

 

Värdegrunden för omvårdnad syftar till att skapa en grund för det dagliga arbetet genom ett 

gemensamt förhållningssätt och en etisk utgångspunkt. Personliga värderingar utgör hur vi 

påverkar och samverkar med varandra. För att kunna utveckla en etisk medvetenhet krävs 

uppmärksamhet och en medvetenhet både av egna samt andras värderingar. Att reflektera 

över gemensamma värden för att uppnå etisk medvetenhet kan vara gynnsamt för att 

bibehålla den empatiska förmågan samt medkänslan för patientens behov och sårbarhet. Det 

finns en relation mellan värdegrund, etik inom professionen och mänskliga rättigheter. 

Genom att vara uppmärksam och reagera på när respekten för värdegrunden försummas är 

att kunna se de centrala värdena och hur dessa värden hanteras i relation till patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 

Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt 

lindra lidande. Begreppet ”vårdande” innebär att stödja och hjälpa patienten i sjukdom, visa 

respekt och öppenhet i alla situationer (Högskolan Skövde, 2017).  

 

Enligt Arman, Dahlberg och Ekebergh (2016) innebär ett omvårdnadsperspektiv att fokus 

läggs på hur människor upplever sin situation, genom att göra detta kan individuella behov 

identifieras. Caritas är ett latinskt ord och betyder kärlek och barmhärtighet, den caritativa 

vården grundar sig i idén att vårdandet ska utföras med kärleksfullhet och att alla 

sjuksköterskor kan bygga sitt arbete utifrån den naturliga viljan att göra gott för patienten. 

Denna caritativa och värdegrundade vårdvetenskapliga teorin syftar till att genom gott 

vårdande lindra mänskligt lidande och främja liv och hälsa. 

 

 

Empati 
 

Empati är en förmåga att kunna uppfånga en annan människas sinnesstämning och känslor i 

olika situationer, en situation som innebär lidande för en person skapar i sin tur en känsla av 

att vilja lindra detta lidandet hos medmänniskan (Empati, 2010). Sjuksköterskans vårdande 

profession är förknippad med omsorg och medkänsla samt innefattar att kunna möta lidande 

människor genom empati som genererar positiva känslor, medlidande och omsorg. Det finns 

en tydlig koppling mellan sjuksköterskans omsorg och medkänsla med patientnöjdhet och 

sjuksköterskans psykiska ohälsa med patientmissnöje (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & 

Reimels, 2010). 
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Enligt Singer och Klimecki (2014) finns det två vägar för empatin, vilket är medlidande och 

empatisk stress. Medlidandets väg går ut på att empatin skapar omsorg. Detta innebär att den 

empatiska känslan hos medmänniskan medför positiva känslor och frambringar omtanke, 

omsorg och handling. Där medmänniskan vill den andre väl och som då genererar social 

motivation och god hälsa. Den andra vägen “Empatisk stress” är motsatsen till medlidande 

där den istället bidrar till ett negativt intryck och en känsla av att vilja komma bort från 

situationen. Detta kan vara grunden för ett asocialt beteende med risk för utbrändhet och 

dålig hälsa. 

 

 

Hälsa 
 

Hälsa anses vara ett svårdefinierat begrepp med ett flertal olika innebörder. Enligt den 

traditionella definitionen kan hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Känslan av välmående, 

lidande eller att vara sjukdomsdrabbad är väldigt individuell och det är bara personen själv 

som kan tala för hur hon eller han mår (Klang, 2014). 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa innebär emellertid ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom 

(WHO, 1948).  

 

Känslomässiga påfrestningar kan bidra till att det immunologiska systemet påverkas genom 

nedsatt endokrin funktion och genom det centrala nervsystemet. Det finns många faktorer 

som kan påverka en persons hälsa och dem kan innebära både negativa och positiva effekter. 

De externa faktorerna som kan ha en inverkan på hälsan är omgivningen, levnadssätt, 

familje- och sociala förhållanden. Även interna faktorer kan ha en påverkan på hälsan till 

exempel psykologisk, fysiologisk och kognitiva nedsättningar. Livssammanhang är en 

annan faktor som har stor betydelse för upplevelsen av hälsa (Klang, 2014). 

 

 

Compassion satisfaction 

 

Sodeke-Gregson, Holttum och Billings (2013) beskriver compassion satisfaction (CS) som 

en känsla av tillfredsställelse som en sjuksköterska upplever när arbetet har kunnat utföras 

på ett bra sätt. CS består av tre delar: (1) nivån av tillfredsställelse som sjuksköterskan mottar 

från sitt arbete; (2) hur väl sjuksköterskan mår efter utfört arbete, relaterat till nivåerna av 

kompetens samt kontroll som sjuksköterskan upplever sig ha gentemot det scenariot 

sjuksköterskan utsätts för; och (3) nivån av positiv stöttning samt god sammanhållning från 

och mellan kollegorna på arbetsplatsen, det strukturella samt funktionella och sociala stödet 

har visat sig vara extra viktigt. 
 

Trots att sjuksköterskan möter samma riskfaktorer av stress och svårt sjuka patienter upplevs 

en känsla av trivsel med de befintliga arbetsförhållanden som erbjuds. Känslan av CS i 

arbetet leder till meningsfulla interaktioner mellan sjuksköterskan och patienterna oavsett 

omständigheterna (Coetzee & Klopper, 2010).  
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Akutsjukvård  
 

Det finns enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) 61 akutmottagningar i Sverige och det 

totala patientflödet uppskattades då till cirka 2 miljoner besök per år. Enligt Wikström (2018) 

är en akutmottagning är öppen dygnet runt vilket betyder att de sjuksköterskor som 

bemannar en akutmottagning arbetar både dagtid, kvällstid och nattetid, oavsett om det är 

helgdag eller inte. En akutmottagning riktar sig till patienter med en akut sjukdom eller 

skada. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan i team med övrig vårdpersonal och det 

gäller att vara noggrann, fokuserad på sina arbetsuppgifter samt sin position. Det kan uppstå 

många situationer som är frustrerande, stora variationer i arbetet med pressade situationer 

och höga krav, detta kan bli fysiskt krävande och psykiskt påfrestande. Som sjuksköterska 

på en akutmottagning blir det många patientmöten i varierande åldrar och patienterna är 

oftast akut sjuka eller svårt skadade, även patienter med icke livshotande åkommor 

inkommer till en akutmottagning. 

 
Patienter som söker sig till en akutmottagning gör det antingen på egen hand, är remitterade 

eller rekommenderad dit av annan vårdgivare. Vissa patienter kommer till akutmottagningen 

med ambulans eller med polis, detta med eller mot sin vilja. Gemensamt för de flesta 

patienter som besöker en akutmottagning är att de har en inre oro över sin hälsa och upplever 

att de behöver få hjälp och en bedömning så snabbt som möjligt. En del är svårt sjuka och 

behöver hjälp omgående medan andra inte har samma av behov omgående hjälp (SOU 

2010:04).  

 

Det är korta och snabba möten som ställer krav på att sjuksköterskan snabbt kan prioritera 

samtliga patienter efter deras vårdbehov. De snabba mötena och den höga arbetsbelastningen 

kan göra det svårt för sjuksköterskan att tillgodose varje enskild patients behov av optimal 

omvårdnad då den medicinska åtgärden ibland måste gå före (Wikström, 2018). För att på 

ett säkert sätt kunna fördela de patienter som besöker akutmottagningen utifrån deras 

medicinska behov finns ett utarbetat sorteringssystem som kallas för triage, här görs en första 

bedömning av vem som behöver hjälp omgående och vem kan vänta. Triage är emellertid 

bara en del av den process som sjuksköterskan på en akutmottagning har i samband med det 

akuta omhändertagandet av en patient (SOU 2010:04). 

 

 

Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor 
 

Ohälsa är en annan benämning på att ‘inte må bra’ och är ett individuellt tillstånd där en 

persons emotionella, fysiska, sociala, intellektuella, utvecklingsmässiga eller andliga 

välbefinnande kan vara försämrad. Ohälsa behöver inte innebära sjukdom och behöver inte 

heller vara relaterat till en sjukdom. Ohälsa är en personlig upplevelse och endast personen 

själv kan uppge om hon eller han inte mår bra (Klang, 2014). Psykisk ohälsa kan ses som ett 

samlingsbegrepp för att beskriva både psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Psykisk 

ohälsa är ett tillstånd hos människor med en psykisk obalans eller symtom som oro, 

depression, ångest eller sömnsvårigheter av olika grader, som i sin tur kan påverka 

funktionsförmågan hos individen (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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Stress är inte ett tillstånd i sig självt som kan eller skall klassas som sjukdom eller en diagnos, 

dock kan intensiv stress som exempelvis kan uppstå vid traumatiska upplevelser eller stress 

som pågått under en längre tid leda till olika tillstånd som sen i sin tur kan definieras som en 

diagnos och sjukdom. Stress är ett kroppsligt, biologiskt och psykologiskt svar på när en 

händelse eller en situation uppfattas som utmanande eller hotfull. När livet upplevs sätta 

större press på individen än vad individen upplever att denne kan leva upp till aktiveras en 

stressreaktion i kroppen. Stressrelaterade symtom kan vara: huvudvärk, sömnproblem, 

depression, nedstämdhet, oro, ångest, försämrat minne, humörsvängningar, spänning eller 

smärta (Papilly, 2019). Stress hos sjuksköterskor kan spegla av sig både i arbetet och i sin 

bedömning av arbetet samt påverka individen, deras patienter, kollegor och chefer. 

Stressrelaterade situationer kan både ge upphov till fysiologiska och psykologiska effekter 

hos sjuksköterskan (Johnston et al., 2015).  
  

Begreppet CF användes för första gången för ungefär 25 år sedan inom forskning. Då 

undersöktes hur den stress och påfrestning som sjuksköterskan utsätts för kan leda till att 

deras empatiska engagemang övergår till en emotionell utmattning. I en senare gjord studie 

beskrivs hur sjuksköterskor kan utveckla CF om de engagerar sig så djupt i traumatiserade 

patienter att de själva traumatiseras som följd. Parallellt med klassiska stressymptom tar 

sjuksköterskan ofta med sig arbetet hem, där påfrestande händelser blir svåra att släppa och 

ett ältande uppstår, detta resulterar i att sjuksköterskan börjar stänga av sig själv på arbetet 

och drar sig undan för att slippa uppleva och/eller påminnas om de svåra situationerna. Det 

finns faktorer som ökar risken för att drabbas av CF, dessa är; när arbetstempot är för högt, 

möten med traumatiserade patienter, när tiden inte räcker till för att ge den vård som 

sjuksköterskan egentligen anser behövas samt när stöd från chefer och kollegor saknas. 

Gemensamt för sjuksköterskor är de ofta upplever arbetsrelaterad stress. Det som mest visat 

sig öka stressnivån är händelser i arbetsmiljön, våld eller aggressivitet hos patienter eller 

kollegor, att vårda kritiskt sjuka patienter samt plötslig död av patient eller att behöva utföra 

livräddande åtgärder på ett barn eller en ung person. Risken ökar att drabbas av CF när de 

emotionella depåerna töms ut. Denna tömning kan antingen ske gradvis och variera från att 

vara knappt märkbar till att utvecklas till en fullständig mental utmattning (Joinson,1992). 

 
Utbrändhet beskrivs som en emotionell, fysisk och mental form av utmattning orsakad av 

emotionellt utmanande situationer. Utbrändhet är starkt förknippat med problem i 

arbetsmiljön i form av stress, tidspress, vård av svårt sjuka patienter, samarbeten med andra 

vårdavdelningar och kollegor. Dessa problem bidrar till en nödvändighet hos sjuksköterskan 

att bli mindre empatisk med sina patienter och kollegor för att själv orka med sitt egna liv. 

Utbrändhet är ett resultat av att de mål som finns inte kan nås, vilket leder till känslor av 

besvikelse samt en känsla av förlorad kontroll. CF, PTSD samt STS kan ses som liknande 

eftersom symtomen för dessa tillstånden är ungefär desamma. Det finns dock en skillnad i 

uppkomsten mellan dessa tillstånd, CF är ett tillstånd som kommer smygande under en 

längre tids intensiv och kontinuerlig vård av patienter under stress, STS och PTSD beror 

istället på i vilken utsträckning sjuksköterskan känslomässigt påverkas av trauma (Pehlivan 

och Güner, 2018). 

 

Pehlivan och Güner (2018) förklarar att STS är den stress som kan uppstå när sjuksköterskan 

hjälper andra som lider eller som blivit utsatta för traumatiska händelser. Sjuksköterskor som 

är i kontakt med överlevare från traumatiska händelser ligger i riskzon för att utveckla en 



6 

 

sekundär stressreaktion utan att själva uppleva en traumatisk upplevelse. Dessa reaktioner 

kan orsakas av upprepade eller extrema konfrontationer av detaljer från traumatiska 

händelser utan att sjuksköterskan med sina egna ögon bevittnar händelserna.  

 

PTSD är ett ångestproblem som utvecklas med varierande latenstid, från veckor till månader 

efter händelsen och är en reaktion som sjuksköterskor kan drabbas av på grund en händelse 

eller situation av hotande eller katastrofalt slag. Några exempel på vilken typ av trauma som 

kan skapa PTSD hos sjuksköterskor är bland annat; exponering för döda människor, 

allvarligt skadade människor eller att sjuksköterskan själv blir allvarligt skadad, att någon 

form av livsfara uppstår samt misshandel och övergrepp. PTSD gör att sjuksköterskan 

återupplever händelsen av traumat genom påträngande minnesbilder samt tillbakablickar av 

händelsen som kommer ofrivilligt eller mardrömmar som handlar om traumat. Detta skapar 

sömn- och koncentrationssvårigheter, irritabilitet och vredesutbrott, ökad vaksamhet samt 

emotionellt undvikande (Greinacher, Derazza-Greeven, Herzog & Nikendei, 2019). 

 

Samtliga av tillstånden av psykisk ohälsa etableras med patienter som riskfaktor och är kända 

för att gradvis öka med tilltagande allvarliga symtom om ingen hjälp erbjuds och den 

tydligaste effekten av psykisk ohälsa är att sjuksköterskan förlorar sin förmåga att 

tillhandahålla en god empatisk vård. Psykisk ohälsa leder till att sjuksköterskan mår dåligt 

på sin arbetsplats och om ingen förändring i arbetsmiljön sker kommer sjuksköterskan i 

slutändan att lämna sitt arbete (Pehlivan & Güner, 2018).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Sjuksköterskans etiska kod innebär höga krav som är svåra att leva upp till för den som är 

trött och stressad och samtidigt har ansvar för många patienter. Stress påverkar oss alla på 

olika sätt och stressrelaterad ohälsa är en reaktion på en obalans mellan belastning och de 

resurser som finns för att hantera belastningen. För att kunna ge optimal omvårdnad krävs 

det att sjuksköterskan har närvaro, tid samt kunskap och en vilja att kunna leva sig in i 

patientens livsvärld. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor inom akutsjukvården 

utvecklar ett starkt känslomässigt engagemang för svårt sjuka och traumatiserade patienter 

genom att använda sin empatiska förmåga. Detta kan leda till en känslomässig stress som på 

längre sikt kan leda till brist på engagemang samt svårighet att visa empati. Att som 

sjuksköterska drabbas av psykisk ohälsa, kan förutom ett personligt lidande bidra till 

bristande bemötande och en försämrad omvårdnad av patienterna. I slutändan kan psykisk 

ohälsa leda till längre sjukskrivning samt att sjuksköterskan inte längre kan fortsätta vara 

yrkesverksam. Författarna vill med denna litteraturöversikt belysa de faktorer som orsakar 

psykisk ohälsa hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa faktorer som orsakar psykisk ohälsa hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvården.  
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METOD 
 

Enligt Friberg (2017) innebär en litteraturöversikt att kunskap inom det valda området 

samlas in och att det befintliga forskningsresultatet ger en överblick samt en ny helhet av 

ämnet, samtliga kvantitativa artiklar som använts i resultatet har granskats enligt Fribergs 

mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier, se bilaga 3. 

 

Kvantitativa artiklar skapar en objektiv verklighet genom mätbara och generaliserbara 

resultat inom det valde ämnet (Billhult & Gunnarsson, 2017). Genom att analysera 

kvantitativ forskning och fokusera på sjuksköterskor inom akutsjukvården är motivet med 

litteraturöversikten att belysa den problematik som sjuksköterskor ställs inför (Segesten, 

2017). 

 

Urval 

 
Samtliga artiklar valdes oberoende av kön samt ålder för att få en verklighetstrogen bild över 

hur det ser ut reellt samt ska vara “peer reviewed”, det vill säga blivit vetenskapligt 

granskade av oberoende forskare som inte deltagit som författare i de gjorda studierna 

(Friberg, 2017).  Litteraturöversikten inkluderar ett geografiskt område som täcker USA och 

delar av Europa. Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket var ett inklusionskriterium 

eftersom det ej finns tillräcklig forskning gjord på det svenska språket. Urvalet av artiklar 

har ett tidsspann på 10 år mellan 2009 och 2019, detta inklusionskriterium är valt för att 

endast aktuell forskning inom vårt valda område ska hittas i resultatet. Artikelinsamlingen 

byggdes på att belysa de faktorer som orsakar psykisk ohälsa inom akutsjukvården för 

sjuksköterskor och svarar på det valda syftet, vilket resulterade i 10 stycken artiklar med 

kvantitativ studiedesign, se bilaga 2. 

 

Författarna valde att kvalitativa studier skulle vara ett exklusionskriterium då kvalitativ gjord 

forskning inte skulle svara på det valda syftet. Andra exklusionskriterier är att ej titta på 

studier gjorda på andra professioner än sjuksköterskan samt på andra vårdinrättningar än 

akutsjukvården, vilket resulterade i en avgränsning i urvalet. 
 

 

Datainsamling 
 

De sökvägar som använts för litteraturöversikten är med hjälp av databaserna Cinahl och 

Pubmed och redovisas i bilaga 1. Sökorden som använts är Compassion fatigue, Emergency 

Department, Nurses, Secundary Traumatic Stress och Stress samt är valda utifrån syftet. 

Sökningarna har gjorts i fritext där antalet valda sökord varierade för att uppnå önskat antal 

artiklar i de båda databaserna. En systematisk sökning i dessa databaser gjordes med hjälp 

av trunkering enligt Östlundh (2017) bakom ordet ”nurse” för att öka sökningen till nurses 

och nursing. Mellan sökorden använde författarna ibland sökoperatorn AND som ger 

sökorden ett samband och den valda databasen presenterar artiklar som innehåller samtliga 

sökord. För att minska antalet träffar valde författarna att endast peer review och abstrakt 

skulle vara tillgängligt. 
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De sökningar som gav mindre än 30 träffar gjorde författarna en granskning av genom att 

läsa artiklarnas titlar, de som stämde överens med inklusionskriterierna gick författarna 

vidare med och läste abstrakten. Endast relevanta artiklar som motsvarade 

litteraturöversiktens syfte valdes. Datainsamlingen resulterade i 10 artiklar med kvantitativ 

forskningsmetod, se bilaga 2. 

 

 

Analys 
 

Analysen har gjorts enligt de tre steg som Friberg (2017) beskriver. 

1. Artiklarna granskades för att finna information som stämmer överens med syftet. 

Författarna läste samtliga av de 10 utvalda artiklarna först var för sig och gjorde en kort 

sammanfattning om deras resultat, detta för att skapa en individuell förståelse av artiklarnas 

helhet. Författarna diskuterade sedan varje sammanfattning tillsammans som kontroll över 

att resultatet tolkats någorlunda likadant utan påverkan av varandra. Därefter delades 

artiklarna upp mellan författarna för att på var sitt håll göra en djupare granskning av de 

utvalda artiklarnas mätinstrument och resultat. En sammanställning formulerades kring 

fynden i artiklarnas innehåll samt vilka likheter och skillnader författarna funnit. 

2. Artiklarna jämfördes genom att författarna lade ihop de sinsemellan uppdelade artiklarna 

och diskuterade de skillnader och likheter som upptäckts i de 10 valda artiklarnas resultat 

och mätinstrument.   

3. Artiklarnas likheter och skillnader sorterades så att teman utvecklades och behandlade 

gemensamma kontexter samt besvarade syftet. Författarna skapade teman utifrån fynden i 

resultatet, detta resulterade i två huvudteman med tillhörande subteman. 

 

 

Etiska överväganden 
 

Artiklarna i litteraturöversikten har genomgått noggrann granskning ur ett etiskt perspektiv 

eftersom etiskt förhållningssätt var inkluderat vid urvalet av de vetenskapliga artiklarna och 

Fribergs (2017) mall för kvalitetsgranskning användes, se bilaga 3.  
Etiska överväganden och riktlinjer viktiga aspekter att tänka på vid forskning. Vetenskapliga 

Rådet (2017) har tagit fram ett dokument som handlar om god forskningsetik och de etiska 

riktlinjer forskare ska anpassa sig efter. En kort sammanfattning av de etiska riktlinjerna i 

denna litteraturöversikt är att författarna talar sanning om forskningen och inte stjäl 

forskningsresultat från andra samt öppet redovisar metoder och resultat. 
  
Vid omvårdnadsforskning ställs det krav på sjuksköterskan att dennes förmåga är god 

gällande att systematiskt söka efter information, göra en värdering, analysera samt kunna 

sammanställa resultat från flera olika vetenskapliga studier för att få fram en ny 

evidensbaserad kunskap. Det är viktigt att den information som inhämtas från tidigare 

utförda studier är godkända av en etisk kommitté eller att författarna av den vetenskapliga 

studien tydligt klargjort sina överväganden. Artiklarna i denna litteraturöversikt har 

genomgått noggrann granskning ur ett etiskt perspektiv då urval endast genomfördes med 
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vetskap om att etiskt förhållningssätt varit inkluderat. Noggrann redovisning av de valda 

artiklarna till litteraturöversikten samt presentera all det fakta som framgått och inte enbart 

det som stödjer syftet av litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 
 

 

Från resultatet framkom det flera faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa hos sjuksköterskor 

inom akutsjukvården. De två huvudteman som påvisades var arbetsrelaterade faktorer och 

psykosociala faktorer. De arbetsrelaterade faktorerna omfattar arbetsmiljön som består av 

uteblivet stöd från kollegor/chefer, hög arbetsbelastning och försämrad 

arbetstillfredsställelse samt ledarskap och organisation som omfattar vårdens utmaning kring 

att bevara sjuksköterskans hälsa. De psykosociala faktorer som bidrog till psykisk ohälsa var 

patientens trauma och lidande, återhämtning samt stressorer som kontinuerlig exponering av 

traumatiska situationer och ohållbara arbetsförhållanden samt bristen på återhämtning. 

Samtliga faktorer innefattar de indikationer som redogör om sjuksköterskor befinner sig 

inom gränserna för psykisk ohälsa. 

 

 

Arbetsrelaterade faktorer 
 

Sjuksköterskor som visar tecken på psykisk ohälsa överväger att säga upp sig, byta karriär 

samt att söka utomstående hjälp för att hantera de stressrelaterade problemen. Sjuksköterskor 

inom akutsjukvården arbetar under mindre gynnsamma miljö- och arbetsförhållanden. Att 

känna frustration, ilska och stress över ohälsosamma arbetsmiljöer har bevisats blivit en helt 

accepterad företeelse (Harkin & Melby, 2013; Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Duffy, 

Avalos & Dowling, 2015; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). 

 

 

Arbetsmiljö 

 

Sjukhus har höga nivåer av organisatoriska komplikationer och akutsjukvården är en 

organisation som utsätts för stor osäkerhet, stress och ett högt arbetstempo. Arbetsstressen 

som detta medför samt en otillfredsställande arbetsmiljö sänker känslan av att vara tillfreds 

på sitt arbete och ökar risken att drabbas av utmattning och psykisk ohälsa. En ökning av 

stress som medför utmattning som exempelvis CF hos sjuksköterskor inom akutsjukvården 

leder till sämre vård av patienterna när sjuksköterskans förmåga att ta effektiva och säkra 

beslut försämras. Stress kan därför medföra negativa konsekvenser som i sin tur kan påverka 

organisationen (Arslan et al., 2015; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). 

 

Arbetsbelastning 

 

Hög tidspress, ökade fysiska krav, brister i arbetsrutiner samt liten möjlighet till ökade löner 

är några faktorer som leder till ökad arbetsbelastning. Med en hög arbetsbelastning ökar 

riskerna till att psykisk ohälsa utvecklas. I 5 av 10 studier framkommer det en tydlig röd tråd 

att de sjuksköterskor som fick höga poäng inom utbrändhet hade arbetat i fler år än de med 

höga poäng inom CS. Sjuksköterskor med höga poäng inom utbrändhet utförde mer 

patientnära vård samt arbetade fler timmar per arbetsskift och fler arbetspass under en 

månad, jämfört med dem som fick höga poäng inom CS. Sjuksköterskor med höga poäng 

inom utbrändhet hade även en låg nivå av stöttning från chefer, kollegor och en lägre 
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sammanhållning i arbetslaget. Ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och utbrändhet 

syntes, sambandet tros vara ett resultat av den belastning och det stressiga arbetstempot som 

är relaterat till att dagligen vårda patienter som lider och drabbats av traumatiska händelser 

(Hinderer et al., 2014; Arslan et al., 2015; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 

2011; Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Adriaenssens, Gucht & Maes, 2012). 

 

 

Ledarskap och organisation 

 

En av vårdens största utmaningar är att behålla sina sjuksköterskor hälsosamma och friska 

så att dem inte drabbas av psykisk ohälsa. Att anställa och lära upp nya sjuksköterskor är en 

kostsam utgift för organisationerna och det kan ta lång tid innan de nya sjuksköterskorna 

känner sig trygg i sina arbetsuppgifter. Nya sjuksköterskor ligger i riskzonen för att utveckla 

utbrändhet tidigt i sin karriär på grund av höga förväntningar och brist på färdigheter för att 

kunna anpassa sin arbetssituation, till skillnad från de sjuksköterskor som arbetat flera år 

inom yrket (Harkin & Melby, 2013). 

 
Brister inom organisation och ledarskap för sjuksköterskor kan bidra till CF, STS och PTSD 

samt ge ökade negativa konsekvenser som dessa tillstånd för med sig. Ansvaret för att 

förebygga psykisk ohälsa ligger på hela sjukvårdsorganisationen och inte enbart på den 

enskilda sjuksköterskan. Det måste finnas en arbetsmiljö som är tillräckligt förlåtande för att 

sjuksköterskor ska kunna lyfta fram de problem som uppstår. Genom en stöttande ledning 

kan strategier för hantering av CF, STS, PTSD och förebyggande åtgärder byggas upp 

(Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Duffy, Avalos & Dowling, 2015). 

 

 

Psykosociala Faktorer 
 

Sjuksköterskor är särskilt utsatta för psykosociala faktorer eftersom sjuksköterskan ständigt 

utsätts för arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor konfronteras ofta med hög arbetsbelastning, 

stort ansvar och eventuellt förödande effekter om vården blir fel (Adriaenssens, De Gucht, 

Van Der Doef & Maes, 2011). 

 

 

Trauma och lidande 

 

Förutom de stora arbetsbelastningarna och brist på resurser, står sjuksköterskor inför 

intensiva och känslomässiga situationer i mötet med sjukdom och lidande, som i sin tur 

kräver empatiska förmågor (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016). 

 

CF som är ett tillstånd av känslomässig utmattning som är en bidragande faktor till att den 

personliga relationen mellan en individ eller en grupp individer påverkas eller fördärvas. 

Stressnivån som uppstår i samband med behovet av att hjälpa den traumatiserade patienten 

ökar successivt till en högre nivå, i synnerhet om hjälpen som ges inte är tillräcklig eller om 

patienten påverkas dåligt alternativt om patienten dör. Sjuksköterskor inom akutsjukvården 

är särskilt utsatta för PTSD eftersom dem rutinmässigt konfronteras och exponeras för 
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arbetsrelaterade traumatiska situationer och ohållbara arbetsförhållanden, där död eller 

barn/tonåringar som utsatts för allvarlig skada förekommer som den mest traumatiska 

händelsen. Dessa situationer påverkar inte enbart sjuksköterskorna personligen utan kan 

också ha en påverkan på vårdkvalitén för patienterna. I samband med att sjuksköterskor 

utvecklar CF, förväntas det att denna obalanserade känsla oundvikligen ska påverka deras 

liv, deras beslutstagande, olämplig respons och kan leda till mer sjukfrånvaro. Två 

tredjedelar av de sjuksköterskorna inom akutsjukvården som deltog i studierna hade en 

önskan om att inte behöva vårda vissa typer av patienter och upplevde att dem förlorat viljan 

att vårda samt förlorat empatin mot sina patienter (Al Barmawi et al., 2019); Adriaenssens, 

Gucht & Maes, 2012; Duffy, Avalos & Dowling, 2015). 

 

Empati beskrivs som ett kärnvärde inom omvårdnad, men om empatin inte är balanserad på 

rätt sätt kan den få skadliga konsekvenser i form av psykisk ohälsa. De senaste åren har 

antalet personer som söker vård ökat, vilket kan bidra till ökad psykisk ohälsa hos 

sjuksköterskan eftersom de utsätts för större arbetsbelastning och ett ökat socialt tryck. Det 

finns dessutom ett tydligt samband mellan patienters lidande och trauma med 

sjuksköterskors psykiska ohälsa (Yuguero et al., 2017; Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 

2016). 

 

 

Återhämtning  

 

I studien av Duffy, Avalos och Dowling (2015) framkom det att en tredjedel av 

sjuksköterskorna uppvisade en emotionell avtrubbning, på grund av CF. Sjuksköterskorna 

uppvisade en känslolöshet både mot sina patienter men även mot personer i sjuksköterskans 

närhet såsom kollegor, familj och vänner. Orsaken till detta var att behovet av återhämtning 

efter avslutat arbetspass var stort, samt att känslorna som uppstått kring patienterna tog upp 

en stor del, vilket resulterade i att det fanns mindre utrymme och ork att ge uppmärksamhet 

till familj och vänner.  

 

I 4 av 10 studier framkommer det att sjuksköterskor med höga poäng på CS hade goda 

verktyg för att hantera den stress och de traumatiska upplevelserna som deras yrke består av. 

Dessa verktyg var en känsla av att ha god stöttning och sammanhållning med kollegor och 

chefer, arbetade cirka 8 timmar per arbetsskift och hade ett aktivt liv utanför arbetsplatsen, 

de använde sig av hobbys som ett verktyg att hantera stress och traumatiska upplevelser 

utanför arbetet. De sjuksköterskor som däremot hade höga nivåer av CF uppvisade en 

bristande sammanhållning med kollegor och chefer samt hade svårt att upprätthålla ett aktivt 

liv utanför arbetsplatsen, där de varken hann eller orkade träna lika mycket som de ville. 

Den balans som behövs för att på ett bra sätt kunna ta hand om andra individer endast kunde 

uppnås om sjuksköterskan först tog hand om sig själv och lära sig självkänsla (Hinderer et 

al., 2014; Duffy, Avalos & Dowling, 2015; Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016; Arslan et 

al., 2015). 
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Stressorer 

 

Psykiska konsekvenser 

 

I studierna framkom det en tydligt emotionell avtrubbning generellt hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor inom akutsjukvården utsätts ofta för traumatiska händelser som kan leda till 

STS och PTSD samt utveckling av CF. De mest påtagliga symtomen som framkommer vid 

STS är forcerad personlighet, ett undvikande beteende och ilska. Dessa tillstånd uppkommer 

när sjuksköterskan hjälper andra som lider eller som har blivit utsatta för traumatiska 

händelser. PTSD uppkommer däremot efter att sjuksköterskan har bevittnat, konfronterats 

eller upplevt en traumatisk händelse själv. Utifrån forskningsstudier framkommer det tre 

stora grupper som beskriver vad exponeringen för de traumatiska händelserna betyder för de 

psykologiska konsekvenserna. (1) Återupplevelse av traumatiska händelser, samt 

mardrömmar, rädsla, skräck och efterhängsen hågkomst av händelsen, (2) undvikande av 

situationer som är traumarelaterande och en känslomässig förlamning samt (3) kronisk 

psykologisk affekt, överspändhet. Dessa konsekvenser pågår även efter att vården har 

avslutats, då sjuksköterskan fortsätter att ha påträngande återupplevelser kring de patienter 

som hon eller han har behandlat (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2012; Dominguez-

Gomez & Rutledge, 2009; Hinderer et al., 2014). 

 

Flera studier visade även att sjuksköterskor undviker de situationer eller patienterna som 

påminner om den traumatiska händelsen och kan dessutom bli undvikande av situationer 

samt personer som inte är vårdrelaterade. Mer än 50% av de sjuksköterskor som deltog i 

studierna hade asociala eller ett undvikande beteende både mot patienter men även mot 

övriga individer i deras närhet. sjuksköterskorna som deltog i studierna uppvisade även en 

överspändhet eller överdriven vaksamhet, vilket gjorde att dem blev lättirriterade och 

uppvisade koncentrationssvårigheter som följd av CF (Dominguez-Gomez & Rutledge, 

2009; Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2012). 

 

Fysiska konsekvenser 

 

Yrkesrelaterad stress kan definieras som både skadliga emotionella konsekvenser men även 

fysiska konsekvenser som skapas när arbetskraven blir ohållbara och sjuksköterskans 

förmågor, resurser och behov blir otillräckliga. Stressrelaterade fysiska konsekvenser kan 

bland annat innebära hjärtsjukdom, migrän, högt blodtryck och irriterande tarmproblem. I 

ett flertal forskningar påvisades fysiska konsekvenser där 85% av de som deltog i studierna 

led av sömnstörningar på grund av psykisk ohälsa. När sömnen blir ett problem blir kroppens 

naturliga form av återhämtning störd vilket ledde till ytterligare fysiska försämringar 

(Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011; Dominguez-Gomez & Rutledge, 

2009; Duffy, Avalos & Dowling, 2015). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

För att kunna belysa de faktorer som orsakar psykisk ohälsa hos sjuksköterskor inom 

akutvården valdes Fribergs (2017) litteraturöversikt för systematiskt sökande och kritiskt 

granskande samt för att analysera kvantitativ forskning inom det valda ämnet. Både CF och 

CS är relativt nya begrepp. Detta innebär att det fanns en del nyare forskning som var 

relevant till ämnet, vilket stärker trovärdigheten för arbetet. Att använda kvantitativ 

forskning bidrar till en opartisk verklighet av problemet samt ger en tydligare bild av vilka 

kunskapsbrister som finns kring ämnet, även detta bidrar till en ökad trovärdighet. För att 

minimera risken för feltolkning och förväxling valde författarna att samtliga artiklar skulle 

innehålla en kvantitativ forskningsmetod. Genom att väva in kvalitativa artiklar hade det 

kunnat bidra med en annan utbredning av problemet genom att kartlägga sjuksköterskors 

personliga upplevelser av psykisk ohälsa Även en empirisk studie hade varit relevant för att 

få en djupare kunskap över problemet, dock var kursens tidsram för liten vilket avgränsade 

arbetet till en litteraturstudie. 

 

Ett av de inklusionskriterium som valdes var att artiklarna skulle vara högst 10 år gamla. Att 

använda sig av en specifik tidsram kan höja pålitligheten av litteraturstudien (Billhult & 

Gunnarsson, 2017). Artiklarna skulle därmed vara publicerade mellan åren 2009–2019. Att 

studera artiklar som är äldre än 10 år hade minskat möjligheterna till att belysa en opartisk 

verklighet som existerar inom hälso- och sjukvård i nutid. De flesta artiklarna var från åren 

2011–2017, den äldsta var från 2009 och den senaste var från 2019. Ett mer tydligare resultat 

hade kunnat uppnås om artiklarnas tidsomfattning var mer begränsad, till exempelvis mellan 

åren 2017–2019, vilket hade inneburit en ökad reliabilitet. Dock fanns det en brist på studier 

som var utförda åren 2017–2019 som svarade på det valda syftet, därför valdes artiklar 

mellan 2009–2019. Att använda äldre forskning kan innebära ett annorlunda resultat i 

jämförelsen av de faktorer som orsakar psykisk ohälsa och med hur det ser ut i realtid, 

däremot är det ingen radikal ändring av faktorerna från ett år till ett annat, vilket styrker 

urvalet i arbetet. I datainsamlingen gjordes ett urval på 10 kvantitativa artiklar. Det är av vikt 

att urvalet av artiklarna är tillräckligt stora då detta krävs för att öka generaliserbarheten 

(Billhult & Gunnarsson, 2017). De valda artiklarna innehöll forskningsstudier utförda i USA 

och delar av Europa. Nackdelen med det kan vara att den svenska hälso- och sjukvården inte 

är fullt likvärdig med hälso- och sjukvårdssystemet i USA och delar av Europa. Däremot är 

Sverige liksom USA och Europa en del av västvärlden och resultatet visar att psykisk ohälsa 

i form av CF, utbrändhet och STS hos sjuksköterskor inom akutvården finns i fler delar av 

världen. 

 

Databaserna som användes vid artikelsökningarna var CINAHL och PubMed. Databaserna 

är utsedda med att innehålla forskning inom ämnet omvårdnad vilket fogade sig väl för 

arbetets syfte. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext via CINAHL eller PubMed 

söktes vidare via ResearchGate. Sökorden som användes vid datainsamlingen var 

compassion fatigue, emergency department, nurses, secundary traumatic stress och stress. 

Sökorden valdes för att få en bredd på sökningen samt för att öka kvaliteten på urvalet. För 

att få en tydligare översikt presenteras sökorden i bilaga 1. Flera av de valda artiklarna fanns 
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både på CINAHL, PubMed och ResearchGate vilket styrker artiklarna då de kan hittas på 

flera betydande databaser. 

 

De valda artiklarna genomgick Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall av vetenskapliga 

artiklar, se bilaga 3. Granskningsmallen innehåller 13 frågor som lämpar sig vid granskning 

av kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att artiklarna skulle godkännas krävdes det att 

varje artikel skulle svara på samtliga 13 frågor från kvalitetsgranskningen. Ett par frågor 

innehöll exempelvis förekomsten av teoretisk utgångspunkt och etiska resonemang, vilket 

kunde upplevas som svårtolkade. Kvalitetsgranskningen genomfördes först individuellt och 

sedan tillsammans, där likheter och skillnader diskuterades fram samt en sammanställning 

av samtliga artiklar genomfördes, se bilaga 2.   

 

Etiska resonemang uppmärksammades kontinuerligt under litteraturstudiens arbetsgång. Det 

var av vikt att samtliga artiklar förde ett etiskt resonemang och inkluderade etiska krav vid 

kvalitetsgranskningen. Samtliga artiklar uppnådde denna delen av kvalitetsgranskningen, 

dock fanns det en artikel som innehöll mindre etiska resonemang i form av godkännande av 

en etisk kommitté, däremot förekom respondenterna som medverkade och en organisatorisk 

styrelse från det aktuella sjukhuset. Trots detta valdes denna artikel ut till resultatet då den 

visade hög kvalitet och eftersom den svarade på det valda syftet i litteraturstudien. 

Författarna valde att läsa samtliga artiklarna var för sig, för att få en individuell förståelse 

och för att inte bli influerade av varandra. Då detta sågs som en fördel, fanns det även en 

nackdel med den valda metoden, då artiklarna ibland tolkades på olika sätt. Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska vilket kunde medföra en översättning med olika tolkningar. Därför 

förekom det en kontinuerlig kommunikation för att undvika tolkningsfel. Alla artiklar 

innehöll tabeller och diagram som tillsammans med beskrivande text medförde en tydlighet 

för det siffersystem som användes. Innan påbörjat arbete hade författarna en förförståelse 

över vad begreppen psykisk ohälsa, CF, CS, STS, PTSD och utbrändhet har för innebörd. 

Medvetenheten kring denna förförståelsen har funnits under arbetets gång, därmed kan det 

inte exkluderas att det har haft en påverkan på arbetets resultat i slutändan. 

 

För att mäta data i en kvantitativ studie används mätinstrument, därför är det viktigt att välja 

rätt mätinstrument till det valda syftet (Billhult & Gunnarsson, 2017). De mätinstrument som 

förekom i studierna var The Professional Quality of Life Scale (ProQOL), Self-compassion 

Scale (SCS), Interpersonal Reactivity index (IRI), Jefferson Scale of Physician Empathy 

(JSPE), Maslach Burnout Inventory (MBI), The Leiden Quality of Work Questionnaire for 

Nurses (LQWQ-N), The Impact of Event Scale (IES), Brief Symtom Inventory (BSI), 

Secondary Traumatic Stress Scale (STSS) och Artan’s Organisational Resources Scale. 

ProQOL var den skalan som användes mest och LQWQ-N var den skalan som var särskilt 

inriktad till sjuksköterskor, men att använda olika mätinstrument kan både vara till för- och 

nackdel vid analys av artiklar. Eftersom mätinstrumenten undersöker olika fenomen kan 

resultatet därför bli tolkande, vilket är en nackdel eftersom det då kan leda till mindre 

reliabilitet. Fördelarna kan vara att fler mätinstrument bidrar till en bredare förståelse för den 

kliniska verkligheten, vilket kan innebära en differentiering av det valda syftet. LQWQ-N 

förekom i 2 av 10 artiklar och är en skala med syfte till att mäta organisationen egenskaper, 

arbetsegenskaper, arbetstillfredsställelse och uppsägning från arbetsplats (Adriaenssens et 

al., 2011; Adriaenssens et al., 2012). I 3 av 10 artiklar förekom ProQOL, denna skala 

användes för att mäta CS, utbrändhet, CF, känslor av hopplöshet och arbetseffektivitet (Al 
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Barmawi et al., 2019; Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016; Hinderer et al., 2014). Eftersom 

ProQOL förekom i 3 av 10 artiklar bidrog det till en uppfattning av att detta mätinstrument 

hade mest reliabilitet och har även använts i fler än 200 publicerade artiklar hittills (Stamm, 

2010). 

 

 

Resultatdiskussion 
 

CF, utbrändhet, STS och PTSD har många likheter, exempelvis kan CF och STS uppstå när 

sjuksköterskan tar på sig patienternas traumatiska berättelser som sin egen och påverkas på 

så sätt negativt. En annan gemensam nämnare för tillstånden är att sjuksköterskan förlorar 

delar av sin empatiska sida vilket leder till en försämrad omvårdnad av patienterna. Tidsbrist, 

arbetspress, stor mängd patienter och problem med samarbeten gällande kollegor samt stöd 

från chefer gör att sjuksköterskan tappar delar av sin empatiska förmåga och känner mindre 

medlidande för sina patienter, sina kollegor samt familj och vänner. Resultatet av studien 

belyser det problemområde som författarna hade för avsikt att fördjupa sig i.  

 

Arbetsrelaterade faktorer 

 

Författarna till denna studie anser att psykisk ohälsa hos sjuksköterskor inom akutsjukvården 

har fått stor betydelse de senaste åren när utmaningar och svårigheter inom yrket har blivit 

allt tydligare, eftersom det innebär stora överbelastningar, dåliga arbetsförhållanden och 

brist på resurser. Nolte, Downing, Temane och Hastings-Tolsma (2017) beskriver att i 

samband med att kraven på sjuksköterskor blir större inom hälso- och sjukvården samt att 

antalet patienter som söker vård ökar behövs strategier och utbildning inom psykisk ohälsa 

för att minska CF, utbrändhet, STS och PTSD. 

 

Från resultatet beskriver Al Barmawi et al. (2018) och Yuguero et al. (2017) att vid psykisk 

ohälsa hos sjuksköterskan riskeras patientsäkerheten, med minskad vårdkvalitet och ökat 

missnöje på arbetsplatsen som följd. Det är därför av stor betydelse att undersöka 

sjuksköterskors välbefinnande för att inspirera till produktivitet, bibehålla disciplin och 

framförallt främja en säker vård och god vårdkvalitet.  

 

Hamilton, Tran och Jamieson (2016) lyfter fram effekten av dålig tillfredsställelse på arbetet 

och graden av CF inom akutsjukvården, samt hur detta kan leda till minskad närvaro på 

arbetet. Denna minskade närvaro sätter större press på kollegorna som också utsätts för ökad 

risk att utveckla CF. CF bidrar till sämre prestation och potentiellt allvarliga misstag samt 

har sedan länge varit en hot mot säker patientvård, eftersom det även resulterar i 

känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga förändringar. Genom att generera en ökad 

förståelse för de faktorer som orsakar CF inom akutsjukvården kan även en ökad förståelse 

skapas för de åtgärder som kan förebygga CF. Faktorer som kan en skyddande effekt mot 

CF innebär: ökade år inom yrket, mer erfarenhet inom akutsjukvården, hög nivå av 

utbildningsbakgrund, kortare skift och ett ökat chefsstöd, samt mentorskap och psykologiskt 

stöd.  
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Harkin och Melby (2013) förklarar att det finns ett klart samband mellan antalet timmar en 

sjuksköterska inom akutsjukvården arbetar och nivån av emotionell utmattning samt 

personlighetsförändring. 

 

Pehlivan och Güner (2018) samt Sacco och Copel (2018) beskriver att vid en given vård som 

är full av empati och kompetens samt att sjuksköterskan ser en förbättring hos patienten på 

grund av detta ger en känslomässig belöning till sjuksköterskan i form av positiv energi och 

upprymdhet. När detta händer blir sjuksköterskan fylld av entusiasm över sitt arbete och sin 

arbetsplats samt känner en stolthet över sig själv och sitt yrke, vilket medför att 

sjuksköterskan är villig att ta möta patienters behov oavsett deras tillstånd. Vilket författarna 

anser vara av stor vikt för att vård av bästa kvalité ska kunna ges.  

 

Ledarskap och organisation 

 

För att motverka att arbetstagare utsätts för olycksfall eller ohälsa på arbetsplatsen, har 

arbetsgivare som plikt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga olycksfall 

och ohälsa på arbetsplatsen. Därför skall alla faktorer som kan bidra till att olycksfall eller 

ohälsa uppstår ändras eller undanröjas (SFS 1977:1160). Detta är en faktor som författarna 

anser inte alltid uppfylls av organisationen. Ledarskap och organisationer behöver uppnå en 

högre medvetenhet kring de symtom och riskfaktorer som är kopplade till CF, STS och 

PTSD. Enligt Duffy, Avalos och Dowling (2015) krävs det kunskap om psykisk ohälsa samt 

att upptäcka tidiga symtom för att sjuksköterskan tillsammans med organisationen ska kunna 

utveckla strategier för att hantera problemen. I resultatet beskrivs vikten av fungerande 

strategier vid hantering av psykisk ohälsa samt att det krävs en förlåtande arbetsmiljö för att 

sjuksköterskor ska kunna lyfta fram problem.  

 

Empati har för personer som arbetar inom akutsjukvården visat sig vara psykiskt och fysiskt 

kostsamt, genom att regelbundet exponeras för patienter som har upplevt traumatiska 

händelser. Förutom CF riskerar sköterskor att utveckla STS när dem utsätt för ett extremt 

tillstånd av spänning och känslomässig smärta vid vårdandet av de drabbade patienterna. Det 

är framtaget att dessa tillstånd ökar sjukfrånvaron, arbetsbelastningen och 

personalomsättningen samt påverkar produktiviteten negativt (Cocker & Joss, 2016). 

 

Återhämtning 

 

Pehlivan och Güner (2018) samt Sacco och Copel (2018) beskriver att långvarig empati leder 

inte alltid till negativa känslor. De positiva känslorna beskrivs som CS och uppstår när 

sjuksköterskorna lyckats uppnå en god omvårdnad och att denna omvårdnad hjälpt patienten. 

Empati i denna form är en psykologisk belöning vid vårdande av patienter. CS kan reducera 

den skadliga effekten av CF och utbrändhet.  

 

Författarna anser att när sjuksköterskor vårdar patienter som har blivit utsatta för trauma 

eller som lider, kan dem känna att de är duktiga på sitt arbete och gör skillnad för patienterna 

på ett positivt sätt. Empati kan ses som en kraft och inspiration som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att ta fram sig själva, sina kunskaper och de tillgängliga resurserna som 

erbjuds för att lindra lidandet hos sina patienter.  

 



18 

 

Hinderer et al. (2014) sammanfattar sin studie med att påvisa att höga nivåer av CS hos 

sjuksköterskan berodde på; mer stöttning och sammanhållning på och utanför arbetet samt 

att de använde sig av träning och hobbys för att hantera stressen. Denna sammanfattning från 

resultatet styrks av studien gjord av Flynn Makic (2015) som beskriver att sjuksköterskor 

med en hög nivå av CS kan ses som ett skydd från att drabbas av CF, utbrändhet och STS. 

På grund utav att de med hög CS känsla har en bättre förmåga att bearbeta de svåra händelser 

som en sjuksköterska inom akutsjukvård exponeras för. 

  

Stressorer 

 

Enligt Pehlivan och Güner (2018) beskrivs utbrändhet som fysisk, känslomässig och mental 

utmattning orsakad av en längre tids exponering av känslomässigt utmanande situationer och 

är förknippat med problem på arbetsplatsen som ofta leder till uppsägning eller byte av 

karriär. Gallagher (2013) beskriver även att utbrändhet är ett resultat av stressorer mellan 

sjuksköterskan och dennes omgivning. Några av symtomen vid utbrändhet beskrivs även 

som CF, en känsla av att vara ineffektiv eller dysfunktionell på arbetet som resulterar i 

cynism och en känsla av att känna sig bortkopplad från arbetet. Sjuksköterskor som är 

utbrända löper större risk att göra fel och deras patienter är mindre nöjda med kvaliteten av 

den vård dom får. 

 

Enligt författarna är bristen på sömn ett stort problem som sjuksköterskor drabbas av. 

Sömnen är kroppens naturliga återhämtning och försämring av sömnkvalitèn leder till 

ytterligare försämring av psykisk ohälsa. Som resultat visade så sågs i ett flertal forskningar 

tydliga fysiska reaktioner där majoriteten av deltagarna led av sömnstörningar på grund av 

CF. Som resultatet också visade led över hälften av de som deltog i studierna av en 

överspändhet eller överdriven vaksamhet.   

  

Sammanfattningsvis 

 

Resurserna inom sjukvården sträcker sig farligt tunna över hela världen, där allt fler individer 

inte får tillgång till den vård de behöver och ett överbelastat sjukvårdssystem där patienter 

med alltmer komplexa behov ska tas hand om. Brådskande strategier krävs för att 

utbrändheten ska minska, vårdkvalitén ska förbättras och bidra till bättre arbetsförhållanden 

för att behålla sjuksköterskor. (Nolte, Downing, Temane & Hastings-Tolsma, 2017). 

Författarna anser att behovet av att implementera strategier för att identifiera, förhindra och 

lindra psykisk ohälsa hos sjuksköterskor är större än någonsin. 

 

 

Konklusion 
 

Slutsatsen till litteraturöversikten är att det finns ett flertal kombinationer av olika faktorer 

som kan bidra till utvecklingen av psykisk ohälsa hos sjuksköterskor inom akutvården. Detta 

är ett problem som behöver lyftas fram och åtgärdas både på individnivå, chefsnivå och 

organisationsnivå inom hälso- och sjukvården. Al Barmawi et al. (2018) beskriver att en 

utveckling av coping-strategier kan bidra till förbättring av CS och lägre nivåer av STS bland 

sjuksköterskor inom akutvården och chefer kan använda coping-strategier för att skapa mer 

hälsosammare och stödjande arbetsmiljöer. Harkin och Melby (2013) och Adriaenssens, 
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Gucht och Maes (2012) lade fram förslag i sin studie med förebyggande åtgärder för att 

minska utbrändheten och psykiska besvär hos sjuksköterskor, dessa var; färre antal arbetade 

timmar per pass, rotations-arbete mellan kliniker på akutmottagningen, team-building dagar, 

utbildning inom stresshantering och regelbundna personalmöten samt kognitiv 

beteendeterapi och psykologisk rådgivning för akutsjuksköterskans hälsa och välmående. 

Även socialt stöd från kollegor och chefer föreföll ha en skyddande verkan på förekomsten 

av PTSD. Ju tidigare utbrändhet och psykisk ohälsa uppmärksammas desto mer kommer det 

bidra till en ökad växt av professionalism, en positiv förändring i arbetsmiljön och en fortsatt 

god förmåga att kunna tillhandahålla en vård av hög kvalitet. 

 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 

För att främja hälsan för sjuksköterskor och även för andra medarbetare inom akutvården 

måste psykisk ohälsa uppmärksammas. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det 

kunskap om psykisk ohälsa där även CF, utbrändhet, PTSD och STS samt CS lyfts fram. 

Det finns många faktorer som kan bidra till utveckling av psykisk ohälsa, där bland annat 

arbetsmiljön är av stor betydelse. Eftersom det saknas kunskap angående de faktorer som 

skapar psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården kan det vara svårt att upptäcka symtomen 

och varningssignalerna i tid. Hälso- och sjukvårdsorganisationen borde se över vilka 

eventuella åtgärder det finns för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor. En typ av 

åtgärd kan vara kortare arbetspass. Efter det bör enhetschefer övervaka vilka individer som 

har störst behov av en förändring och som ligger i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa, 

utbrändhet, CF, PTSD och STS. En varierad arbetsmiljö, där sjuksköterskor som exempelvis 

arbetar deltid på en akutvårdsavdelning kan arbeta resterande arbetstimmar på en annan 

avdelning utifrån deras egna villkor och förutsättningar, kan generera CS som i sin tur 

förebygger CF. 

 

Det framkom inga svenska studier vid litteraturundersökningen om psykisk ohälsa inom 

akutvården vilket kan tyda på en okunskap om problemet inom svensk sjukvård. Med denna 

litteraturstudie kan problemet belysas och uppmärksammas vilket kan bidra till en 

medvetenhet om psykisk ohälsa på arbetsplatserna där varningssignaler kan upptäckas i tid. 

För vidare utveckling av ämnet och som förslag till framtida forskning borde det utföras 

studier inom den svenska hälso- och sjukvården, för att belysa psykisk ohälsa hos svenska 

sjuksköterskor. 

  



20 

 

REFERENSER 

*Adriaenssens, J., De Gucht, V. & Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on 

emergency roon nurses: Findings from questionnarie survey. International journal of 

nursing studies, 49(2012): 1411–1422. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.07.003 

 

*Adriaenssens, J., De Gucht, V., Van Der Doef, M. & Maes, S. (2011). Exploring the burden 

of emergency care: predictors of stress-health outcomes in emergency nurses. Journal of 

advanced nursing, 67(6): 1317-28. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05599.x 

 

*Al Barmawi, M. A., Subih, M., Salameh, O., Sayyah, N., Sayyah, Y., Shoqirat, N. & Abu 

Jebbeh, R. A-A. E. (2019). Coping strategies as moderating factors to compassion fatigue 

among critical care nurses. Brain and Behavior, 2019(9): e01264. Doi: 10.1002/brb3.1264 

 

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) (2016). Teoretiska Grunder för vårdande. 

Stockholm: Liber. 

 

*Arslan, S., Karaman Özlü, Z., Özer, N., Nazik, E., Gümüs, K. & Özlü, I. (2015). 

Investigating the Stress Level of Nurses Working at Emerency Care Services: A Pilot Study. 

International Journal of Caring Sciences. 8(2), 420-426. 

 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2017). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. 

Henricsson (Red.). Vetenskaplig Teori och metod. (2:a uppl. S. 115-126). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Cocker, F. & Joss. N. (2016) Compassion fatigue among healthcare, meergency and 

community service workers: A systematic review. International Journal of Enviroment 

Research and public health, 13(618); 1–18. Doi: 10.3390/ijerph13060618 

 

Coetzee, S. K. & Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within nursing practice: a 

concept analysis. Nursing and Health Sciences. 12(2), 235-243. Doi: 10.1111/j.1442-

2018.2010.00526.x. 

 

*Dominguez-Gomez, E. & Rutledge, D. N. (2009). Prevalence of Secondary Traumatic 

Stress Among Emergency Nurses. Journal of Emergency Nursing. 36(1), 3-4. Doi: 

10.1016/j.jen.2008.05.003 

 

*Duarte, J., Pinto-Gouveia, J. & Curz, B. (2016). Relationships between nurses’ empathy, 

self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. 

International journal of nursing studies, 60(2016) 1–11. Doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2016.02.015 

 

*Duffy, E., Avalos, G. & Dowling, M. (2015). Secondary traumatic stress among emergency 

nurses: A cross-sectional study. International Emergency Nursing, 23, 53–58. doi: 

10.1016/j.ienj.2014.05.001 

 



21 

 

Empati. (2010). I Nationalencyklopedin. Hämtad 12 april, 2019, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empati  

 

Flynn Makic, M. B. (2015). Taking Care of the Caregiver; Compassion Satisfaction and 

Compassion Fatigue. Journal of Peri Anesthesia Nursing. 30(6), 546-547. Doi: 

10.1016/j.jopan.2015.09.006 

 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Begrepp: psykisk hälsa. Hämtad från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016).  Att göra systematiska litteraturstudier: värdering 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F. (Red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gallagher, R. E. (2013). Compassion fatigue. Canadian family physician – Le Medicin de 

famille canadien. Vol 59, 265-268. 

 

Greinacher, A., Derazza-Greeven, C., Herzog, W., & Nikendei, C. (2019). Secondary 

traumatization in first responders: a systematic review. European journal of 

psychotraumatology, 10(2019). Doi: 10.1080/20008198.2018.1562840 

 

Hamilton, S., Tran, V. & Jamieson, J. (2016). Compassion fatigue in emergency medicine: 

The cost of caring. Emergency medicine Australasia, 28(2016): 100–103. Doi: 

10.1111/1742-6723.12533 

 

*Harkin, M. & Melby, V. (2013). Comparing burnout in emergency nurses and medical 

nurse. Clinical Nursing Studies. 2(3). Doi: 10.5430/cns.v2n3p152 

 

*Hinderer, K. A., VonRueden, K. T., Friedmann, E., McQuillan, K. A., Gilmore, R., Kramer, 

B. & Murray, M. (2014). Burnout, Compassion Fatigue, Compassion Satisfaction, and 

Secondary Traumatic Stress in Trauma Nurses. Journal of TraumaNursing. 21(4). Doi: 

10.1097/JTN.000000000000055 

 

Hooper, C., Craig, J., Janvrin, D., Wetsel, M. & Reimels, E. (2010). Compassion 

satisfaction, burnout, and compassion fatigue among emergency nurses compared with 

nurses in other selected inpatient specialties.  Journal of emergency nursing, 38 (5), 420-

427. Doi: 10.1016/j.jen.2009.11.027 

 

Högskolan Skövde. (2017). Ämnet omvårdnad – Definition, beskrivning och progression. 

Hämtad den 2019-04-14 från 

https://www.his.se/PageFiles/3459/Omv%C3%A5rdnad%20-

%20beskrivning%20och%20definition.pdf 

 



22 

 

Johnston, D., Bell, C., Jones, M., Farquharson, B., Allan, J., Schofield, P., Ricketts, I. & 

Johnston, M. (2015). Stressors, Appraisal of Stressors, Experienced Stress and Cardiac 

Response: A Real-Time, Real-Life Investigation of Work Stress in Nurses. Annals of 

behavioral medicine, 50(2), 187-197. Doi: 1007/s12160-015-9746-8 

 

Joinson, C. (1992). Coping with compassion fatigue: burned out and burned up –has caring 

for others made you too tired to care for yourself? Nursing, 4, 116–121. 

 

Klang, B. (2014). Sjuksköterskans omvårdnadskunnande: en praktisk och teoretisk 

grundbok. Harlow: Pearson 

 

Nolte, A., Downing, C., Temane, A. & Hastings-Tolsma, M. (2017). Compassion fatigue in 

nurses: A Metasynthesis. Journal of clinical nursing, 26(2017); 4364 – 4378. Doi: 

10.1111/jocn.13766 

 

Pehlivan, T. & Güner, P. (2018). Compassion Fatigue: The known and the unknown. Journal 

of Psychiatric Nursing. 2018;9(2):129-134. Doi: 10.14744/phd.2017.25582 

 

Sacco, T. L. & Copel, L. C. (2018). Compassion Satisfaction: A concept analysis in nursing. 

Nursing forum an independent voice for nursing. 53(1), 76-83. Doi: 10.1111/nuff.12213 

 

Segesten, K. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvantitativ forskning. I F Friberg. (Red). Dags för Uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl. s 97-104). Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad 24 september, 

2019, från https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-

arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5 

 

Singer, T. & Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. Current Biology, 24(18), 

875-878. Doi: 10.1016/j.cub.2014.06.054 

 

Socialstyrelsen. (2017). Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. (Rapport 2018:9). 

Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/statistik/2018-9-18.pdf 

 

Sodeke-Gregson, E., Holttum, S. & Billings, J. (2013). Compassion satisfaction, burnout, 

and secondary traumatic stress in UK therapists who work with adult trauma clients. 

European Journal of Psychotraumatology. 2013;4. Doi: 10.3402/ejpt.v4i0.21869 

 

SOU 2010:04. Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering.   

 

Stamm, B. H. (2010). TheConciseProQOLManual. Pocatello, ID:ProQOL.org. Hämtad den 

4 okt, 2019, från http://www.proqol.org/Home_Page.php 

 

Papilly. (2019). Stress. Hämtad den 13 oktober, 2019, från https://papilly.com/stress-2/ 



23 

 

 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2009). Sjuksköterskans profession. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/Sjukskoterskans-profession/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor/  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/  

 

Vetenskapliga rådet. (2017). God Forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

 

WHO. (1964). Constitution of the World Health Organization. Hämtad från 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution 

 

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller 

skada. Lund: Studentlitteratur 

 

*Yuguero, O., Forné, C., Esquerda, M., Pifarré, J., Abadías, J. M. & Viñas, J. (2017). 

Empathy and burnout of emergency professionals of the health region: A cross-sectional 

study. Medicine. 96(37): e8030. Doi: 10.1097/MD0000000000008030 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s.59–82). Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

Bilaga 1 

  



25 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

  



29 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 
CF – Compassion fatigue 

CS – Compassion satisfaction 

STS – Sekundär traumatisk stress 

PTSD – Post traumatisk stress syndrom 

 


