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Introduktion: På akutmottagning är stress bland sjuksköterskorna ett vanligt problem. 
Patienter inkommer med oväntade sjukdomar och kritiska tillstånd. Arbetet på 
akutmottagning pendlar mellan låg- och högintensivt och är krävande för 
sjuksköterskorna. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors 
upplevelser av stressorer på akutmottagning och hur dessa påverkar 
omvårdnadsarbetet. Metod: Litteraturstudie genomfördes i enlighet med Polit och 
Beck (2012) flödesschema i nio steg. Utifrån sökningar i databaserna CINAHL och 
PubMed valdes 10 vetenskapliga artiklar ut. De valda artiklarna kvalitetsgranskades 
och lästes sedan var för sig samt gemensamt. Resultat: Bidragande stressorer på 
akutmottagningarna som sjuksköterskorna upplevde framträdde under fyra 
huvudkategorier: arbetsbelastning, tidsbrist, överbeläggning och traumatiska 
händelser samt en underkategori okunskap hos patienter och närstående. Stressorerna 
medförde stressfulla situationer som i sin tur kunde leda till att sjuksköterskornas 
arbetskapacitet reducerades, vilket äventyrade omvårdnaden och patientsäkerheten. 
Slutsats: Stress medför att omvårdnaden blir lidande. Sjuksköterskorna vill kunna 
hjälpa patienterna och ge alla en adekvat samt rättvis vård, men stressorerna är 
påfrestande och krävande. Varken omvårdnaden eller sjuksköterskans egna välmående 
hinner prioriteras.
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1. Introduktion 
!
På akutmottagningar runt om i världen tas akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar 
omhand (Andersson et al. 2006). På Sveriges akutmottagningar ligger den årliga beräkningen 
av patientbesöken på cirka 2,5 miljoner. Vistelsen på akutmottagningen varar i mer än tre 
timmar för hälften av patienterna (Socialstyrelsen 2016). Sjuksköterskor på akutmottagningar 
ska prioritera och bedöma alla patienters kliniska tillstånd, ofta under tidspress, samtidigt som 
det ständigt inkommer nya patienter. Stress gör att arbetsuppgifterna blir svåra att utföra och 
detta kan i sin tur leda till att både omvårdnaden och patientsäkerheten äventyras (Andersson 
et al. 2006).  
 
1.1 Akutmottagning  
 
På akutmottagningar inkommer dagligen patienter med olika symtom och tecken, allt från 
fysiska skador till sjukdomar som är i behov av akutsjukvård (Andersson et al. 2006). 
Akutsjukvård definieras som akut omhändertagande av patienter där omedelbar behandling 
krävs, i öppenvård eller inskrivning i slutenvården. De åtgärder som akutsjukvården består av 
bör påbörjas inom någon timme efter ankomst eller senast inom de kommande 24 timmarna 
(Socialstyrelsen 2014). Behov och prioriteringar av sjukvård är olika beroende på varje 
enskild individ och situation. Organisationen på akutmottagningen präglas av ett intensivt 
arbete med korta möten med patienter och närstående (Andersson et al. 2012). 
Akutmottagningar har i regel öppet dygnet runt och det är många olika personalkategorier 
som arbetar där såsom undersköterskor, sjuksköterskor och läkare (Elmqvist et al. 2012; 
Yuwanich et al. 2015).  

 
1.2 Arbetsmiljön på akutmottagning 

Enligt World Health Organization (WHO), definieras begreppet arbetsmiljö följande:  
"En sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och 
tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar 
individen" (Swedish standards institute, 2016) 

Akutmottagningen beskrivs som en mycket komplex arbetsmiljö, där arbetssituationen 
ständigt upplevs som oförutsägbar (Elmqvist et al. 2012). Arbetsmiljön på akutmottagningar 
kan ibland vara otillfredsställande med stor störning (Andersson et al. 2006), den höga 
ljudnivån med ljud av alla dess slag och den fysiska miljön, där både personal och patienter 
springer om varandra upplevs påfrestande (Andersson et al. 2006; Pereira et al. 2013). 
Sjuksköterskorna jämför att arbeta på akutmottagningen med att springa ett maraton 
(Elmqvist et al. 2012) och kaoset som kan uppstå påverkar personalens arbete (Folscher et al. 
2015). Arbetsmiljöverket (2015) beskriver att hög arbetsbelastning och dåligt arbetsflöde på 
akutmottagningarna leder till en dålig arbetsmiljö. Kravet på att sjuksköterskorna ska arbeta 
effektivt och ekonomiskt sparsamt, innebär i sin tur högt tempo samt utökad arbetsmängd. En 
utökad arbetsmängd leder i sin tur till att sjuksköterskorna inte får den återhämtning som 
behövs. D’Arc de Souza et al. (2017) och Guedes dos Santos et al. (2013) beskriver att de 
fysiska utrymmen på akutmottagningarna inte är tillräckligt stora för varken patienter eller 
personal, vilket gör att vårdandet kan bli svårt att genomföra i vissa situationer. 
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Våld och aggressivitet är något som ofta förekommer på akutmottagningar, det är något som 
måste anmälas och får inte accepteras (Arbetsmiljöverket 2015). När sjuksköterskan 
identifierar en eventuell våldsam situation visar det sig att prioriteringen av omvårdnaden 
påverkas (Avander et al. 2016).  !
1.3 Sjuksköterskans profession på akutmottagning 

Sjuksköterskans profession bygger på ICN:s fyra etiska koder som innebär ansvarsområden i 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I sin profession ska 
bland annat sjuksköterskan arbeta utifrån evidensbaserad kunskap, förhålla sig inom riktlinjer 
gällande omvårdnad, hålla sig uppdaterad inom ny forskning för att kunna utveckla och 
bevara sin yrkeskompetens samt medverka och upprätthålla en värdegrund och hållbar miljö. 
Sjuksköterskan ska kunna respektera och samarbeta med sina kollegor och vården till 
patienter ska kunna ges på ett säkert sätt för att bevara deras värdighet samt rättigheter 
(Svensk Sjuksköterskeförening 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [SFS 2017:30] ska 
all vård grundas med respekt och utformas utifrån den enskilda individen. Alla patienter ska 
vårdas med kunskapsbaserad och säker vård, personcentrerat, effektivt och jämlikt. 

 
På akutmottagningen kan sjuksköterskan vara tvungen att ta oerhört snabba beslut. För att 
kunna göra detta krävs att hen besitter stor kompetens och att besluten är väl grundade utifrån 
varje unik situation. Bedömning av patienter är det främsta omvårdnadsarbetet för 
sjuksköterskor på akutmottagning (Andersson et al. 2006) och de patienter som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska prioriteras (Hälso- och sjukvårdslagen 2017). På Sveriges 
akutmottagningar används oftast triagesystemet Rapid Emergency Triage and Treatment 
System (RETTS) (Widgren 2012). Triage är ett prioriteringssystem som akutmottagningar över 
hela världen använder sig utav. Patienter delas in i kategorier systematiskt utifrån fysiska och 
psykosociala hälsotillstånd (Brosinski et al. 2017; Svensk sjuksköterskeförening 2007). Med 
hjälp av RETTS görs bedömning av kontaktorsak samt rutinmässiga kontroller puls, 
blodtryck, saturation, andningsfrekvens och temperatur (Widgren 2012). Ibland kan patienten 
även behöva vara under observation/övervakning genom exempelvis elektrokardiografi 
(EKG) (Andersson et al. 2006; Widgren 2012). När en patient inkommer med ambulans i ett 
livshotande tillstånd ringer ambulanspersonalen in till akutmottagningen, sjuksköterskan tar 
emot rapport och förbereder för mottagandet av patienten (Widgren 2012). Prioriteringar och 
användandet av triage kräver stor och bred erfarenhet då sjuksköterskan måste kunna 
identifiera akuta sjukdomstillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Den medicinska 
allvarlighetsgraden avgör hur snabbt patienten får möta läkare för konsultation (Andersson et 
al. 2006; Svensk sjuksköterskeförening 2007), därpå delas patienten in i kategorier som avgör 
vilken specialitet patientens primära symtom bedöms tillhöra, medicin, kirurgi eller ortopedi 
(Becker et al. 2015). Syftet med triage är framförallt att upptäcka de patienter som behöver ett 
snabbt medicinskt omhändertagande för att minska dödlighet/sjuklighet samt att säkerställa 
en acceptabel väntetid för konsultation ur ett patientsäkerhetsperspektiv (Andersson et al. 
2006; Svensk sjuksköterskeförening 2007).  

Omvårdnadsprocessen är en del av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgift och 
genomförs i fem steg: datainsamling, omvårdnadsdiagnostik, planering, genomförande och 
utvärdering. Det startar med datainsamling, sjuksköterskan identifierar behov och problem 
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samt patientens egen förmåga och styrka, därefter utformar sjuksköterskan 
omvårdnadsdiagnoser. I samråd med patienten sätter sjuksköterskan upp mål för 
omvårdanden och planerade åtgärder. Genomförandet av åtgärderna sker enligt plan och 
avslutas sedan med utvärdering i relation till uppsatta mål (Yura & Walsh 1988). 
Omvårdnadsprocessen på akutmottagningen upplevs fragmenterad, patienten upplevs gå från 
station till station i en strikt följd. Kompetensbrist hos personal och ökat patientflöde medför 
att processen stannar upp vid flertalet gånger och det minskar arbetsflödet (Svensk 
sjuksköterskeförening 2007). 

 
1.4 Stress 

Stress är en individuell upplevelse som samtliga människor upplever någon gång i livet (D
´Arc de Souza Oliveira et al. 2014). Det beskrivs som inre och yttre krav som är påfrestande 
och utmanande. Det krävs ett stimuli för att stress ska utlösas, detta kallas även för stressorer. 
Det kan vara psykiska, fysiska och sociala påfrestningar som framkallar stress (Folkman & 
Lazarus 1988). I viss omfattning kan stress vara bra för kroppen och det kan medföra en ökad 
koncentrationsförmåga. Däremot kan det i stor mängd vara skadligt för hälsan, det kan bland 
annat leda till utbrändhet (D´Arc de Souza Oliveira et al. 2014). Enligt Währborg (2009) är 
stress en reaktion på när människan blir utsatt för krav, utmaning, hot eller belastning. Det 
finns olika typer av stress, akut och kronisk. Akut stress är kortvarig och övergående, en 
pendling mellan hyperaktivitet och förlamning uppstår samt att flyktinstinkten utvecklas. 
Kroppens organsystem kan utveckla hjärtklappning, hypertoni och ökad risk för trombos. Vid 
stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och hormonerna adrenalin, noradrenalin samt 
kortisol frisätts. På lång sikt kan detta vara skadligt för kroppen vilket i sin tur kan leda till 
ohälsa. Kronisk stress som även kopplas till negativ stress medför en minskad energi och 
känsla av uppgivenhet. Kroppen förlorar fysiologiskt förmågan att återhämta sig trots vila. 
Kronisk stress kan utveckla depression, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och 
diabetes. 

 
1.5 Problemformulering 

Stress är en vanlig upplevelse i yrket som sjuksköterska, det är mer tydligt och påfrestande på 
akutmottagningar än vårdavdelningar (Andersson et al. 2012). Stress i måttlig mängd höjer 
prestationsförmågan och förstärker uppmärksamheten, vilket kan vara positivt och tillämpbart 
i omvårdnaden. Men för mycket stress kan påverka och försvåra omvårdnadsarbetet. Stress är 
inget som kommer att försvinna inom sjukvården. En ökad förståelse för hur sjuksköterskor 
upplever stressorer och hur det påverkar omvårdnadsarbetet på akutmottagningarna kan ge en 
ökad medvetenhet inom ämnet och förmåga att förbereda sig inför de olika situationerna  !
1.6 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av stressorer på 
akutmottagning och hur det påverkar omvårdnadsarbetet 

!
!
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2. Metod 

Metoden som har använts var en litteraturstudie, vilket innebar granskning av befintliga 
kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar med utgångspunkt från det specifika syftet 
(Polit & Beck 2012). Litteraturstudien utfördes enligt ett systematiskt arbetssätt som innebar 
strukturering och organisering av arbetet genom sökning, kritisk granskning och 
sammanställning av forskningen (Forsberg & Wengström 2013). Arbetssättet var uppbyggt 
enligt Polit och Becks flödesschema som bestod av nio steg (Polit & Beck 2012), se Figur 1. 
  !

   

  

!
!

!
!

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie, fritt översatt enligt Polit & Beck (2012). 

2.1 Litteratursökning 

I steg 1 formulerades syfte och frågeställningar. I steg 2 utformades sökstrategier, relevanta 
sökord, vilka databaser som skulle användas samt inklusions- och exklusionskriterier 
bestämdes. Databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 
och PubMed (Public Medline) valdes, de valda databaserna innehöll referenser i förhållande 
till omvårdnad. Båda var lämpliga val för att hitta relevant och evidensbaserad forskning 
gentemot syftet (Polit & Beck 2012). I CINAHL användes Major Headings (MH) och i 
PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH). De sökord som tillämpades för att 
hitta relevanta vetenskapliga artiklar samt för att besvara syftet var: “emergency service”, 
“job experience”, “experiences”, “stress”, “nurse”, “nurses”, “(adaptation, 
psychological)” och “(emergency service, hospital)”. I steg 3 utfördes databassökningar och 
primärkällor valdes ut. Sökorden användes enskilt och i kombinationer, detta redovisas i 
nedanstående tabell 1 och 2. I CINAHL gjordes fritextsökning på “stress” och “nurse” och i 
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1. Formulering av syfte 
och frågeställning.

2. Utformning av 
sökstrategi, val av 
databas och sökord. 

3. Sökning och 
identifiering av 
primärkällor.

6. Sammanställning 
av det utplockade 
materialet. 

5. Läsning och 
granskning av hela 
materialet. Ev. 
identifiera nya 
referenser utifrån 
primärkälla.

4. Granskning av 
materialets 
lämplighet och 
relevans. 

7. Kritisk granskning 
av materialet. 

8. Analysering och 
sortering av 
materialet i 
kategorier. 

9. Sammanställning 
av resultatet. 



PubMed gjordes fritextsökning på “experiences” och “stress”, detta genomfördes för att öka 
antalet träffar. Andra sökord och kombinationer har testats i databaserna, ”emergency room”, 
”emergency department”, ”occupational” samt ”encounter”, de resulterade inte i tillräckligt 
antal träffar samt relevans i förhållande till syftet. Sökningarna på de utvalda sökorden 
resulterade i 416 artiklar.   

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för sökningarna var vetenskapliga artiklar som publicerades mellan åren 
2007 till 2017 för att få fram relativt ny forskning. Artiklarna skulle fokusera på somatisk 
akutmottagning, vara skrivna på engelska, svenska eller norska och vara studier utifrån 
sjuksköterskans profession. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket enligt Polit och Beck 
(2012) innebar att de var vetenskapligt granskade och godkända av professionella forskare. 
Exklusionskriterierna innefattade review artiklar samt vetenskapliga artiklar utifrån 
specialistsjuksköterskor.  !
Tabell 1. Sökningarna genomfördes 2017-08-29. 

Tabellförklaring: S= Sökning, MH= Major Headings, ( )= Intern dubblett.  

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3

CINAHL Language 
english, 

S1 MH 
“Emergency 
Service”

16146

swedish, 
norwegian. 

S2 MH “Job 
Experience”

    4829

Published in the 
last 10 years

S3 Stress 55994

Peer reviewed. S4 Nurse 126572

S5 MH 
“Adaptation, 
psychological”

    3867

S6 S1 and S2 162 11 4 4

S7 S1 and S3 360

S8 S1 and S3 and 
S4

100 19 (4) 5 5

S9 S1 and S5 10 2 (2)  0           

Totalt: 26 9 9
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Tabell 2. Sökningen genomfördes 2017-08-29. 

Tabellförklaring: S= Sökning, MeSH= Medical Subject Headings, (( ))= Extern dubblett. !
2.3 Urval 

I urval 1 primärgranskades de totalt 416 träffarnas titlar och abstract. Artiklarna som valdes 
ut var de som var relevanta för litteraturstudiens syfte, detta gjordes enligt steg 4 i Polit och 
Beck (2012) flödesschema. Artiklarna var förenliga med studiens inklusionskriterier och var 
vetenskapligt granskade. Redovisade interna och externa dubbletter har exkluderats till urval 
2, se ovan i tabell 1 och 2. Efter primärgranskningen återstod 35 artiklar.  

I urval 2 lästes de 35 artiklarnas syfte, metod samt resultat för att bedöma relevansen av 
artiklarna till litteraturstudiens syfte, vilket motsvarade steg 5 i Polit och Beck (2012) 
flödesschema. Totalt valdes 10 vetenskapliga artiklar ut i urval 2. Resterande 25 artiklarna 
exkluderades då de inte blev betraktade som relevanta för syftet. Avsikten till exklusionen av 
artiklarna var att deltagarna var specialistutbildade, att studien inte fokuserade på somatisk 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3

PubMed Language 
english, 

S1 MeSH “Nurses” 23029

swedish, 
norwegian. 

S2 MeSH 
“Emergency 
service, hospital”

32348

Published in the 
last 10 years

S3 Experiences 258971

S4 Stress 416002

S5 MeSH 
“Adaptation, 
psychological”

43322

S6 S1 and S2 405

S7 S4 and S6 20 5((2)) 0

S8 S3 and S6 17 3((1)) 0

S9 S2 and S4 661                 

S10 S3 and S9 27 2((2)) 0

S11 S2 and S5 80 5((1)) 1 1

Totalt: 9 1 1
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akutmottagning eller att resultatet inte var inriktad på stress. I steg 6 lästes artiklarna på nytt 
och sammanställdes för att stärka relevansen (Polit & Beck 2012).  

I urval 3 kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av granskningsmallar, detta genomfördes 
enligt steg 7 i Polit och Beck (2012) flödesschema. De kvalitativa artiklarna granskades enligt 
“Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” och de kvantitativa 
artiklarna granskades enligt “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report”. Därefter granskades samtliga artiklar enligt “Guidelines for Critiquing The Ethical 
Aspects of a Study” (Polit & Beck 2012). Efter kvalitetsgranskningen återstod 10 artiklar, 6 
kvalitativa, 3 kvantitativa och 1 mixad metod, varav 9 i Cinahl och 1 i PubMed.  

 
2.4 Databearbetning 

I steg 8 analyserades artiklarnas innehåll, de valda artiklarna skrevs ut och lästes individuellt 
och tillsammans för att se helheten i materialet. Meningar som besvarade litteraturstudiens 
syfte markerades och det utvalda materialet skrevs ner på post-it lappar. Resultaten 
summerades och diskuterades, därefter skapades fyra kategorier utifrån sjuksköterskornas 
upplevda stressorer. I steg 9 sammanställdes det framtagna materialet till ett resultat, detta 
genomfördes enligt Polit och Beck (2012) sista steg i flödesschemat, därefter utarbetades en 
artikelmatris, se Bilaga 1. Detta genomfördes parallellt med sammanställningen av resultatet. 

 
2.5 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2016) ska artiklarna genomgått en granskning av 
etikprövningsnämnden. Forskningsetiken har stor betydelse, det handlar om att bevara 
evidens samt att skydda allmänhetens förtroende. Förfalskning, förvrängning och plagiering 
av material är förbjudet (Polit & Beck 2012). För att undvika oredlighet och för att stärka 
reproducerbarheten redovisas samtliga resultat i tabell 1 och 2. De valda artiklarna lästes var 
för sig och sedan gemensamt, detta genomfördes för att säkerställa att materialet granskats 
objektivt samt att resultatet ej förvrängts. Ordböcker och lexikon har använts vid översättning 
från engelska till svenska i syfte att undvika feltolkningar. De citat som tillämpades i 
litteraturstudien har skrivits på det ursprungliga språket för att undvika egna tolkningar och 
öka trovärdigheten.  

!
!
!!
!
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3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baserades på 10 vetenskapliga artiklar. Fyra huvudkategorier och en 
underkategori identifierades samt utformades utifrån sjuksköterskornas upplevelser av 
stressorer på akutmottagningar. De fyra huvudkategorierna var: “Arbetsbelastning”, 
“Tidsbrist”, “Överbeläggning” och “Traumatiska händelser”. Överbeläggning med 
underrubriken ”Okunskap hos patienter och närstående”, se Figur 2. 

!
 

!
!

!
!
!
!

Figur 2. Sammanställning av resultatets kategorier utifrån sjuksköterskornas upplevelser av 
stressorer. 

!
3.1 Arbetsbelastning !
På akutmottagningarna arbetade sjuksköterskorna skift, vilket innebar arbete alla tider på 
dygnet både dag, kväll och natt (Nielsen et al. 2013). Brist på vårdpersonal förknippades med 
obalans och en stor arbetsbelastning (D’Arc de Souza et al. 2017; Nielsen et al.2013; 
Yuwanich et al. 2015), detta kunde medföra extra långa arbetspass och jobb på lediga dagar 
(Yuwanich et al. 2015). Att arbeta som sjuksköterska på akutmottagning innebar att ständigt 
vara alert och redo på att flera patienter kunde inkomma (Elmqvist et al. 2012), arbetet 
pendlade mellan låg- och högintensivt, vilket innebar att det i vissa fall var en akut situation 
och i andra fall inte. Det kunde även ske förändringar i patienternas tillstånd som kunde vara 
livshotande (Andersson et al. 2012), detta gjorde arbetet stressigt, krävande och ansträngande 
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för sjuksköterskorna (Elmqvist et al. 2012). Den arbetsrelaterade stressen förhindrade 
sjuksköterskorna att arbeta adekvat, detta skapade ett mekaniskt arbetssätt vilket innebar att 
allt skedde automatiskt som i sin tur förhindrade upprättandet av en individualiserad vård 
(Andersson et al. 2012). Den höga arbetsbelastningen som upplevdes gjorde det svårt att 
bevara vårdkvalitén och möjligheterna till att utveckla och förbättra rutiner samt riktlinjer på 
akutmottagningen (Pereira et al. 2013). Sjuksköterskorna skulle konstant vara tillgängliga 
både för patienterna som var på plats, nytillkomna patienter, läkare och undersköterskor 
(Elmqvist et al. 2012; Yuwanich et al. 2015). Att vara personen som medlade mellan alla 
parter och ständigt finnas till hands upplevdes som ökad arbetsbelastning och ansvar. Vissa 
arbetsuppgifter som sjuksköterskan tilldelades kunde vara läkarens egentliga ansvar, vilket 
innebar utanför sjuksköterskans profession och detta ledde till ökad stress (Yuwanich et al. 
2015). Vissa gånger var det fördröjt tillträde till avdelningarna, vilket medförde att patienterna 
var tvungna att stanna kvar på akutmottagningen efter första behandling och stabilisering av 
sitt kliniska tillstånd. Detta belastade personalen då de fortsatt hade ansvaret trots att 
patienten var färdigbehandlad (Guedes dos Santos et al. 2013; Yuwanich et al. 2015).  

 
Enligt sjuksköterskorna var det i vissa situationer svårt att strukturera och få ett bra 
arbetsflöde relaterat till högt antal patienter (Andersson et al. 2012), i kombination med att de 
hade ett stort ansvar och många arbetsuppgifter samtidigt (Elmqvist et al. 2012). Förmågan att 
kunna strukturera och organisera arbetet samt samarbeta med övriga kollegor inom teamet var 
a och o för att få det vardagliga arbetet att fungera. Sjuksköterskorna uppgav att det var 
viktigt att vara flexibel och anpassningsbar för att kunna klara av den höga arbetsbelastningen 
samt för att uppnå ett effektivt flöde i arbetet (Andersson et al. 2012). Erfarenhet och 
förmågan att kunna vara anpassningsbar underlättade vid arbetet på akutmottagningen. Det 
kunde vara svårt som ny sjuksköterska att kunna prioritera patienter samt rekommendera 
högre prioritering än vad bedömningsinstrumentet visade (Elmqvist et al. 2012), vilket 
beskrevs i citatet nedan:  !

“You have seen the worst there is to see, seen those really rare things that hardly ever occur // so I 
rather give a higher priority // I think it has to do with experience.” (Elmqvist et al. 2012, s. 115) 

 
3.2 Tidsbrist  !
Sjuksköterskorna beskrev att tidsbristen som uppstod på akutmottagningarna skapade en 
arbetsrelaterad stress (Duffy et al. 2015; Elmqvist et al. 2012). Detta gjorde det svårt för 
sjuksköterskorna att hinna genomföra samt slutföra sina arbetsuppgifter (Elmqvist et al. 2012; 
Nielsen et al. 2013; Pereira et al. 2013) och det påverkade även förmågan att organisera 
arbetet (Nielsen et al. 2013; D´Arc de Souza Oliveira et al. 2014). Flera sjuksköterskor kände 
att tidsbristen påverkade triageringen. Detta på grund av behovet av att hinna utföra kliniska 
bedömningar, samtidigt hantera patienterna i väntrummet (hantering av väntetid) och läkarnas 
ordinationer (Lavoie et al. 2011). Vård och behandling skulle hinna ges till många patienter 
under kort tid (Andersson et al. 2012). Det var viktigt att hinna ställa relevanta frågor för att 
få betydelsefull information samt för att kunna genomföra en ordentlig och rättvis bedömning 
(Elmqvist et al. 2012). Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att hinna etablera kontakt 
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och skapa förtroende hos patienterna samt deras närstående. Det var svårt att hinna involvera 
patienten i vårdprocessen på grund av tidsbristen, detta upplevdes som en utmaning på 
akutmottagningen (Andersson et al. 2012; Elmqvist et al. 2012; Lavoie et al. 2011). 

‘‘You don’t have time to talk that much to the patients // you don’t get that contact // because you don’t 
know how many more patients are pouring in when you hear the clatter and the noise in the corridor. 
Then I try to shake it off while thinking that I have marked my presence and that they can get me if 
something happens.” (Elmqvist et al. 2012, s.116) 

 
Det var inte alla gånger som patienterna förstod eller var medvetna om vad som skedde. I 
dessa situationer önskade sjuksköterskorna att det fanns mer tid till att kunna sätta sig ner och 
prata tillsammans med patienterna samt etablera kontakt (Elmqvist et al. 2012). 
Sjuksköterskorna upplevde att stressen som tidsbristen medförde, gjorde att patienterna inte 
fick samma möjlighet att vara delaktig och påverka sin egen vård i lika stor utsträckning som 
på vårdcentral eller vårdavdelning (Andersson et al. 2012).  

!
3.3 Överbeläggning 

Till akutmottagningarna inkom många gånger icke akuta tillstånd och lågriskpatienter. Denna 
tydliga förändring av att dessa patienter sökte till akutmottagningar istället för vårdcentral 
ledde till ökad stress. Sjuksköterskorna uppgav att det var svårt att hinna vårda de patienter 
som var högt prioriterade och verkligen behövde akut sjukvård (D´Arc de Souza Oliveira et 
al. 2014; Guedes dos Santos et al. 2013).  
 “One of the main challenges is overcrowding, mainly due to the care of those patients that are no  
 urgent.” (Guedes dos Santos et al. 2013, s. 138)   

 
Förverkligandet av vårdrelaterade ting som hygien och komfort hos patienterna som låg för 
observation eller var kvar på grund av fördröjt tillträde till avdelning var en av de främsta 
svårigheterna som sjuksköterskorna stod inför, med tanke på patientflödet (Guedes dos Santos 
et al. 2013). En av anledningarna till ett ökat patientflöde var otillräckligt antal platser på 
vårdavdelningarna, vilket resulterade i överbeläggning på akutmottagningarna (D’Arc de 
Souza et al. 2017; Yuwanich et al. 2015). På grund av det höga trycket fick de lägga patienter 
i korridorerna (D’Arc de Souza et al. 2017). Hantering av överbeläggning var en utmaning för 
sjuksköterskorna eftersom de behövde planera genomförandet av vården, organisera arbetet, 
anpassa sig till de tillgängliga vårdvillkoren till antalet patienter och allvaret i deras kliniska 
symtom, detta för att uppnå bästa möjliga vård (Guedes dos Santos et al. 2013). 
Sjuksköterskorna beskrev att den intensiva och kontinuerliga överbeläggningen skapade 
stress (D’Arc de Souza Oliveira et al. 2014; Duffy et al. 2015; Guedes dos Santos et al. 2013) 
och att det var svårt att upprätthålla vårdkvalitén (D’Arc de Souza Oliveira et al. 2014; 
Guedes dos Santos et al. 2013) och det påverkade patientsäkerheten negativt (D´Arc de Souza 
Oliveira et al. 2014).  

 
3.3.1 Okunskap hos patienter och närstående 

Akutmottagningen behandlade enligt svårighetsgrad av symtom (triage), men detta system 
missförstod många patienter och deras närstående (Yuwanich et al. 2015). Vissa 
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sjuksköterskor var kritiska i förhållande till människors okunnighet om akutmottagningens 
egentliga syfte, att hantera faktiska nödsituationer. Många patienter hade brist på tålamod när 
de sökte inom primärvården och valde istället att söka vård på akutmottagningen (Guedes dos 
Santos et al. 2013). Patienternas förväntningar och beteende ökade stressnivån hos 
sjuksköterskorna (Guedes dos Santos et al. 2013; Yuwanich et al. 2015).  

 
3.4 Traumatiska händelser     

Traumatiska händelser var något som förekom på akutmottagningen och detta upplevdes som 
stressfullt för samtliga sjuksköterskor (Duffy et al. 2015). Sjuksköterskorna beskrev fall av 
fysiska och verbala attacker (Nielsen et al. 2013; Yuwanich et al. 2015), de fall som 
involverade hot och aggression uppfattades som våldsamt. Detta medförde att 
sjuksköterskorna upplevde stress och en känsla av osäkerhet (Yuwanich et al. 2015).  
 
Att delta i livshotande situationer, interagera med närstående där patienterna var kritiskt 
sjuka/skadade och att hantera dödsfall upplevde sjuksköterskorna som traumatiskt och 
stressfullt (Lavoie et al. 2011; Pereira et al. 2013). Specifika omständigheter som självmord, 
långvarig återupplivning, svårt sjuka barn/släktingar/kollegor var traumatiskt och påverkade 
sjuksköterskorna emotionellt (Lavoie et al. 2011). 

“Well, something happened last year, a child who died in a car accident (…). The other nurse and I 
looked after her, because we were the most experienced. We massaged her, resuscitated her over and 
over. The poor girl, every bone in her body was broken. When the mother arrived, the other nurse and I 
had to go meet her, because we were the most experienced on the floor. I can still see that little girl. I 
dreamed about her for a month. The other nurse and I cried and cried, we couldn’t get over it. We kept 
saying, ‘It doesn’t make sense, it can’t be.’’ (Lavoie et al. 2011, s. 1517) 

!
!
!
!
!!!
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4. Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av stressorer på 
akutmottagning och hur det påverkade omvårdnadsarbetet. I resultatet framkom det vilka 
faktorer utlöste stress och hur det påverkade omvårdnaden, utifrån detta bildades fyra 
huvudkategorier: ”Arbetsbelastning”, ”Tidsbrist”, ”Överbeläggning” och ”Traumatiska 
händelser”. Överbeläggning med underkategorin: ”Okunskap hos patienter och närstående”.  
 
4.1 Resultatdiskussion 

Hög arbetsbelastning är en vanlig orsak till ökad stress. Nyström (2002) beskriver att vården 
på akutmottagningar följer ett strikt mönster av principer som mynnar ut i ett arbetssätt som 
skulle kunna jämföras med industrin. Enligt Socialstyrelsen (2017) kan hög arbetsbelastning 
leda till fysisk och kognitiv utmattning. Fysisk utmattning kan uppstå under extra långa 
arbetspass eller vid nattskift då kroppen måste vara verksam när den i vanliga fall ska sova 
djupt. Kognitiv utmattning kan uppstå när många arbetsuppgifter i kombination med mycket 
information ska hanteras samtidigt. Riskfyllda situationer kan uppkomma om 
kommunikationen mellan professioner brister. Hög arbetsbelastning är ett ständigt 
återkommande ämne inom sjukvården. Stundtals kanske vi behöver stanna upp och reflektera 
över om vi ibland ställer till det för oss själva, att vi exempelvis hoppar över eller förhandlar 
bort raster som vi enligt Arbetstidslagen [2014:660] är berättigade. 

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever att arbetsuppgifterna blir svåra att genomföra 
på grund av tidsbristen, då det är många patienter som behöver vård och behandling inom en 
begränsad tid. Enligt Grossman (2003) ska triagesystemet fungera som ett stöd för att kunna 
identifiera patienter som behöver omedelbar vård och behandling. Systemet ska även hjälpa 
till att kontrollera flödet på akutmottagningen genom att hänvisa patienterna till korrekt enhet.  

!
Sjuksköterskans kliniska kunnande är av stor betydelse relaterat till tidsbristen. Användandet 
av triage kräver att åtgärderna fokuserar på patientens specifika tillstånd, detta medför att 
patienten i ett kritiskt tillstånd är i behov av ett snabbt och adekvat kliniskt ingripande. Det 
kliniska kunnandet är även viktigt relaterat till lagen [SFS 2017:30] att patienter med störst 
behov ska prioriteras. !
Tid är en viktig faktor som behövs för att kunna klara av att ta hand om och vårda de kritiskt 
sjuka patienterna som behöver livsnödvändiga åtgärder på akutmottagning (Person et al. 
2013). Sjuksköterskorna beskriver hur de alltid försöker sätta patienterna i fokus och ge den 
bästa möjliga vård, men att det inte alltid gick på grund av tidsbristen och detta upplevs 
stressfullt. Om tiden hade funnits hade sjuksköterskorna fått möjligheten att fokusera på sina 
arbetsuppgifter, det hade i sin tur minskat upplevelsen av stress samt större möjlighet för 
patienterna att ta del av vårdprocessen (Johansen 2014). Berland et al. (2008) beskriver att 
sjuksköterskorna inte kunde förbereda läkemedel, kontrollera utrustning samt slutföra dagliga 
rutinkontroller relaterat till tidsbristen. Detta medför att antalet fel ökar och det i sin tur 
äventyrar patientsäkerheten. 
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!
Sjuksköterskorna beskriver överbeläggningen som en ohållbar situation. Det är många 
patienter som söker akut sjukvård som inte är i behov av det och detta förhindrar i sin tur 
möjligheten att kunna hjälpa de patienter som är högre prioriterade, samtidigt som det är 
fördröjda tillträden till vårdavdelningarna. Överbeläggningen påverkar förmågan att bevara 
vårdkvalitén och det försämrar även patientsäkerheten.  !
Överbelagda akutmottagningar är idag en världsomfattande realitet. Möjligheterna till att 
bemöta samt behandla det stora och konstant ökande vårdbehovet saknas (Becker et al. 2015; 
Brosiniski et al. 2017). Överbeläggningar anses ha blivit en accepterad norm (Becker et al. 
2015) och optimal vård kan inte ges vid överbeläggning då utrustning inte finns tillgängligt 
för alla patienter (Ross-Adjie et al. 2007). !
Det framkommer att våldsamma situationer upplevs som en stressfull faktor på 
akutmottagningarna och det påverkar sjuksköterskorna på en känslomässig nivå. Angland et 
al. (2014) beskriver att långa väntetider och stressad personal medför att situationer med våld 
och aggressivitet uppstår. Patienter som får vänta länge för konsultation av läkare är de som 
främst utgör våld. Hodge och Marshall (2007) belyser att sjuksköterskorna på akutmottagning 
är den mest utsatta gruppen inom hälso- och sjukvård, då de står för hälften av de 
rapporterade våldshändelserna.  !
Det visar sig att när barn, släktingar eller kollegor är involverade i en traumatisk händelse är 
det stressigt och påverkar sjuksköterskorna emotionellt. Dessa händelser är svåra att komma 
över och erfarenhet har ingen betydelse. Ross-Adjie et al. (2007) beskriver att 
sjuksköterskorna känner medkänsla till patienterna och har svårigheter att lämna dessa 
händelser bakom sig. Att arbeta som sjuksköterska på akutmottagning innebär en viss 
utsatthet som delvis ingår i professionens komplexa arbetsuppgift. Det vardagliga arbetet på 
akutmottagningen präglas av ett intensivt arbete som kan innebära att traumatiska händelser 
sker, bland annat att ett litet barn dör (Jonsson & Halabi 2006).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det i litteraturstudien att sjuksköterskorna i stora delar av 
världen upplever liknande stressorer och att samma problem finns på akutmottagningarna. 
Detta styrks då de flesta av resultatets vetenskapliga artiklar tar upp samtliga framtagna 
kategorier.  Kategorierna går till viss del in i varandra, men studierna inklusive denna väljer 
att skilja de åt för att tydligt beskriva hur varje stressor uppstår och vad det beror på. Enligt 
Lavoie et al. (2011) är det viktigt att organisationen tillsammans med sjuksköterskorna tar ett 
ansvar för att vara observant och att förhindra uppkomst av stress samt ohälsa. 
Sjuksköterskorna har ett eget ansvar angående sitt psykiska och fysiska välmående. För att 
klara av arbetet på akutmottagningen krävs det att arbetsmiljön upplevs hanterbar, stöd från 
ledningen samt kollegor är betydelsefullt. Enligt Drach-Zahavy & Marzuq (2013) är det 
viktigt med reflektion och stresshantering för att undvika att privatlivet blir lidande.  !!
 
 !
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4.2 Metoddiskussion !
Metoden som användes var en litteraturstudie som grundades på Polit och Beck (2012) 
flödesschema vilket bestod av nio steg. Styrkorna med denna metod var att arbetet 
genomfördes på ett strukturerat och systematiskt sätt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
kunde felaktiga slutsatser dragits då endast en begränsad del av all forskning redovisades, 
detta var en svaghet med metoden. !
Resultatet av studien uppvisade artiklar som bestod av kvalitativ, kvantitativ och mixad 
metod. De kvalitativa metoderna byggde på ett djupare innehåll med intervjuer som skapade 
ett bredare perspektiv. De kvantitativa metoderna byggde på mätbara och statistiska resultat 
som skapade en mer övergripande bild. Fördelen med att använda båda metoderna skapade 
möjligheten att kunna jämföra likheter och skillnader i förhållande till syftet. I den mixade 
metoden användes kvantitativa resultat från enkäter och kvalitativa resultat från intervjuer. 
Fördelningen av studiens artiklar med avseende på metod, både stärktes och ökade studiens 
trovärdighet. Detta då de kvantitativa resultaten stärks av de kvalitativa resultaten som 
grundades på ett stort antal erfarna deltagare. Det som tog extra lång tid under arbetets gång 
och som upplevdes svårare än de övriga delarna var att genomföra sökningarna i databasarna. 
Detta då databasarna inte hade använts på samma detaljerade sätt tidigare och det upplevdes 
även vara en utmaning med att hitta väsentliga sökord. Sökningarna genomfördes i två olika 
databaser: CINHAL och PubMed. Det stärkte litteraturstudien då båda databaserna var 
inriktade på omvårdnadsforskning, PubMed var även inriktad på medicinsk forskning. 
Sökorden som användes resulterade i relevanta vetenskapliga artiklar i förhållande till 
studiens syfte. I CINAHL användes sökorden “nurse” och “stress” i fritext och i PubMed 
användes sökorden ”stress” och “experiences” i fritext, eftersom dessa inte fanns som 
specifika ämnesord i de olika databaserna. Sökningarna redovisades i tabell 1 och 2 för att 
läsaren skulle kunna tolka tillvägagångssättet samt för att bevara reproducerbarheten. 
Artiklarna i litteraturstudiens resultat var från flera olika länder Sverige, Danmark, Irland, 
Portugal, Kanada, Brasilien och Thailand. Detta visade på att sjuksköterskorna hade liknande 
upplevelser om stressorer på akutmottagningar i flera delar av världen, vilket även stärkte 
trovärdigheten. Inklusionskriterierna som användes ansågs utgöra en relevant avgränsning för 
att fånga upp litteraturstudiens specifika syfte. Artiklarna som användes i resultatet var 
publicerade mellan åren 2007-2017, valet av publiceringsår grundade sig på att upplevelserna 
av stressorerna inte hade förändrats genom åren därav innehöll sökningarna relativt ny 
forskning inom området. De citat som används har skrivits på det ursprungliga språket för att 
skapa en tydlig bild och ett bredare perspektiv av sjuksköterskornas upplevelser samt för att 
undvika feltolkningar.  !
När artiklarna lästes bildades successivt de blivande kategorierna som skulle utgöra resultatet, 
detta visade på att kategorierna inte var förutbestämda. Stor vikt lades på att personliga 
åsikter inte skulle få styra resultatets framställning. Även om analysen av de granskade 
artiklarnas resultat skulle genomföras ur ett objektivt synsätt, avspeglar kategorierna i viss 
omfattning egna upplevelser och erfarenheter, då det fanns en viss förförståelse för ämnet. En 
svaghet med litteraturstudien var att artiklarna som utgjorde resultatet var skrivna på 
engelska. Detta kunde försvåra analysens tolkning, trots goda kunskaper inom det engelska 
språket fanns risk för feltolkning av analysmaterialet.  
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4.3 Klinisk betydelse 
 
Litteraturstudien belyser sjuksköterskors upplevda stressorer på akutmottagning samt hur 
dessa påverkar omvårdnadsarbetet. Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för vilka 
stressorer som finns, orsakerna till att de uppstår samt konsekvenserna för omvårdnaden. 
Litteraturstudien kan bidra till att alla personalkategorier däribland enhetschefer på 
akutmottagningar reflekterar över praxis. Därefter investera i utveckling/förfining av 
strategier för att förbättra kvalitén på akutmottagningarna samt vårdpersonalens arbetsvillkor.  !
4.4 Förslag på fortsatt forskning !
Litteraturstudiens syfte var att söka efter vetenskapliga artiklar med inriktning mot stressorer 
på akutmottagning samt dess påverkan på omvårdnaden. Under arbetets förlopp upptäcktes 
det att materialet som analyserats endast tog upp de negativa sidorna med att arbeta på 
akutmottagning, däribland alla stressorer. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara en 
mer fördjupad studie angående vad som får sjuksköterskorna att trivas, utvecklas och stanna 
kvar på akutmottagningarna trots de upplevda stressorerna. Genom att skapa ett 
helhetsintryck av situationen från olika perspektiv, både det positiva och det negativa, kan det 
generera möjligheter till framställning av förbättringsarbeten samt copingstrategier på 
akutmottagningarna. De nuvarande problemen skulle kunna åtgärdas med hjälp av tydligare 
riktlinjer och ett förbättrat stöd för sjuksköterskorna skulle göra arbetet på akutmottagningen 
mer tillfredsställande, vilket i sin tur skulle öka rekryteringen av sjuksköterskor och 
underlätta omvårdnadsarbetet.  
    
4.5 Slutsats !
Slutsatsen av litteraturstudien visar att hög arbetsbelastning, tidsbrist, överbeläggning och 
traumatiska händelser är de faktorer som utlöser stress hos samtliga sjuksköterskor. När 
stressen är ett faktum blir också omvårdnaden lidande. Viljan finns att ta hand om patienterna 
och ge den bästa möjliga vård, men faktorerna är både för påfrestande och krävande för att 
sjuksköterskorna ska kunna hinna hjälpa alla patienterna och ge den bästa möjliga 
omvårdnaden. Stress är något som inte bara drabbar sjuksköterskor, det påverkar också 
omgivningen och det krävs att stress tas på allvar. Därför är det viktigt att stress 
uppmärksammas och att problemen åtgärdas för att kunna tillämpa den bästa omvårdnaden 
för patienterna samt för professionens välmående.  

!
!
!

!  18



Referenslista  
 
* = Artiklarna som utgör resultatet.  

* Andersson, H., Jakobsson, E. & Furåker, C. (2012). The everyday work at a Swedish 
emergency department – The practitioners´ perspective. International Emergency Nursing. 
20(2), 58-68. doi: 10.1016/j.ienj.2011.06.007 
!
Andersson, A-K., Omberg, M. & Svedlund, M. (2206). Triage in the emergency derpartment- 
a qualitative study of the factors which nurses consider when making decisions. Nursing in 
Critical Care, 11(3), 136-145. doi: 10.1111/j.1362-1017.2006.00162.x 

!
Angland, S. Dowling, M. & Casey, D. (2014). Nurses’ perceptions of the factors which cause 
violence and aggression in the emergency department: A qualitative study. International 
Emergency Nursing, 22(3), 134-139. doi: 10.1016/j.ienj.2013.09.005 

!
Arbetsmiljöverket (2015). Huvudsakliga risker inom hälso- och sjukvården. https://
www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/huvudsakliga-risker-inom-halso--och-
sjukvarden/ [2017-05-17]. 

!
Avander, K., Bjerså, K., Engström, M. & Heikki, A. (2016). Trauma Nurses' Experience of 
Workplace Violence and Threats: Short- and Long-Term Consequences in a Swedish Setting. 
Journal of Trauma Nursing: the Official Journal of the Society of Trauma. 23(2), 51-7. doi: 
10.1097/JTN.0000000000000186 

!
Becker, J., Lopes, M., Pinto, M., Campanharo, C., Barbosa, D. & Batista, R. (2015). Triage at 
the Emergency Department: association between triage levels and patient outcome. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP. 49(5), 779-785. doi:10.1590/S0080- 623420150000500011  

!
Berland, A., Natvig, G.K. & Gundersen, D. (2008) Patient safety and job-related stress: A 
focus group study. Intensive and Critical Care Nursing, 24(2), 90-97. doi: 10.1016/j.iccn.
2007.11.001 

     

Brosinski, C., Riddell, A. & Valdez, S. (2017). Improving Triage Accuracy: A Staff 
Development Approach. Clinical Nurse Specialist. 31(3), 145-148. doi: 10.1097/NUR.
0000000000000291   

!
!  19



* D´Arc de Souza Oliveira, J., Pessoa Júnior, J. M., Nunes de Miranda, F. A., Cavalcante 
Santos, E. & das Graças Almeida, M. (2014). Stress of nurses in emergency care: a social 
representations study. Online Brazilian Journal of Nursing. 13(2), 146-153. doi: 
10.5935/1676-4285.20144342  !
* D´Arc de Souza, J., Pessoa Júnior, J. M. & Nunes de Miranda, F. A. (2017). Stress in an 
emergency room and the challenges for Brazilian and Portuguese nurses. Revista de 
Enfermagem Referéncia. 4(12), 107-116. doi: 10.12707/RIV16064 !!
Drach-Zahavy, A. & Marzuq, N. (2013) The weekend matters: exploring when and how 
nurses best recover from work stress. Journal of advanced nursing, 69(3), 578-589. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2012.06033.x !
* 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.  !
* Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2012). Trapped between doing and being: First 
providers´ experience of “front line” work.  International Emergency Nursing. 20, 113-119. 
doi:10.1016/j.ienj.2011.07.007  !
Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1988). The relationship between coping and emotions: 
implication for theory and research. Social Science & Medicine. 26(3), 309-317. doi: 
10.1016/0277-9536(88)90395-4  !
Folscher, L-L., Goldstein L-N., Wells, M. & Rees, D. (2015). Emergency department noise: 
mental activation or mental stress? Emergency Medicine Journal. 32(6), 468-73. doi: 
10.1136/emermed-2014-203735 

!
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 3:e uppl. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

!
Grossman, V. (2003) Quick reference to Triage. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins. 

 
* Guedes dos Santos, J. L., Dias da Silva Lima, M. A., Lima Pestana, A., Regina Garlet, E. & 
Lorenzini Erdmann, A. (2013). Challenges for the management of emergency care from the 
perspective of nurses. Scientific Electronic Library Online. 26(2), 136-143. doi: 10.1590/
S0103-21002013000200006 !

!  20



Hodge, A & Marshall, A. (2007) Violence and aggression in the emergency department: A 
critical care perspective. Australian critical care, 20(2), 61-67. doi: 10.1016/j.aucc.
2007.03.001 

!
Johansen, M. (2014). Conflicting Priorities: Emergency Nurses Perceived Disconnect 
Between Patient Satisfaction and the Delivery of Quality Patient Care. Journal of Emergency 
Nursing. 40(1), 13-19. doi: 10.1016/j.jen.2012.04.013 

 
Jonsson, A. & Halabi, J. (2006). Work related post-traumatic stress as described by Jordanian 
emergency nurses. Accident and Emergency Nursing. 14(2), 89-96. doi: 10.1016/j.aaen.
2006.02.001 

!
* Lavoie, S., Talbot, L. & Mathieu, L. (2011). Post-traumatic stress disorder symptoms 
among emergency nurses: their perspective and a ’tailor-made’ solution. Journal of Advanced 
Nursing. 67(7), 1514-1522. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05584.x !
* Nielsen K. J., Pedersen A. H., Rasmussen K., Pape L. & Mikkelsen K. L. (2013). Work-
related stressors and occurrence of adverse events in an ED. The American Journal of 
Emergency Medicine. 31(3), 504-508. doi: 10.1016/j.ajem.2012.10.002 

 
Nyström, M. (2002). Inadequate nursing care in an emergency care unit in Sweden: Lack of 
holistic perspective. Journal of holistic nursing, 20(4), 403-417.  
doi: 10.1177/089801002237595  !
 
* Pereira D. S., Araújo TSSL. Gois, CFL., Gois Júnior J. P., Rodrigues EOL. & Santos, V. 
(2013). Occupational stressors among nurses working in urgent and emergency care units. 
Scientific Electronic Library Online. 36(1), 55-61. doi:10.1590/1983-1447.2014.01.39824 

!
Person, J., Spiva, L. & Hart, P. (2013). The culture of an emergency department: An 
ethnographic study. International Emergency Nursing. 21(4), 222-227. doi: 10.1016/j.ienj.
2012.10.001 

 
Polit, D. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice. 9:e uppl. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins. 

 
Ross-Adjie, G., Leslie, G. & Gillman, L. (2007). Occupational stress in the ED: what matters 
to nurses? Australasian Emergency Nursing Journal. 10(3), 117-123. doi: 10.1016/j.aenj.
2007.05.005 

!
!  21



SFS 2014:660. Arbetstidslagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 
Socialstyrelsen (2017). Arbetsmiljö. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/arbetsmiljo [2017-09-28] 

!
Socialstyrelsen (2016). Väntetider och patientflöden på akutmottagningar.  Uppdaterad: http://
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19990/2015-12-11.pdf 
[2017-10-26] 

!
Socialstyrelsen (2014). Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar.  
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19585/2014-12-4.pdf  
[2017-09-21]  !
Svensk sjuksköterskeförening (2007). Triagearbete på akutmottagning. https://
www.swenurse.se/globalassets/sena/fr_triagearbete_pa_akutmottagning-2007.pdf  
[2017-10-02] 

!
Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. https://
www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
[2017-09-22] 

!
Swedish standards institute (2016). Hur definieras arbetsmiljö? http://www.sis.se/tema/
arbetsmiljo/Hur-definieras-arbetsmiljo/ [2017-10-04] 

!
Vetenskapsrådet (2016). Oredlighet i forskning. Uppdaterad: http://www.vr.se/etik/
oredlighetiforskningen.4.9232df81081e742f7e800049.html  
[2017-05-19] 

!
Widgren, B. (2012). RETTS: Akutsjukvård direkt. Lund: Studentlitteratur.  

!
Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur. 

!
!  22



Yura, H. & Walsh, M. H. (1988). The nursing process: Assessing, planning, implementing, 
evaluating. (5th ed.). Norwalk: Appleton & Lange.  

 
 
* Yuwanich, N., Sandmark, H. & Akhavan, S. (2015). Emergency department nurses’ 
experiences of occupational stress: A qualitative study from a public hospital in Bangkok, 
Thailand. IOS Press Content Libary. 53(4), 885-897. doi: 10.3233/WOR-152181 
!!
!
!!!!!!!!!

!  23



Bilaga 1- Artikelmatris 

!
!

Författare, år, 
land

Titel Syfte Metod Huvudresultat

Andersson, H., 
Jakobsson, E., 
Furåker, C. & 
Nilsson, K. 

!
2012 

!
Sverige 

The everyday 
work at a 
Swedish 
emergency 
department – 
The 
practitioners´ 
perspective 

Syftet var att 
identifiera det 
vardagliga arbetet 
på akutmottagning, 
utifrån 
vårdpersonalens 
perspektiv.  

Kvalitativ metod 
Induktiv 
innehållsanalys !
Urval: 28 deltagare 
(10st 
undersköterskor, 
10st sjuksköterskor 
samt 8st läkare).  !
Bortfall: 1 st. !
Datainsamling:  
Observationer och 
fokusgrupps- 
intervjuer.

I studien visade det sig 
hur viktigt det var att 
vara flexibel och 
anpassningsbar för att 
kunna klara av arbetet 
på akutmottagningar. 
Sjuksköterskorna 
uppgav att det var svårt 
att hinna skapa 
förtroende hos 
patienter samt 
involvera de och deras 
närstående i 
vårdprocessen, 
relaterat till hög 
arbetsbelastning och 
tidsbrist.  

D´Arc de Souza 
Oliveira, J., Pessoa 
Júnior, J. M., Nunes 
de Miranda, F. A., 
Cavalcante Santos, 
E. & das Graças 
Almeida, M. 

 
2014 

!
Brasilien

Stress of nurses 
in emergency 
care: a social 
representations 
study

Syftet var att 
undersöka och 
förstå 
sjuksköterskors 
upplevelse av stress 
på akutmottagning.

Kvalitativ metod 
Hermeneutik !
Urval: 80st 
sjuksköterskor. !
Bortfall: Ej 
redovisat. !
Datainsamling: 
Ostrukturerade 
intervjuer.

I studien visade det sig 
att överbeläggningen 
var den största orsaken 
till upplevelsen av 
stress. Sjuk-
sköterskorna upplevde 
att den arbetsrelaterade 
stressen var skadlig för 
deras hälsa. 

D´Arc de Souza, J., 
Pessoa Júnior, J. M. 
& Nunes de 
Miranda, F. A. !!!
2017 !!
Brasilien  
Portugal

Stress in an 
emergency 
room and the 
challenges for 
Brazilian and 
Portuguese 
nurses

Syftet var att 
analysera 
sjuksköterskornas 
uppfattning av stress 
på akutmottagning.

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 
innehållsanalys !
Urval: 120st 
sjuksköterskor. !
Bortfall: Ej 
redovisat.  !
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Rekryterades via 2 
sjukhus. 

I studien visade det sig 
att de faktorer som 
framkallade stress 
enligt sjuksköterskorna 
var hårda arbets- 
förhållanden, 
otillräckligt med 
resurser, otillräckligt 
omhändertagande av 
primär- 
hälsovården, vilket i 
sin tur ledde till 
platsbrist på 
avdelningarna.



!
!
!
!
!

Författare, år, 
land

Titel Syfte Metod Huvudresultat

Duffy, E., Avalos, 
G. & Dowling, M. !!
2015 !!!
Irland !!!!

Secondary 
traumatic stress 
among 
emergency 
nurses: a cross-
sectional study !

Syftet var att 
undersöka 
förekomsten av 
PTSD-symtom hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar. !

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie  !
Urval: 117st 
sjuksköterskor. !
Bortfall: 12st. !
Datainsamling: 
Enkäter. The 
secondary traumatic 
stress scale (STSS). 
Rekryterades via 3 
sjukhus. 

I studien visade det sig 
att sjuk- 
sköterskor upplevde att 
tidsbrist, 
överbeläggning och 
traumatiska händelser 
utlöste stress och 
påverkade arbetet på 
akutmottagning. Dessa 
faktorer påverkade 
sjuksköterskorna då de 
upplevde svårigheter 
med att släppa arbetet 
när de kom hem. Detta 
skapade höga nivåer 
av PTSD-symtom. 

Elmqvist, C., 
Fridlund, B. & 
Ekebergh, M.  !
 
2012 !!!
Sverige

Trapped 
between doing 
and being: 
First providers´ 
experience of 
“front line” 
work

Syftet var att 
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stressorer samt hur 
de känslomässigt 
reagerat. 

I studien visades ett 
signifikant samband 
mellan förekomsten 
och känslomässig 
påverkan av de 12 
arbetsrelaterade 
stressorerna.  
Stressorernas 
känslomässiga 
inverkan och 
förekomsten av 
biverkningar var höga 
hos deltagarna. Stress- 
orerna som upplevdes 
speglade hög 
arbetsbelastning, 
tidsbrist och 
traumatiska händelser. 



!
!
!
!
!

Författare, år, 
land

Titel Syfte Metod Huvudresultat

Pereira D. S., 
Araújo TSSL., Gois 
CFL., Gois Júnior 
J. P., Rodriguez 
EOL. & Santos V. !!
2013 !!
Portugal 

Occupational 
stressors 
among nurses 
working in 
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Syftet var att 
undersöka vilka 
stressorer som fanns 
i sjuksköterskans 
profession på 
akutmottagning. 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie !
Urval: 49st 
sjuksköterskor. !
Bortfall: 15st. !
Datainsamling: 
Enkäter. The 
Bianchi’s Stress 
Scale (BSS). 
Rekrytering via 2 
sjukhus.  

I studien visade det sig 
att samtliga 
sjuksköterskorna 
upplevde 
vårdaktiviteter som 
stressfulla. Bland 
annat hinna utföra 
arbetsuppgifter under 
begränsad tid och 
interagera med 
närstående under 
kritiska förhållande. 
Sjuksköterskorna 
uppgav att 
arbetsvillkoren på 
akutmottagningen inte 
var hållbara. 

Yuwanich, N., 
Sandmark, H. & 
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department 
nurses’ 
experiences of 
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stress: A 
qualitative 
study from a 
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Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
arbetsrelaterad 
stress på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 
innehållsanalys !
Urval: 21st 
sjuksköterskor.  !
Bortfall: Ej 
redovisat. !
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Semistrukturerad 
intervju. 
Rekryterades via ett 
sjukhus. 

I studien visade det sig 
att sjuksköterskorna 
upplevde följande 
stressorer: Hög 
arbetsbelastning, 
tidsbrist, 
överbeläggning, våld, 
och låg inkomst. Dessa 
stressorer medförde 
arbetsrelaterad stress 
och påverkade 
sjuksköterskorna både 
fysiskt och psykiskt. 


