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Sammanfattning 

Bakgrund: I arbetet inom akutsjukvården ställs sjuksköterskan inför extrema 
situationer så som lidande, förlust, död, sorg, hopplöshet och sjukdom. Situationer 
som gör tillvaron för sjuksköterskan både påfrestande och tuff.  Sjuksköterskan 
behöver klara av att hantera utmaningarna i arbetet och samtidigt behålla 
patientsäkerheten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad 
stress inom akutsjukvården. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design och 
induktiv ansats. 10 vetenskapliga artiklar granskades. Artiklarna analyserades enligt 
5-stegsmodellen av Friberg (2017). Resultat: Två huvudkategorier presenteras som 
främsta bakomliggande orsaker till stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvården; 
Erfarenheter kopplade till organisationen och Erfarenheter kopplade till arbetet. 
Slutsats: Stress uppstår när sjuksköterskor upplever en obalans mellan förväntningar 
och förmåga. Att som sjuksköterska arbeta inom akut sjukvård innebär stora 
utmaningar och dagliga dilemman. Säker vård innebär att den legitimerade 
sjuksköterskan ska ha en god och tillräcklig handlingsberedskap, följa de regler och 
riktlinjer som finns samt arbeta på ett patientsäkert sätt. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att känna att hen kan hantera sitt arbete på ett hållbart sätt, men alltför 
ofta läggs ett för stort ansvar på sjuksköterskan när det i själva verket är en 
organisatorisk fråga att hantera. Organisationens ansvar handlar om att verka för en 
trygg, utvecklande och stöttande arbetsplats för sjuksköterskan. På så sätt kan 
sjuksköterskan få möjlighet att känna en glädje i sin yrkesroll, trots det enorma ansvar 
som vilar på hens axlar. 
 
Nyckelord: patientsäkerhet, akutsjukvård, litteraturstudie, omvårdnad, orsaker till 
stress. 
  



 

Summary 

Background: Nurses in the emergency care are facing extreme situations such as 
illness, suffering, loss, grief and death in their everyday work. Situations which makes 
the life of the nurse both stressful and unpredictable. The nurse needs to be able to 
cope with the challanges at work while maintaining patient safety. Aim: To describe 
nurse’s experience of work-related stress in emergency care. Method: A literature 
review with qualitative design and inductive approach. 10 scientific articles were 
reviewed. The articles were analyzed according to the 5-step model by Friberg (2017). 
Result: Two main categories were identified; Experiences linked to the organization 
and Experiences linked to the work. Conclusion: Stress occurs when the nurses 
experience an imbalance between expectations and ability. Working as a nurse in 
emergency medical care poses major challenges and daily dilemmas. Safe care means 
that the legitimate nurse must have an adequate preparedness for action, follow the 
rules and guidelines while working in a patient-safe manner. It is important for the 
nurse to feel able to handle the work in a sustainable way, but often too much 
responsibility lies on the nurse when the actual responsibility is an organizational issue 
to deal with. This includes working for a safe, developing and supportive workplace. 
Only then, the nurses will be able to feel joy in their professional role, despite the 
enormous responsibility resting on their shoulders. 
 
Key words: patient safety, emergency care, literature study, nursing, stressors. 
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Inledning 

I arbetet inom akutsjukvården ställs sjuksköterskan inför extrema situationer så som 
lidande, förlust, död, sorg, hopplöshet och sjukdom. Sjuksköterskan behöver vara både 
erfaren och kvalificerad för att klara av ett arbete i högt tempo med bibehållen 
patientsäkerhet (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Enligt Koolhaas (2011) kan 
stress beskrivas som en reaktion när en person upplever större förväntningar på sig än 
vad hen har förmågan att hantera. Det äventyrar inte bara sjuksköterskans hälsa, 
karriär och familjeliv utan även omvårdnadskvaliteten och patientsäkerheten 
(Koolhaas, 2011). I en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (2017) uppgav så 
mycket som 60 % av de tillfrågade sjuksköterskorna att arbetsvillkoren var en 
anledning till att de lämnade yrket, där det främst handlade om små möjligheter att 
styra över sin arbetssituation. I undersökningen nämner även 5 av 10 arbetsmiljön som 
en orsak där en för hög arbetsbelastning var ett avgörande skäl till att de inte längre 
arbetade som sjuksköterskor. Av de tillfrågade anger 45 % ett bristande ledarskap som 
en helt eller delvis avgörande anledning och att sjuksköterskeyrket var psykiskt 
krävande och orsakade stress (Statistiska centralbyrån, 2017). Förhoppningen med 
litteraturöversikten är att beskriva och öka förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter 
av arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården. 

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras och förklaras begrepp, fakta och statistik som är viktiga för 
förståelsen av litteraturöversiktens valda ämne.  

Sjuksköterskan inom akutsjukvården 
Sjuksköterskan verkar inom akutsjukvården för att ge vård under dygnets alla timmar, 
oberoende av plats och verksamhet, till patienter som drabbas av plötslig sjukdom eller 
ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening & Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 2017). 
Det ställs höga krav på sjuksköterskor som arbetar inom akut sjukvård och de behöver 
ha en stor och mångsidig kunskapsbas för att kunna ge en säker och effektiv vård (Evan 
& Kohl, 2014; Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) fastslår att hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på en god vård genom att 
tillgodose varje patients behov av trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt bygga på 
respekt för patienten med avseende självbestämmande och integritet vilket ligger till 
grund för en god relation mellan patient och sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2019). 
Sjuksköterskan förväntas arbeta enligt ICN:s etiska kod med de fyra grundläggande 
ansvarsområdena att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening & Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 
2017). 

Stress 
Koolhaas (2011) beskriver hur stress uppkommer då förväntningarna på en person 
överskrider personens förmåga. Kroppen hanterar stress antingen genom en kamp-
flyktreaktion eller spela död-reaktion. Kamp-flyktreaktionen utlöses av att det 
sympatiska nervsystemet aktiveras och frisätter stresshormoner.  Spela-dödreaktionen 
uppkommer istället när hotet anses vara för stort och det inte är någon idé med vare 
sig kamp eller flykt. Kroppen agerar då genom att utlösa reaktioner i form av till 
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exempel yrsel, magbesvär och trötthet. Problem uppstår då stress krockar med livet 
som människan lever i nutid (Koolhaas, 2011). 
 
Stress är något som omger människor i vardagen och i livet. Stress finns på alla 
samhälleliga plan, och hälso- och sjukvården är inget undantag (Han et. al., 2016). 
År 2018 gjordes en statistisk mätning av samhällets stress vilket visade att 16 % av 
befolkningen i åldersspannet 16 - 84 år uppgav att de kände sig stressade. Andelen var 
högre bland kvinnor än män (Folkhälsomyndigheten, 2019). Om stressen får pågå 
under en längre tid kan den även leda till allvarliga tillstånd så som kronisk smärta och 
hjärt- och kärlsjukdom (Engström, 2018).  Stress kan både leda till ohälsa hos 
sjuksköterskan och påverka omvårdnaden negativt (Farquharson et al., 2013).  

Arbetsrelaterad stress 
Inom alla yrkesprofessioner förekommer arbetsrelaterad stress, men inom 
sjuksköterskeprofessionen är förekomsten högre (Dagget, Molla & Belachew, 2016; 
Jondhale & Anap, 2013). 
 
När sjuksköterskor saknar resurser för att möta kraven som ställs i arbetet uppkommer 
stress (Källberg et. al., 2017). Arbetsbelastningen inom vården är ofta hög vilket är en 
stor påfrestning för sjuksköterskor, framförallt nyutbildade som saknar rutin och 
erfarenhet. Utmanande arbetsförhållanden och varierande arbetstider är de främsta 
anledningarna till sjukfrånvaro (Craft et al., 2017; Chachual, Myrick & Yonge, 2015). 
Den snabba arbetstakten, de höga kraven på effektivitet samt vikten av att trots den 
höga arbetsbelastningen arbeta på ett noggrant och patientsäkert sätt orsakar 
arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan (Johansson, Sandahl & Hansson, 2013; 
Johnston et al., 2013). Arbetsrelaterad stress kan orsaka en sämre kvalitet på vården 
(Zúñiga et. al., 2015). 

Stressorer 
Stressorer i arbetslivet beskrivs av Gråberg (2009) som faktorer som leder till stress 
hos en individ och kan vara allt från en bullrig och stökig miljö till mobbning. Olika 
människor upplever stressorer på olika sätt och blir därför individuellt påverkade 
(Gråberg, 2009). I dagens moderna samhälle är höga förväntningar och 
prestationskrav i kombination med en stor arbetsbelastning bidragande orsaker till att 
individer drabbas av stress och i värsta fall utbrändhet enligt Jonsdottir & Ursin 
(2008) och Lundberg (2005). Något som i stor grad påverkar huruvida människor 
klarar av att hantera stress, och orkar arbeta eller inte, är i vilken grad de får möjlighet 
till vila och återhämtning (Jonsdottir & Ursin, 2008; Lundberg, 2005). Marshall et al. 
(2019) menar att faktorer som nedskärningar inom organisationen, tidsbrist, hög 
arbetsbelastning, personalförändringar och ny avancerad teknik leder till en negativ 
påverkan på den upplevda stressnivån (Marshall et al., 2019). 

Coping-strategier 
Lazarus & Folkman (1984) beskriver coping som ”ständigt föränderliga kognitiva och 
beteendemässiga ansträngningar för att klara av specifika yttre och inre krav som tär 
på eller övergår individens resurser”. Coping-strategierna har delats upp i ytterligare 
två grenar, problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Den förstnämnda 
handlar om att individen försöker eliminera det som orsakar stressen och det 
sistnämnda att individen istället förändrar sitt sätt att förhålla sig till stressen (Lazarus 
& Folkman, 1984). Hasan, Elsayed & Hussein (2018) beskriver coping-strategier som 
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sjuksköterskor upplever användbara för att hantera stressorer i form av självsäkerhet 
hos den enskilde medarbetaren och uppskattning från kollegor och personer 
runtomkring (Hasan, Elsayed & Hussein, 2018). 

Säker vård 
God omvårdnad innefattar att visa uppmärksamhet och medvetenhet för den 
beroendeställning som patienten befinner sig i vid vårdsituationer. Enligt Mako, 
Svanäng & Bjerså (2016) kan otillräckligt med tid för sjuksköterskan att informera 
patienten leda till en sämre omvårdnad som skapar otrygghet hos patienten (Mako, 
Svanäng & Bjerså, 2016). För att säkerställa att patienter får en säker vård som är av 
hög kvalitet krävs kompetenser som är lika för alla professioner inom vården. Institute 
of Medicine ([IOM], 2003) definierar sex kategorier som berör omvårdnad, vilka 
senare utvecklades i Quality and Safety Education for Nurses, [QSEN] (Cronenwett et. 
al., 2007). Kategorierna är personcentrerad vård, säker vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, kvalitetsförbättring och informatik. Säker vård innebär att 
legitimerade sjuksköterskor ska ha en god och tillräcklig handlingsberedskap för att 
förebygga vårdskador hos patienter, genom att följa de regler och riktlinjer som finns 
samt arbeta på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskan ska också rapportera om det är 
någonting som hotar patientsäkerheten, eller om det inträffar en negativ händelse. 
Sjuksköterskan ska arbeta för att stärka patientens rättighet, integritet och 
självbestämmande i arbetet för säkerhet (Cronenwett et. al., 2007). 
 
Samtidigt som utvecklingen av medicinska behandlingar och läkemedel har gjort det 
möjligt att bota tillstånd som tidigare bara gick att lindra för patienter, finns en större 
kunskap om att skador kan uppkomma i vården. Nära var tionde patient drabbas 
någon gång av en vårdskada i samband med vårdtillfälle på sjukhus (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) har hälso- och 
sjukvårdspersonalen ansvar för att utföra sitt arbete på ett sätt som bidrar till hög 
patientsäkerhet. Vårdskador eller risker som har, eller skulle kunna ha, orsakat en 
vårdskada ska rapporteras till vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2019). 
 
En krävande och stressig arbetsmiljö i kombination med en hög arbetsbelastning kan 
leda till en lägre patientsäkerhet då det till exempel inte finns tid för att förbereda 
kontroller och gå igenom rutiner för att planera vården på ett bra sätt. Brist på tid att 
testa utrustning och iordningsställa läkemedel är exempel på saker som ökar risken för 
misstag och olyckor (Carayon & Gurses, 2005; Elfering et al., 2006; Berland, Natvig & 
Gundersen, 2008). Vidare menar Segerstrom & Miller (2004) att en arbetsmiljö som 
karaktäriseras av ett högt tempo och stress kan påverka sjuksköterskornas hälsa och 
välmående negativt. Det finns ett direkt samband mellan stress på arbetsplatsen och 
de anställdas hälsa (Segerstrom & Mille, 2004). I arbetsmiljölagen kapitel 1 1§ (SFS 
1977:1160) hos Arbetsmiljöverket (2020) står att lagen är till för att förhindra 
ohälsa samt hindra att olycksfall i arbetet sker. Lagen finns också till för att värna om 
en god arbetsmiljö. I kapitel 2 1§ står att arbetsmiljön ska vara anpassad och 
fungerande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället. Det står även att arbetet ska anpassas individuellt till individens psykiska 
och fysiska förutsättningar och att arbetstagaren ska ha möjlighet att påverka arbetets 
innehåll och den miljö där arbetet utförs (Arbetsmiljöverket, 2020). 

Problemformulering 
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Akutsjukvården innebär utmaningar för sjuksköterskan som till exempel 
oberäknelighet i vilka situationer som uppkommer, ett patientflöde som är svårt att 
kontrollera, komplicerad vård med högteknologisk medicinsk utrustning samt 
allvarliga eller livshotande diagnoser. Det är viktigt att känna till vilka faktorer i arbetet 
som kan leda till stress ur sjuksköterskornas perspektiv för att sjuksköterskor ska få 
bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett hållbart och säkert sätt, 
vilket innebär att följa regler och riktlinjer, ha en god självkännedom och ett 
reflekterande arbetssätt, minimera risker för vårdskador, ha ett etiskt förhållningssätt 
med respekt för patienten samt verka för en trivsam arbetsmiljö. 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården. 

Material och metod 

Design 
Litteraturöversikten har genomförts med artiklar av kvalitativ design för att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården. 
Litteraturöversikten är kvalitativ med induktiv ansats, vilket innebär att redan 
fastställda fakta och kunskap sammanställs genom datainsamling för att dra slutsatser, 
skapa en helhetsbild och göra en kartläggning av ett ämne (Friberg 2017; Priebe & 
Landström, 2018). Forskning med kvalitativ inriktning syftar till att söka förståelse och 
insikt i människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Polit & Beck, 2017; 
Backman 2016; Henricson & Billhult, 2017). Litteraturöversikten är induktiv vilket 
innebär att den bygger på tidigare erfarenheter av ett fenomen, med syftet att resultatet 
kan leda till en teori (Henricson, 2017). 

Urval och datainsamling 
Informationssökningen gjordes utifrån fem steg (Friberg, 2017). En 
problemformulering gjordes och sökfrågan formades. Artiklar söktes i CINAHL och 
MedLine eftersom sökningar till en litteraturöversikt bör ske i mer i en databas 
(Wilman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Databaserna CINAHL och MedLine är inriktade 
mot omvårdnadsvetenskap och innehåller framförallt referenser till 
omvårdnadstidskrifter men innehåller även publicerat material inom områden som 
medicin, omvårdnad, tandvård och veterinärmedicin. 
 
Sökningar gjordes vid sex tillfällen. För att göra urvalet lättare och för att sortera bort 
artiklar som inte är relevanta användes avgränsningar (Östlundh, 2017). 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara peer reviewed, skrivna på 
engelska, ha abstract, finnas i fulltext, ha en kvalitativ ansats samt vara publicerade 
mellan åren 2010 och 2020-03-01. Artiklar från hela världen inkluderades och det 
gjordes inte någon geografisk begränsning. Artiklar som exkluderades var artiklar som 
behövde fjärrlånas, som enbart kunde läsas mot en avgift och som handlade om 
sjuksköterskor inom andra områden än akutsjukvård. 
 
För att hitta artiklar som svarade mot syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården gjordes inledningsvis sökningar med 
hjälp av olika engelska sökord. Sökorden som användes var nurs*, stress, stressors, 
stressfactors nurs*, perception, experience, occupational, work, in the workplace, 
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emergency department samt emergency care. Sökorden kombinerades utifrån 
boolesk sökteknik. Syftet med denna teknik är att markera hur de olika sökorden 
kombineras med hjälp av termerna OR, AND och NOT. Trunkering av vissa sökord 
gjordes för att få fler träffar i databasen (Friberg, 2017; Östlundh, 2017). 
Sekundärsökning användes i sökningen av information för att bredda sökresultatet 
(Wilman et al., 2016). Sökningarna redovisas i sökmatris (bilaga 2). 
 
Utifrån 1752 träffar lästes samtliga rubriker för att kontrollera om de svarade mot 
syftet. Efter att ha sållat bort de rubriker som ej svarade mot syftet lästes de återstående 
62 artiklarnas abstract. Därefter valdes åtta artiklar ut. En manuell sökning gjordes 
som ledde till att ytterligare två artiklar som svarade mot syftet hittades. Inkluderade 
artiklar sorterades och placerades i olika mappar för att skapa en tydlig översikt. 
Artiklarna skrevs sedan ut i pappersformat och resultatet lästes av samtliga 
gruppmedlemmar enskilt och sedan i grupp. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna 
enligt ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”, 
framtagen vid Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 3). 
Kravet för att artiklarna skulle inkluderas var att de fick 12 av 12 kvalitetspoäng. De 
artiklar som mötte kvalitetskraven i granskningsprotokollet inkluderades i 
artikelmatrisen (se bilaga 1). 

Dataanalys 
Alla 10 artiklar i resultatet skrevs ut i pappersform. I analysen bröts helheten, det vill 
säga den insamlade datan, ner i utmärkande delar utifrån resultatet i de valda 
artiklarna för att sedan skapa en ny helhet i form av ett förklarande resultat. 
Bearbetning av artiklarna genomfördes i enlighet med Fribergs (2017) så kallade 5-
stegsmodell som är särskilt anpassad för kvalitativa studier. I första steget lästes 
samtliga artiklar igenom flera gånger för att säkerställa att deras resultat svarade mot 
det valda syftet. I steg två numrerades artiklarna utifrån bokstavsordning. Upphittade 
nyckelfynd i de olika resultaten som stämde med syftet identifierades och markerades 
med en så kallad färgkodning. I steg tre översattes nyckelfynden från var och en av 
studierna till svenska och sammanställdes för att få en tydligare bild av innehållet. 
Information som inte var relevant utifrån syftet sorterades bort. I fjärde steget 
identifierades och jämfördes artiklarnas resultat med varandra för att finna likheter 
och skillnader. Med hjälp av olikfärgade post-it lappar skapades kategorier. I steg fem 
presenterades resultatet i form av 2 huvudkategorier och 9 underkategorier enligt 
litteraturöversiktens syfte och aktuella frågeställningar (Friberg, 2017). 

Forskningsetiska överväganden 
Den genomförda litteraturöversikten krävde ingen etisk prövning (Sandman & 
Kjellström, 2018) men ett etiskt reflekterande förhållningssätt och ett etiskt 
övervägande har tillämpats fortlöpande genom hela litteraturöversikten. Genom den 
etiska reflektionen värnades människors integritet, lika värde och självbestämmande. 
Forskning ska tillföra en utveckling i samhället (Kjellström, 2017). Eftersom studien 
baseras på människor är det viktigt att deltagarnas rättigheter, säkerhet och 
välbefinnande möts och skyddas (Polit & Beck, 2017). Den mest betydelsefulla 
kodexen, Helsingforsdeklarationen antogs av World Medical Association (WMA) och 
tillkom 1964. Helsingforsdeklarationen är etiska principer vid medicinsk forskning, 
och fastslår att omsorg om individen alltid ska sättas före samhällets och vetenskapens 
intressen. Nyttan med studien ska överväga riskerna, i de fall som risk föreligger. Då 
människor berörs i studien ska tillvägagångssättet beskrivas och forskningsetiska 
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övervägandes tydliggöras (World Medical Association, 2013). God forskningssed 
betyder att eftersträva en balans mellan olika legitima intressen. För att skydda 
deltagare i undersökningar i samband med en forskningsprocess finns 
forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 
beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Principerna finns för att ge tydliga direktiv om 
det skulle uppstå konflikter mellan forskare och deltagare i en undersökning. 
Riktlinjerna bygger på fyra huvudsakliga krav vilka är samtyckeskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 
2017). Genomgående under arbetet med litteraturöversikten har författarna tillämpat 
etisk reflektion och etiskt övervägande som bygger på de forskningsetiska principerna. 
Deltagarna ska ge sitt tillstånd för sitt bidragande i studien, känslig information så som 
personuppgifter ska skyddas så att deltagarna inte går att identifiera, forskare ska 
informera om studien och om studiens syfte och fakta om enskilda individer får endast 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Studien bygger på en litteraturöversikt som baseras enbart på artiklar som uppfyller 
de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns en risk att 
författarna bygger urvalet av studier på den egna förförståelsen och egna åsikter menar 
Friberg (2017) och det är därför viktigt att vara medveten om hur detta eventuellt kan 
påverka valet av artiklar (Friberg, 2017). Priebe & Landström (2017) menar att 
medvetenhet om den egna förförståelsen och erfarenheten kring området minskar 
risken för att det ska påverka studien och stärker studiens trovärdighet (Priebe & 
Landström, 2017). Det fanns hos två av personerna bakom litteraturöversikten 
personliga erfarenheter av att arbeta i akutsjukvården vilket har gett kunskap om 
området och bidragit till förförståelse. Hänsyn har tagits till de förkunskaper och egna 
erfarenheter inom området som finns, då målet är att beskriva och redogöra för 
artiklarnas resultat på ett objektivt sätt. En strategi för att minska påverkan av 
förförståelse har varit att löpande under arbetets gång reflektera om ämnet 
tillsammans. 

Resultat 

Till resultatet sammanställdes materialet utifrån 10 artiklar där två huvudkategorier 
och nio underkategorier presenteras utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av arbetsrelaterad stress inom akut sjukvård. Den första huvudkategorin, 
Erfarenheter kopplade till organisationen, berör erfarenheter om hur stress 
uppkommer som en följd av brister i organisationen och presenteras utifrån 3 
underkategorier. I underkategorin Brister i ledarskap och kommunikation beskrivs 
hur bristande ledarskap, resurser och oförståelse för sjuksköterskornas arbete orsakar 
stress. Nästa underkategori, Bristande rutiner, handlar om hur avsaknaden av 
rutinbeskrivningar och handlingsplaner orsakar stress. Den sista underkategorin, 
Brist på medicinsk utrustning och material, redogör för hur stress uppstår då 
patientsäkerheten äventyras eftersom det inte finns tillräckligt med läkemedel och 
utrustning. 
 
Den andra huvudkategorin, Erfarenheter kopplade till arbetet, berör erfarenheter av 
stress kopplat till sjuksköterskornas arbetssituation och utgörs av sex underkategorier. 
De underkategorier som presenteras är Personalbrist och överbeläggning som 
handlar om hur stress hos sjuksköterskan kan kopplas till en överfull akutmottagning 
och för lite personal, Medlarroll och att utföra läkaruppgifter handlar om stress 
kopplat till att utföra arbetsuppgifter som inte ingår i sjuksköterskans roll och 
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befogenheter, Påverkan på privatlivet som handlar om hur sjuksköterskornas liv 
utanför arbetet påverkas av arbetsrelaterad stress, Trauman och dödsfall som 
beskriver hur de svåra och tragiska situationer som uppstår inom akutsjukvården leder 
till stress, Bristande samarbete och kommunikation som tar upp konsekvenser av 
bristande kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal, och slutligen Konflikter, våld och förväntningar som berör hur stress 
kan kopplas till relationer och situationer mellan sjuksköterskan, patienter och 
anhöriga. 
 

Tabell 1 Presentation av huvud- och underkategorier 
Huvudkategori 
 

Underkategori 

Erfarenheter kopplade till 
organisationen  
 

- Brister i ledarskap och kommunikation 
 
- Bristande rutiner  
 
- Brist på medicinsk utrustning och 
material 
 

Erfarenheter kopplade till arbetet  
 

- Personalbrist och överbeläggning 
 
- Medlarroll och att utföra läkaruppgifter 
 
- Påverkan på privatlivet 
 
- Trauman och dödsfall 
 
- Bristande samarbete och kommunikation 
 
- Konflikter, våld och förväntningar 
 

 

Erfarenheter kopplade till organisationen 

Brister i ledarskap och kommunikation 
Vid bristande ledarskap upplever sjuksköterskan en högre stress i arbetet. 
Sjuksköterskor menar att resurserna är få och att de har för lite att säga till om. Känslan 
av att inte blir hörda och dålig uppbackning från ledningen leder till frustration och 
irritation, vilket på längre sikt skapar stress. De upplever att det är svårt att kunna ge 
en god omvårdnad till patienterna och samtidigt bibehålla en patientsäker miljö när de 
inte får det stöd som behövs. Sjuksköterskorna önskar ett större fokus på, och en bättre 
förståelse för, sjuksköterskans arbete inom akutsjukvården (Lin et al., 2019; Yuwanich, 
Sandmark, & Akhvan, 2016; Oliveira, Pessoa Júnior & Miranda, 2017; Oliveira et al., 
2013). Ett välfungerande och stöttande ledarskap bidrar till att den enskilde 
medarbetaren klarar av en hög stressnivå på ett bättre sätt. Att ha en mentor eller en 
mer erfaren sjuksköterska som stöd efterfrågas då det upplevs som svårt och 
stressande att som ny och oerfaren ensam behöva axla ett så pass stort ansvar som vård 
av svårt sjuka och skadade patienter innebär (Flowerdew et al., 2012; Tubbert, 2016; 
Yuwanich et al., 2017). Självsäkerhet hos den enskilde bygger framförallt på att de egna 
resurserna räcker till för att utföra arbetet väl enligt Tubbert (2016), som presenterar 
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sju förmågor som fungerar som viktiga hjälpmedel för att hantera stress. Förmågorna 
är flexibelt och kreativt tänkande, att snabbt kunna ta in information och ha 
självförtroende att kunna fatta egna beslut, uthållighet, interpersonell samhörighet, 
ärlighet, självdisciplin och ett optimistiskt tänkande. Det är viktigt att sjuksköterskor 
får support för att klara av att hantera utmaningarna i arbetet och stöd i form av 
mentorskap bidrar till minskad stress (Tubbert, 2016). 
 
Otillräckligt med personal med rätt kompetens är en bidragande orsak till upplevd 
stress bland sjuksköterskor. Det var svårare att klara av att prioritera resurser för en 
orutinerad sjuksköterska jämfört med en rutinerad, och när arbetsbelastningen är hög 
blir orutinerad personal snarare ett hinder än en resurs (Lin et al., 2019; Yuwanich, 
Sandmark, & Akhvan, 2016; Oliveira, Pessoa Júnior & Miranda, 2017; Oliveira et al., 
2013). Konsekvensen av hög press och känslan av att inte räcka till leder till att många 
inte trivs på jobbet och förlorad arbetsglädje. De sjuksköterskor som hade mer 
erfarenhet kunde i större utsträckning känna en trygghet och stolthet i arbetet även 
när stressen var hög. Många sjuksköterskor tyckte att de har en låg lön i förhållande 
till arbetsinsats, vilket kan leda till att de ifrågasätter sitt arbete eller väljer att byta 
arbetsplats. En del sjuksköterskor väljer ändå att stanna kvar då de byggt upp en 
trygghet och social välfärd i form av semesterdagar, pension och status och inte vill 
börja om på nytt (Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; Yuwanich et al., 2017; 
Dekeseredy, Kurtz Landy & Sedney, 2019). 

Bristande rutiner 
Många patienter strömmar in till en akutmottagning och det är svårt att förutse vilka 
behov sjuksköterskan ska behöva tillgodose. En tydlighet i vem som gör vad, hur och 
när förebygger misstag, missförstånd och konflikter. Sjuksköterskor inom 
akutsjukvården upplever att det är ett viktigt stöd att ha tydliga rutinbeskrivningar för 
till exempel prioriteringsordningen av patienternas behov av omvårdnad och 
handlingsplaner för akuta situationer. Sjuksköterskorna menar att det är en trygghet 
vid beslutsfattande. Vid brist på fungerande rutinbeskrivningar, handlingsplaner och 
information leder det till osäkerhet och det blir svårare för sjuksköterskan att utföra en 
god vård vilket leder till stress (Yuwanich et al., 2017; Roncalli et al., 2017). 

Brist på medicinsk utrustning och material 
Brist på material, utrustning och läkemedel är en bidragande orsak till att 
sjuksköterskan upplevde stress på sin arbetsplats, eftersom det finns ett bestämt antal 
medicinska utrustningar som ska räcka till en okänd mängd akutpatienter. 
Patienter placeras i korridoren eftersom medicinsk utrustning som finns hos andra 
patienter behöver frigöras då utrustningen inte räckte 
till på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplever att det i den situationen är svårt 
för dem att tro att policys för patientsäkerhet tas på allvar (Lin et al., 2019; Oliveira, 
Pessoa Júnior & Miranda, 2017). 

Erfarenheter kopplade till arbetet 

Personalbrist och överbeläggning  
På en akutmottagning finns ett högt patientflöde och i förhållande till detta för få 
sjuksköterskor. Konsekvensen blir att arbetsbelastningen blir hög vilket leder till stress 
hos sjuksköterskorna inom akutsjukvården. Det är flera patienter som behöver 
uppmärksamhet samtidigt och sjuksköterskan får ofta förflytta sig snabbt mellan dem 
(Flowerdew et al., 2012; Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; Oliveira et al., 2014; 
Yuwanich et al., 2017; Roncalli et al., 2017; Dekeseredy, Kurtz Landy & Sedney, 2019; 
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Oliveira et al., 2013). Stressen uppkommer när arbetskraven inte matchar 
sjuksköterskornas resurser, kapacitet och behov, eftersom det skapar en obalans som 
resulterar i övertid och mindre tid för återhämtning för sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna upplever känslan av att inte ha möjlighet att kunna ge en god 
omvårdnad som betungande när avdelningen blir överbelagd. De upplever det 
påfrestande att hantera patienter som får vänta i korridoren eller liggandes på golvet i 
väntan på en ledig sängplats (Lin et al., 2019; Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; 
Oliveira, Pessoa Júnior & Miranda, 2017). 
 
Stress uppstår med andra ord då sjuksköterskor upplever brist på kontroll. Det kan till 
exempel vara då väntetiderna är långa och det inte går att slussa patienter vidare från 
akutmottagningen, vilket leder till att patienter blir liggandes i korridorer i väntan på 
vidare transport. En överfull akutmottagning som är svår att överblicka leder till 
känslor av desperation och oro. Även färdigbehandlade patienter blir ofta kvar på 
akutmottagningen i brist på plats på andra avdelningar, och sjuksköterskorna känner 
en frustration över att infrastrukturen på akuten inte fungerar. Att inte kunna flytta 
patienter till andra avdelningar eller skicka hem dem inom rimlig tid bidrog till stress 
och känslor av missnöjdhet med arbetsinsatsen hos sjuksköterskorna (Lin et al., 2019; 
Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; Yuwanich et al., 2017; Oliveira, Pessoa Júnior 
& Miranda, 2017). Stressen gör att sjuksköterskor upplever att kvaliteten på det utförda 
omvårdnadsarbetet försämras. Sjuksköterskor upplever även att de inte hinner ge 
patienterna den omvårdnad som de önskar och samtidigt behålla det mänskliga värdet 
och patientsäkerheten. Det är många arbetsuppgifter som ska utföras samtidigt och 
det är svårt att ge en god och effektiv vård när långa väntetider uppstår. För lite tid för 
patienter kan även leda till att sjuksköterskor gör misstag som att till exempel glömma 
viktiga uppgifter eller information. Det kan också leda till slarv när sjuksköterskor har 
ont om tid för att hinna med arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan orsaka stress. 
Sjuksköterskor upplever att stress påverkar dem negativt. Det är svårt att fokusera och 
göra rätt när arbetsbelastningen blir för hög. Sjuksköterskor upplever då att de ständigt 
ligger ett steg efter. De känner sig ofta utmattade på grund av den alltför höga 
arbetsbelastningen (Lin et al., 2019; Roncalli et al., 2017; Dekeseredy, Kurtz Landy & 
Sedney, 2019; Oliveira, Pessoa Júnior & Miranda, 2017; Yuwanich et al., 2017; Oliveira 
et al., 2013). 
 
Ett högt patientflöde i förhållande till ett för litet antal sjuksköterskor leder till stress 
och kan påverka relationerna i arbetsgruppen negativt. Konflikter tenderar då att 
uppstå mellan sjuksköterskor, sjuksköterskor och läkare, och olika avdelningar. Att 
kunna lita på varandra är viktigt för att samarbetet ska fungera även vid en hög 
arbetsbelastning (Tubbert, 2016; Flowerdew et al., 2012; Yuwanich, Sandmark, 
& Akhvan, 2016; Yuwanich et al., 2017; Oliveira et al., 2013; Dekeseredy, Kurtz Landy 
& Sedney, 2019; Oliveira, Pessoa Júnior & Miranda, 2017). 

Medlarroll och att utföra läkaruppgifter 
Sjuksköterskor upplever en stor stress då de tvingas utföra uppgifter som är utanför 
deras yrkesroll och kompetens då det riskerar patientsäkerheten. Ett exempel är när 
sjuksköterskor beordras att suturera patienter. Även medlarrollen beskrivs av 
sjuksköterskor som en starkt bidragande orsak till upplevd stress. Deltagarna i 
studien beskriver rollen som medlare mellan läkare och patient och mellan läkare och 
patienters anhöriga som extremt krävande och betungande. Sjuksköterskan upplevde 
att de fick stå till svars inför patienten då läkaren tagit sitt beslut och svara på frågor 
samt förklara anledningen till beslutet även om de själva stundtals inte kände att de 
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stod bakom det (Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; Yuwanich et al., 2017; 
Dekeseredy, Kurtz Landy & Sedney, 2019). 

Påverkan på privatlivet 
Jobbet på akutmottagning påverkar sjuksköterskor privatliv på flera sätt. Ofta kom 
funderingar kring olika arbetssituationer som uppstått som var svåra att skaka av sig 
och om sjuksköterskorna kunde ha handlat annorlunda, vilket ledde till nedstämdhet 
och inre stress. Utmattning och nedstämdhet kopplat till hög press på arbetet leder till 
att sjuksköterskorna tar avstånd från familj och vänner (Dekeseredy, Kurtz Landy & 
Sedney 2019; Yuwanich et al., 2017; Oliveira et al., 2013).  Sjuksköterskorna upplever 
att nära relationer påverkas negativt eftersom de ofta är trötta, nedstämda, 
lättirriterade och utåtagerande (Tubbert, 2016; Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 
2016). 
 
Att inte kunna prata om situationer på arbetet med vänner och familj som varit jobbiga 
på grund av sekretessen upplevs tufft, och kollegor blir det enda sättet för 
sjuksköterskorna att ventilera sina känslor och tankar. Sjuksköterskorna kan även 
uppleva en brist på privatliv då de blir igenkända på fritiden av tidigare patienter eller 
deras anhöriga, och då utomstående personer ställer frågor om patienter eller 
situationer vilket gör det svårt att koppla bort arbetet på fritiden och på sikt leder till 
stress (Yuwanich et al., 2017; Dekeseredy, Kurtz Landy & Sedney, 2019). 
 

Trauman och dödsfall 
Sjuksköterskor beskriver hur svåra traumasituationer med framförallt yngre patienter 
orsakar ångest, oro och stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. Känslor som 
på sikt leder till en negativ påverkan på den mentala hälsan hos sjuksköterskorna i 
form av bland annat sömnsvårigheter och utmattning. Sjuksköterskorna upplever även 
att oro för patienternas och sin egna integritet i akuta situationer leder till stress. Den 
arbetsrelaterade stressen påverkar både den psykiska och fysiska hälsan hos 
sjuksköterskorna och orsakar sömnsvårigheter, magsmärtor, ångest och depression 
(Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016; Yuwanich et al., 2017; Dekeseredy, Kurtz 
Landy & Sedney, 2019). 
 

Bristande samarbete och kommunikation 
Bristande samarbete och kommunikation i personalstyrkan är enligt sjuksköterskor en 
bakomliggande faktor till upplevd stress. Sjuksköterskorna beskriver hur det kan vara 
helt adekvat bemannat men att dagen ändå kan bli dålig medan en underbemannad 
akutmottagning kan fungera bra, beroende på hur teamarbetet fungerar. Deltagarna 
beskriver hur medarbetare som inte hjälper till orsakar stress och spänning samt hur 
onödig tid läggs på att leta efter kollegor som försvinner på rast utan att meddela det 
(Flowerdew et al., 2012; Roncalli et al., 2017). 
Stress uppkommer hos sjuksköterskor då läkare tar beslut isolerat utan att först 
diskutera med eller informera dem. Sjuksköterskor upplevde också stress när inte 
läkare delar deras syn på patienters vårdbehov (Oliveira et al., 2013; Oliveira, Pessoa 
Júnior & Miranda, 2017). 

Konflikter, våld och förväntningar 
Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning möter både patienter och dess 
anhöriga, vilket kan vara påfrestande om de är missnöjda eller besvikna. Brist på 
tillgång till utrustning och alltför lite tid för en god omvårdnad är exempel på faktorer 
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som leder till att patienter och deras anhöriga känner missnöje, och att det uppstår en 
spänd relation mellan sjuksköterskor och patienter eller anhöriga. Konsekvenserna av 
den här typen av konflikter gör att sjuksköterskor upplever en psykologisk stress och 
att de känner sig osäkra inför arbetet (Lin et al., 2019; Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 
2016; Yuwanich et al., 2017). 
 
Förekomsten av våld i arbetet från patienter eller anhöriga är en betydande orsak till 
upplevd stress hos sjuksköterskor. Fysiskt våld och aggressivt beteende från patienter 
och besökare till akutmottagningen leder till otrygghet, ångest, stress och minskad 
arbetsglädje. En bakomliggande orsak är att de inblandade befinner sig i en miljö med 
hög stressnivå vilket ökar risken för att konflikter ska uppstå (Lin et al., 2019; 
Yuwanich, Sandmark, & Akhvan, 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet var att skapa en djupare förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av 
arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården som fenomen gjordes en litteraturöversikt. 
En kvalitativ design användes som undersöker erfarenheter, uppfattningar och känslor 
vilket styrker litteraturöversiktens överförbarhet och trovärdighet. En kvantitativ 
design hade resulterat i ett generellt resultat på litteraturöversiktens syfte vilket hade 
minskat trovärdigheten och överförbarheten (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). 
 
Sökningar gjordes vilka avgränsades med publiceringsårtal, geografiskt område, språk, 
peer reviewed, fulltext, abstract och tillgänglighet. Anledningen till att författarna 
valde att avgränsa publiceringsårtalen var för att få med aktuellt vetenskapligt material 
då vetenskapliga artiklar är en färskvara (Friberg, 2017) Författarna försökte från 
början att avgränsa sökområdet till att gälla artiklar inom Europa, men fick trots det 
träffar även utanför. Avgränsningen upplevdes därför inte som pålitlig och för att skapa 
en mer global bild av fenomenet valdes därför att söka artiklar från hela världen. 
Artiklar som funnits tillgängliga i fulltext har inkluderats. Författarna har också enbart 
valt artiklar som haft tillgänglig abstract för att snabbt kunna bilda en uppfattning om 
artikelns relevans i förhållande till syftet. Artiklar som författarna ej kunnat nå direkt 
vid sökning har exkluderats på grund av tidsbegränsning då författarna har ansett att 
tiden inte har funnits för att vänta på att beställda artiklar ska komma tillhanda. Risken 
med att enbart söka artiklar i fulltext kan vara att fokus ligger på form, snarare än 
innehåll, och författarna har därför varit noga med att fokusera på innehållet i texterna 
(Friberg, 2017). Sekundärsökning är en metod som bör användas vid 
informationssökning som ett komplement till manuell sökning, vilken tar tillvara på 
information som är användbar och intressant genom att studera referenslistor till 
tidigare artiklar för att undersöka om det finns relevanta referenser (Friberg, 2017; 
Willman et al., 2016). Sekundärsökning har använts i sökningen av information av 
författarna för att bredda sökresultatet och hitta intressant och relevant information. 
Fokus låg på syftet under hela analysprocessen för att minimera risken för att felaktiga 
fakta skrevs in i resultatet. 
 
Dubbletter av artiklar har angivits i matrisen. Endast kvalitativa artiklar inkluderades 
då fokus i sökningen låg på sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. De 
mest frekventa sökorden i samtliga databaser har varit nurse, experience, stress och 
emergency. För att kunna utnyttja databaserna på bästa sätt har författarna anpassat 
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sökstrategin, och därför använt olika sökord i de olika databaserna (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Av de artiklar som inkluderades i resultatet 
kom tre artiklar från Brasilien, en från Storbritannien, en från USA, två från Sverige, 
en från Taiwan, en från Kanada och en från Portugal. Några författare har förekommit 
i flera artiklar, till exempel står Oliveira samt Yuwanich & Akhavan som författare i fler 
än en artikel. Litteraturöversiktens resultat löper därför en högre risk för att påverkas 
av författarnas värderingar vilket på så sätt drar ner graden av pålitlighet (Friberg, 
2017; Henricson, 2017). 
 
Engelska är inte första språk för någon av författarna vilket kan resultera i feltolkning. 
För att minska risken för feltolkning har författarna diskuterat artiklarnas innehåll 
tillsammans. Sökmotorer som Google translate har används för hjälp med översättning 
av vissa engelska ord. Avgränsningen peer reviewed har valts då den sorterar ut de 
artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Enligt Friberg (2017) är det 
viktigt att vara medveten om att avgränsning enligt peer reviewed inte är en säker 
indikator på att artiklarna är vetenskapliga, utan att det endast innebär att de 
publicerats i en vetenskaplig tidskrift (Friberg, 2017) vilket författarna har haft i 
åtanke. 
 
Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) är termerna trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet indikatorer på att forskningsarbeten med 
kvalitativ design har en hög vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Löpande under arbetets gång har termerna diskuterats i förhållande till 
litteraturöversiktens genomförande. 

Trovärdighet i examensarbetet innebär att tydliggöra för läsaren att författarnas 
resultat är rimligt och att det finns en giltighet. Litteraturöversiktens trovärdighet har 
stärkts genom deltagande i planerade handledningstillfällen där utomstående 
studiekamrater och handledare kritiskt granskat och återkopplat på 
litteraturöversikten som helhet, vilket i sin tur stärker och tydliggör kvaliteten i arbetet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017; Henricson, 2017; Friberg, 2017). 

Henricson (2017) beskriver att det är viktigt att som författare ha ett reflexivt 
förhållningssätt för att främja studiens pålitlighet, då pålitlighet i examensarbetet 
skapas genom att författarna tar upp sin förförståelse och diskuterar den. Förförståelse 
är att kunskap om ett område finns redan innan det börjar studeras, vilket kan påverka 
studien. Forskaren är positionerad vilket innebär att forskaren utgår från sitt 
sammanhang, i en viss tid och med hens sociala och kulturella position. Denna 
positionering har betydelse för urval, avgränsningar samt tolkning av data. Studenter 
tenderar att välja forskningsämnen som tilltalar personlig erfarenhet och intressen och 
välja bort ämnen som ligger långt ifrån (Henricson,2017). Författarna har tidigare 
erfarenheter av att arbeta inom akutsjukvården och därmed en förförståelse kring 
ämnet. Förförståelsen kan ha påverkat sökningen av artiklar och bearbetningen av 
resultatet. Våra tidigare erfarenheter kan därmed ha utgjort hinder i form av fördomar 
men även möjligheter till ny förståelse genom den förkunskap som finns. Författarna 
har läst samtliga artiklar flera gånger, först enskilt och sedan tillsammans för att på så 
sätt reflektera över likheter och skillnader i tolkningen av resultatet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Pålitligheten har därmed stärkts med reflekterande förhållningssätt 
löpande under arbetets gång. Det kan ändå inte uteslutas att analysen och resultatet 
kan ha påverkats av förförståelsen (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). 
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Litteraturöversiktens bekräftelsebarhet innebär att arbetet ska vara så opartiskt som 
möjligt enligt Mårtensson & Fridlund (2017). Bekräftelsebarheten anses vara stor 
eftersom analysprocessen tydligt beskrivits och författarna har varit medvetna om att 
deras egen erfarenhet och förförståelse kan komma att påverka tolkningen av 
materialet. Även här har litteraturöversikten granskats av utomstående för att hållas 
så neutral som möjligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
Slutligen innebär överförbarhet att litteraturöversiktens resultat kan överföras till 
andra grupper, situationer eller sammanhang enligt Mårtensson & Fridlund (2017). 
Författarna är medvetna om att eftersom enbart 10 artiklar användes i resultatet visar 
det på att resultatet har en låg grad av överförbarhet. En ytterligare sak som har tagits 
i beaktning är att sjuksköterskans roll, befogenhet och akutsjukvården som system 
skiljer sig mellan olika länder och kulturer. Eftersom resultatartiklarna är från hela 
världen kan det påverka överförbarheten negativt. Ingen av artiklarna behandlar heller 
svenska sjuksköterskors erfarenheter. Det har dock funnits flera likheter mellan 
resultatartiklarna oberoende av ursprungsland vilket stärker chansen för en viss grad 
av överförbarhet till flera länder. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 
arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården. Analysen av de sammanställda artiklarna 
har resulterat i ett antal nyckelfynd kopplat till arbetsrelaterad stress enligt 
sjuksköterskors erfarenheter. Två huvudkategorier identifierades, Erfarenheter 
kopplade till organisationen och Erfarenheter kopplade till arbetet. 
Huvudkategorierna bröts ner i totalt nio underkategorier och huvudfynd 
presenterades i resultatet; hög arbetsbelastning och brist på tid leder till en minskad 
patientsäkerhet och orsakar stress, ett fungerande ledarskap med tydliga rutiner, stöd 
och god kommunikation är viktigt för att sjuksköterskan ska känna sig behövd och 
trygg i sitt arbete samt utmaningarna i arbetet på akutmottagningen är en stor 
påfrestning för sjuksköterskornas och de tar ofta med sig arbetet hem. 
 
Vid hög arbetsbelastning är ett fungerande ledarskap och tydliga rutiner för arbetet 
viktigt för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga. Sjuksköterskor upplever att de 
inte blir sedda eller hörda och att det finns en dålig förståelse från ledningen för 
sjuksköterskans arbete och situation. De anser att det behövs en förändring i den 
hierarkiska ordningen, och att deras synpunkter och önskemål ska bli tagna på ett 
större allvar. Alltför ofta tas beslut ovanför deras huvuden vilket har en negativ 
inverkan på arbetet och leder till stress. Forskning visar att undermåligt ledarskap och 
en icke-fungerande organisation leder till att sjuksköterskor känner stress, vilket 
stärker resultatet. När arbetsbördan ökar behöver även arbetstempot göra det och 
uppgifter göras fortare. Erfarna sjuksköterskor upplever att deras kunskap inte blir 
tillräckligt värdesatt och att ledningen behöver förstå hur viktiga de är för att arbetet 
ska fungera och ha en hög kvalitet (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2017). 
 
Resultatet visar även att det är svårare för oerfarna sjuksköterskor att hantera stress, 
medan sjuksköterskor med mer erfarenhet i större utsträckning kunde trivas med 
arbetet trots en hög arbetsbelastning. Det stärks av tidigare forskning som visar att ny 
personal behöver tid för att få en god och tillräcklig introduktionsutbildning, även om 
det är ont om personal. Om sjuksköterskor inte får rätt stöd och vägledning i arbetet 
bidrar det till en ökad stress (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2017). 
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Litteraturöversiktens resultat visar att en hög arbetsbelastning leder till att 
patientsäkerheten påverkas negativt och att sjuksköterskan upplever stress. Forskning 
visar att en hög arbetsbelastning i kombination med höga krav och komplexa 
situationer, till exempel trauman, kan orsaka lägre patientsäkerhet och upplevd ångest 
och stress hos sjuksköterskor (Carayon och Gurses, 2005). Det leder till trötthet och 
utmattning hos sjuksköterskor, framförallt de som saknar rutin och erfarenhet (Craft 
et al., 2017). Annan forskning visar att överbeläggningar och patienter som stannar 
längre än fyra timmar på akutmottagningen är en källa till ökad arbetsbörda som 
bidrar till stress hos sjuksköterskor enligt Eriksson et al. (2017). Resultatet visar även 
att brist på personal leder till stress eftersom det gör det svårt att hinna med arbetet. 
När patientflödet är för högt i relation till antalet sjuksköterskor kan det orsaka 
konflikter och påverka sjuksköterskornas relationer till varandra och andra kollegor 
negativt. Tidigare forskning visar att sjuksköterskors upplever personalbrist som ett 
allvarligt problem vilket leder till stress. Vid obalans mellan antalet sjuksköterskor och 
patienter känner sjuksköterskorna sig tvingade att färdigställa arbetsuppgifter innan 
överlämning till kollegor vid skiftbyte, eftersom fler patienter leder till en ökad 
arbetsbörda (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2017). 
 
I resultatet framkommer att sjuksköterskor känner att de förlorar kontrollen och 
överblicken över sina patienter när det blir för många patienter, och upplever stress 
som en konsekvens av att de inte kan påverka arbetssituationen. Det kan till exempel 
vara då patienter inte kan slussas vidare till andra avdelningar utan blir kvar på akuten. 
Avdelningen blir snabbt full eller överbelagd och sjuksköterskorna har svårt att hinna 
med att utföra sina arbetsuppgifter i tid och på ett säkert sätt. Sjuksköterskorna 
beskriver en känsla av att förlora kontrollen och att inte göra tillräckligt som en 
konsekvens. Risken för misstag och slarv ökar vilket sjuksköterskorna upplever som 
obehagligt och som på sikt leder till psykologisk och moralisk stress. Tidigare forskning 
visar att sjuksköterskorna upplever att det är svårt att veta var patienter befinner sig 
på akutmottagningen då de flyttas runt för att göra plats åt nya patienter. När tids- 
eller personalbrist orsakar en försämrad överblick över patienterna tvingas 
sjuksköterskorna att prioritera bort patienter eller utföra uppgifter som de inte var 
kvalificerade att göra vilket leder till att de känner en oro för patienternas säkerhet 
(Eriksson et. al., 2017). Annan forskning fastslår att då alltför många patienter ska 
omhändertas av till antalet för få sjuksköterskor, finns risk att patienter blir 
bortglömda. En patient kan ligga avsides och snabbt försämras i sitt tillstånd utan att 
sjuksköterskan hinner upptäcka detta i tid. Tiden ska räcka till för att ge patienterna 
adekvat omvårdnad, dela mediciner, ta hand om fysiska och psykiska vårdbehov samt 
samordna vården med andra professioner och avdelningar Källberg et al. (2017). 
Resultatet visar att det är en stor och stressfylld utmaning att prioritera mellan 
patienter. Ofta är det svårt för sjuksköterskorna att ha en tillräcklig överblick över 
avdelningens inlagda, och hålla ordning på patienternas medicinska bakgrund, behov 
och behandlingar. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor inom akutsjukvården 
oroar sig för att handla fel eller missa något viktigt i situationer då arbetsbördan är 
hög. Det kan bero på att sjuksköterskan avbryts, glömmer eller feltolkar information 
(Källberg et al., 2017). 
 
Sjuksköterskorna upplever dåligt samvete när de inte har tid att stanna hos patienter 
som har det svårt eller informera anhöriga på ett bra sätt. De upplever stress som en 
konsekvens av att de inte har tid för att ge en god och säker omvårdnad när 
arbetsbelastningen är för hög eller för att de är för få sjuksköterskor. De upplever en 
stress som en konsekvens av det är svårt att hålla ordning på vilka som har fått 
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mediciner, eller vilka olika sjukdomar patienterna har. Annan forskning visar att 
känslan av att ha glömt något viktigt leder till oro, ängslan och stress samt att 
sjuksköterskor känner skuld och skam gentemot patienter och deras anhöriga då tiden 
inte räcker till för att ge en god och respektfull omvårdnad (Eriksson et al., 2017). I 
resultatet framkommer att tillräckligt med tid för att utföra en god omvårdnad är 
viktigt för att undvika psykologisk och emotionell stress hos sjuksköterskan. Det är en 
stor personlig belastning och sorg för sjuksköterskan att inte känna sig tillräcklig och 
att inte hinna ge patienterna den tid som hen önskar ge. Tidigare forskning visar att en 
överfull akutmottagning är en vanlig orsak till utbrändhet hos sjuksköterskor. Att inte 
kunna utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt och ge en god omvårdnad på grund av 
tidsbrist leder till dåliga förutsättningar för att interagera med patienterna. 
Sjuksköterskor känner sig inte uppskattade och fick svårare att knyta an till 
patienterna på grund av bitterhet. Det handlar ofta om brist på resurser i form av tid 
och personal Källberg et al. (2017). 
 
I resultatet framkommer att otydliga rollbeskrivningar skapar en osäkerhet och 
otydlighet i ansvarsfördelningen, och krockar med viljan att göra gott samtidigt som 
patientsäkerheten äventyras. Ovanstående resultat kan tänkas visa på att det finns 
skillnader mellan olika akutsjukvårdsorganisationer. I vissa organisationen finns det 
tydliga rollbeskrivningar och sjuksköterskorna känner att de har en tydlighet över vem 
som gör vad, men samma organisation kan ha problem och brister rörande 
sjuksköterskans autonomi eller tiden att utföra omvårdnad. Olika organisationer har 
olika styrkor och svagheter och det är därför viktigt att de uppmärksammas. Tidigare 
forskning visar att upplevd brist på autonomi var en stor orsak till upplevd stress hos 
sjuksköterskor, som däremot anser att deras rollbeskrivning är tydlig. Det motsäger 
litteraturöversiktens resultat ovan som menar att otydliga roller är en bidragande 
orsak till stress (Basu, Yap & Mason, 2016). 
 
Resultatet visar att för lite tid för återhämtning leder till stress hos sjuksköterskan då 
ledig tid går till att hämta kraft inför nästa pass snarare än umgänge med familj och 
vänner. Konsekvensen vid alltför stor stress i arbetet blir att familjelivet drabbas 
negativt då stress gör att deltagarna tar negativa känslor med sig hem. Författarna har 
egna erfarenheter av att kollegor slutar för att skydda sig själva och sin familj från 
ohälsa kopplad till stress. Helgarbete, nattpass och övertid med en alltför hög 
arbetsbelastning gör att det i längden blir svårt att orka. Resultatet stärks av tidigare 
forskning som menar att otillräcklig bemanning och ett ökat ansvar leder till att 
sjuksköterskor känner sig tvingade att ta på sig extra pass för att inte känna 
skuldkänslor (Rozo et al., 2017). Annan forskning visar att sjuksköterskor känner sig 
utmattade på grund av sitt arbete och att det är vanligt med sömnproblem och upplevd 
trötthet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Huntington et. al., 2011). Forskning visar 
också att det är viktigt att balansen mellan arbetsliv och privatliv beaktas för att 
förebygga arbetsrelaterad stress (Gray-Stanley et. al., 2010). 
 
I resultatet framkommer att svåra trauman med framförallt yngre patienter leder till 
att sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever oro, ångest och stress. Stressen 
påverkar på sikt både den psykiska och fysiska hälsan hos sjuksköterskorna och 
orsakar sömnsvårigheter, magsmärtor, ångest och depression. Resultatet stärks av 
tidigare forskning som menar att akut sjukvård är en extremt utmanande och 
föränderlig miljö eftersom den går hand i hand med lidande, död, trauman och sorg 
(Rozo et al., 2017). 
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Även bristande kommunikation som en starkt bidragande orsak till stress enligt 
resultatet. Sjuksköterskors erfarenhet är att läkare fattar beslut isolerat och att det 
finns en avsaknad av gruppanda vilket i sin tur försvårar och riskerar arbetet särskilt i 
akuta situationer. Det stärks av tidigare forskning som visar att bristande 
kommunikation mellan sjuksköterska och läkare i samband med akuta situationer kan 
leda till medicinska misstag, särskilt om akutpersonalen är oerfaren (Källberg et al., 
2017). 
 
Resultatet visar att sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever att de löper risk för 
att utsättas för våld och konflikter som slagsmål, aggressivt beteende, verbala påhopp 
och hot, vilket är en betydande orsak till upplevd stress hos sjuksköterskor inom 
akutsjukvården. Ofta inkommer patienter som intagit diverse substanser till exempel 
alkohol eller droger vilket kan göra dem våldsamma. Även förvirrade patienter kan 
utgöra hot för sjuksköterskan. Resultatet stärks av tidigare forskning som visar att 
sjuksköterskor inom akutsjukvården utsätts för både fysiskt och psykiskt våld i arbetet 
vid nästan varje arbetsskift. Sjuksköterskan kan bli både sparkad, spottad på och 
dragen i (Rozo et al., 2017). Konflikter med patienter uppstår oftare då efterfrågan på 
vård är högre än tillgången. Sjuksköterskorna beskriver hur de känner en maktlöshet 
på grund av upplevt kaos i arbetet och att akuten kunde jämföras med sjukhusets 
ytterdörr (Eriksson et al., 2017). 
 
När patienter och dess anhöriga saknar förståelse för prioriteringsordningen på 
akuten, triage, leder det till missnöje och konflikter mellan dem och sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan upplever en frustration i att oavsett hur hårt hen arbetar så blir alltid 
någon missnöjd. Tidigare forskning visar att sjuksköterskorna uttrycker en känsla av 
skuld och skam när de inte kan leva upp till patienter och dess närståendes 
förväntningar på omvårdnaden då anhöriga inte förstår systemet bakom 
prioriteringsordningen (triage) vilket innebär att patienter får vård utifrån 
svårighetsgraden på deras symtom. Sjuksköterskorna upplever förväntningar som 
stressande och betungande. Patienterna och deras anhöriga tar ut frustrationen på 
sjuksköterskorna eftersom de inte förstår varför de får vänta. Vid svårigheter att slussa 
patienter vidare från akutmottagningen blir det ofta diskussioner mellan personal och 
missnöjda patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor beskriver en känsla av 
maktlöshet eftersom de ofta får skulden trots att de inte kan påverka den rådande 
situationen (Eriksson et al., 2017). Annan forskning visar på liknande sätt att 
sjuksköterskor upplever att konflikter uppstår mellan sjuksköterska och patient på 
grund av att patienten inte har kunskap om systemet för prioriteringsordningen 
(triage) inom akutsjukvården. Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att få tid för 
att förklara för patienten och patientens anhöriga hur och varför 
prioriteringsordningen ser ut som den gör (Roncalli et al., 2017). 
 
Sammanfattningsvis uppkommer stress då sjuksköterskan inte kan påverka 
arbetssituationen och känner sig otillräcklig i förhållande till vad som krävs eller 
förväntas av sjuksköterskan i yrkesrollen. Det handlar ofta om brist på resurser i form 
av tid, personal, rutiner, material och ledarskap. Vid alltför många patienter som ska 
omhändertas av få sjuksköterskor finns risk att patienter blir bortglömda eller orsakas 
lidande utan att sjuksköterskan hinner upptäcka detta i tid. Tiden ska räcka till för att 
ge patienterna en god och säker omvårdnad och samordna vården med andra 
professioner och avdelningar. Det är inte konstigt att sjuksköterskor världen över 
känner en stor press i sitt dagliga arbete och inte mår väl. Akut sjukvård är en extremt 
utmanande och föränderlig miljö eftersom den går hand i hand med lidande, död, 
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trauman och sorg oavsett i vilken del av världen den bedrivs. I Sverige reglerar Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) kraven på en god vård (Socialstyrelsen, 2019). Med god vård 
menas att varje patients behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses. Personalen ska 
finnas tillgänglig och omvårdnaden ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande. 
 
I en stressig och utsatt miljö som det så ofta är på en akutmottagning kan det vara svårt 
att bedriva en säker och god omvårdnad. När tid och resurser inte finns är det svårt att 
kunna garantera att alla patienter blir sedda och hörda. För sjuksköterskan resulterar 
den här obalansen i en enorm inre konflikt mellan vad hen vill och vad hen kan göra 
för sina patienter. Eftersom stress på längre sikt kan leda till ohälsa är det viktigt att ta 
den på allvar. Förslagsvis bör förebyggande arbete inom akutsjukvården få mer plats 
och en större betydelse. Sjuksköterskornas erfarenheter är en resurs i arbetet för att 
skapa en bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. 

Slutsats 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården. I resultatet framkom att arbetet inom akut 
sjukvård innebär stora utmaningar och dagliga dilemman för sjuksköterskor kopplat 
till hanteringen av patienters sjukdom, utsatthet och död. Säker vård innebär att den 
legitimerade sjuksköterskan ska ha en god och tillräcklig handlingsberedskap, följa de 
regler och riktlinjer som finns samt arbeta på ett patientsäkert sätt. Det är viktigt att 
sjuksköterskan känner att hen kan hantera de utmaningar som arbetet innebär, men 
alltför ofta läggs ett för stort ansvar på sjuksköterskan när det i själva verket är en 
organisatorisk fråga att hantera. Oerfarna sjuksköterskor klarade inte av att hantera 
arbetsrelaterad stress lika bra som erfarna. Erfarenhet verkar således delvis skydda 
mot stress, vilket skulle kunna förklaras som att sjuksköterskan känner sig mer trygg i 
rutiner och har större kunskaper vilket underlättar för självständigt och effektivt arbete 
även under hög press. För oerfarna sjuksköterskor är mentorer och tydliga 
rutinbeskrivningar ett betydelsefullt stöd i arbetet. 
 
Det är en betydande orsak till stress hos sjuksköterskan att känna att hen inte har 
kontroll över patienternas sjukdomstillstånd när akuten blir överbelagd. Risken är stor 
för felmedicinering och att sjuksköterskan glömmer viktiga uppgifter när patientflödet 
blir för stort. Organisationens ansvar handlar om tydlig kommunikation, utförliga och 
uppdaterade rutin- och rollbeskrivningar, översyn av verksamhetens resurser och att 
verka för en trygg, utvecklande och stöttande arbetsplats för sjuksköterskan. För att 
reducera den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor som arbetar på en 
akutmottagning behövs resurser för att möta arbetsbelastningen på ett fungerande 
sätt, och organisationen behöver ta sitt ansvar. Det krävs mer personal, medicinsk 
utrustning och utbildning för att minska nivån av stress och för att sjuksköterskan ska 
kunna bedriva en patientsäker vård. Logistiken på akuten behöver förbättras så att 
patienter inte blir kvar på mottagningen längre än nödvändigt. 
 
Om sjuksköterskor inte har tid för återhämtning är risken stor att de efter ett par år 
söker sig från akutsjukvården. För att sjuksköterskor, särskilt de oerfarna, ska orka 
arbeta kvar inom akut sjukvård behöver de verktyg för att hantera den stress som 
uppstår. Att som sjuksköterska ha en positiv inställning till sitt arbete och att var och 
en orkar bidra till en god arbetsmiljö kan minska upplevelsen av stress trots det 
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intensiva tempot, eftersom sjuksköterskan då får möjlighet att känna en glädje i sin 
yrkesroll och från sina kollegor trots det enorma ansvar som vilar på hens axlar. 

Förväntade kliniska implikationer 
Författarnas förhoppning är att litteraturöversikten har bidragit till en ökad kunskap 
om vad som är de främsta orsakerna till att sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever 
stress. Vidare förväntas resultatet ge en ökad förståelse på individ-, organisations- och 
samhällsnivå för akutsjukvårdens och sjuksköterskans utmaningar, en ökad inblick i 
vilka situationer och faktorer som leder till stress samt vara till stöd och nytta för 
blivande och verksamma sjuksköterskor. Litteraturöversikten förväntas även kunna 
upplysa om vikten av förebyggande och organisatoriskt arbete både för sjuksköterskors 
och patienters säkerhet. Ytterligare forskning behövs i avseende att undersöka 
sjuksköterskors åsikter och erfarenheter kring vilken typ av organisatoriskt arbete som 
kan bidra till en minskad stress och en ökad patientsäkerhet. 

Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturöversiktens resultat visar att det behövs ytterligare forskning kring hur 
arbetsrelaterad stress på akutmottagningen kan förebyggas och hur patientsäkerheten 
inom akutsjukvården kan förbättras. Det vore även intressant med mer forskning kring 
mentorskapets betydelse för att förebygga stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
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