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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar utsätts regelbundet för stress. Det medför 

psykiska och fysiska besvär för sjuksköterskor och försämrad omvårdnad för patienten. 

Studien avser att utifrån vetenskaplig litteratur sammanställa de faktorer som leder till stress 

för sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och hur vården påverkas av stressade 

sjuksköteskor.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer på akutmottagningen som 

upplevdes bidra till stress för sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning och hur 

stressen påverkar sjuksköterskors möjligheter att erbjuda en god vård för patienter på 

akutmottagningen.   

Metod 

Studien har genomförts som en litteraturstudie. I studien användes 15 artiklar som bestod av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Materialet hämtades i databaserna CINAHL och 

PubMed. 

Resultat 

Resultatet visar att det finns flera olika faktorer som bidrar till stress för sjuksköterskor på 

akutmottagningen. Stressande faktorer visade sig utifrån studierna i resultatet vara; hög 

arbetsbelastning och låg bemanning, avsaknad av tid för reflektion för sjuksköterskan, att 

vårda barn i stressade situationer, hot och våld på akutmottagningen, kommunikation samt 

smärta och lidande. Hur vården påverkas av sjuksköterskors stress på akutmottagningen var 

utifrån studierna att patientsäkerheten blev försämrad och att vårdrelationen påverkades. 

Slutsats 
Författarna drar slutsatsen att stress påverkar sjuksköteskors arbetsuppgifter på 

akutmottagningen.  Patienters möjlighet till patientsäker och god vård på akutmottagningen 

påverkas negativt av stressade sjuksköterskor. För att komma till rätta med 

sjuksköterskebristen på akutmottagningar så är det av betydelse för sjukhusledningen att 

arbeta preventivt mot stressade sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterska, stress.  
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ABSTRACT  
 

Background 

Nurses working in emergency rooms are exposed to stress on a regular basis. This may affect 

them with physical and psychological problems which consecutively can be seen as one of the 

reasons of a lowered quality within patient's care. This thesis, based on scientific literature, 

shall collect facts that lead nurses into stress as well as its consequences within caretaking. 

Purpose 

The purpose of this study was to describe the factors in the emergency department 

experienced contribute to stress for nurses working in an emergency department and how 

stress affects nurses' ability to provide quality care for patients in the emergency department. 

Method 

The study was conducted as a literature review. The study used 15 articles that consisted of 

both qualitative and quantitative approach. The material was downloaded from the databases 

CINAHL and PubMed. 

Results 

The results show that there are several factors which contribute to a high(er) stress level for 

nurses working in emergency rooms. The thesis shows that stress factors such as: high work 

intensity, understaffing , too little time for the nurses to reflect their on work, caretaking of 

children in stress filled times, threats and violence in the emergency area, insufficient 

communication as well as pain and suffering in general. Based on the studies, it could be 

concluded that this stress, influencing the nurses, is also causing effects on the actual 

caretaking by the means of a substandard patient safety and an affected nurse-patient-relation. 
Conclusion 

The authors conclude that stress affects the nurse's work in the emergency department. 

Patient’s opportunity for patient safety and good care in the emergency department is 

adversely affected by stressed nurses. In order to deal with the nursing shortage in emergency 

departments, it is important for the hospital management to prevent stress among nurses 

 

Keyword:  

Emergency room, nurse, nursing care, patient safety, stress. 

 

 



 

4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .................................................................................................................................................................................... 5 

BAKGRUND .................................................................................................................................................................................... 5 

Stress ................................................................................................................................................................................................ 6 

Sjuksköterskors upplevelser av stress ........................................................................................................................................ 7 

Sjuksköterskors och patienters upplevelser av stress på akutmottagningen ....................................................................... 7 

Sjuksköterskans omvårdnad på akutmottagningen ................................................................................................................. 8 

Patientsäkerhet ............................................................................................................................................................................. 10 

Problemformulering ................................................................................................................................................................... 11 

Syfte ............................................................................................................................................................................................... 11 

Frågeställning ............................................................................................................................................................................... 11 

METOD ............................................................................................................................................................................................ 12 

Design ........................................................................................................................................................................................... 12 

Urval av litteratur......................................................................................................................................................................... 12 

Inklusionskriterier och Exklusionskriterier ............................................................................................................................ 12 

Värdering av artiklarnas kvalititet ............................................................................................................................................. 13 

Tillvägagångssätt .......................................................................................................................................................................... 13 

Analys ............................................................................................................................................................................................ 13 

Forskningsetiska aspekter ............................................................................................................................................................... 13 

RESULTAT ...................................................................................................................................................................................... 14 

Stressande faktorer för sjuksköterskan .................................................................................................................................... 14 

Hög arbetsbelastning och låg bemanning .......................................................................................................................... 14 

Avsaknad av tid för reflektion för sjuksköterskan ............................................................................................................ 15 

Att vårda barn i stressande situationer ................................................................................................................................ 16 

Hot och våld på akutmottagningen ..................................................................................................................................... 16 

Kommunikationsproblem ..................................................................................................................................................... 17 

Smärta och lidande som stressutlösande faktorer ............................................................................................................. 17 

Vården påverkas av stressade sjuksköterskor ......................................................................................................................... 18 

Försämrad patientsäkerhet .................................................................................................................................................... 18 

Vårdrelationen påverkas ........................................................................................................................................................ 18 

DISKUSSION ................................................................................................................................................................................. 19 

Sammanfattning av resultat ....................................................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion .......................................................................................................................................................................... 21 

Slutsats ........................................................................................................................................................................................... 22 

Klinisk betydelse .......................................................................................................................................................................... 23 

Förslag till ytterligare forskning ................................................................................................................................................ 23 

REFERENSLISTA ......................................................................................................................................................................... 24 

Bilaga I 

Bilaga II 

Bilaga III 

Bilaga IV 



 

5 
 

 

INLEDNING  

På landets akutmottagningar tas akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar omhand dygnet 

runt. Sjuksköterskor på en akutmottagning prioriterar patienter och bedömer både medicinska 

och omvårdnadsbehov. Utifrån egna erfarenheter från akutmottagning så upplevs en låg 

bemanning och ett ständigt ökat antal patienter till akutmottagningen som stressande för 

sjuksköterskor. Detta är ett aktuellt ämne i hela landet och intresserade författarna att ta reda 

på mer inom ämnet. Om sjuksköterskor är för stressade för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter kan omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas negativt.  

 

BAKGRUND 

Antalet besök på landets 70 sjukhusbundna akutmottagningar uppskattades till 2,5 miljoner 

under 2014 (Socialstyrelsen, 2014). Akutmottagningarna har som regel öppet dygnet runt och 

där arbetar många olika personalkategorier som: sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt 

läkarsekreterare (Wikström, 2012). ) Arbetsbelastningen på akutmottagningen varierar 

kraftigt, ena minuten kan det vara lugnt och minuten efter kan patientantalet och 

arbetsbelastningen kraftigt öka, vilket gör att arbetsbelastningen är oförutsägbar (Wikström, 

2012).  Alla patienter som kommer till akutmottagningen prioriteras vid ankomst av en 

sjuksköterska. Prioriteringen sker genom att sjuksköterskan undersöker vitalparametrar och 

aktuellt hälsotillstånd (ibid). Sjuksköterskan har tillsammans med sitt team bestående av 

läkare och undersköterskor ansvaret för flertalet patienter på sin sektion av akutmottagningen, 

sjuksköterskan ska ha full kontroll över sina patienter och kunna omvärdera patientens 

tillstånd vid försämring (ibid).  

 

Närmare var tredje patient som besökte akutmottagningen blev inskriven i sluten vård år 2015 

(Socialstyrelsen, 2015). Sedan flera decennier har dock antalet vårdplatser på sjukhus minskat 

vilket resulterat i att ett ökat antal patienter utretts och behandlats på akutmottagningen, vilket 

resulterat i att fler patienter ska behandlas av ett mindre antal sjuksköterskor på en kortare 

vårdtid (Muntlin & Kurland, 2009). 

 

De totala väntetiderna för en första läkarbedömning på akutmottagningen har även de ökat 

(Socialstyrelsen, 2014). I en studie genomförd i Kanada så framkom det att patienter som 

besökte akutmottagningen förväntade sig att de skulle bli snabbt diagnostiserade, snabbt 

behandlade och få löpande information om sitt hälsotillstånd. Patienterna i studien framhöll 
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att personalens uppförande och kommunikationen mellan patient och personal på 

akutmottagningen var av yttersta vikt för ett lyckat besök på akutmottagningen (Watt, Werzler 

& Brannan, 2005). Patienter i studien upplevde att den långa väntetiden för att få träffa en 

läkare på akutmottagning var negativ, men samtidigt berättade en deltagande att ifall 

personalen på akutmottagningen informerat om varför det var långa väntetider så skulle man 

ha förståelse för det (ibid). 

 
Stress 

Stress är en kedja av reaktioner i kroppen som leder till att kroppen ökar beredskapen fysiskt 

och psykiskt. En stressreaktion och vad som utlöser den är högst personligt (Parmsund, 

Svensson, Tegbrant & Åborg, 2010). Det som kan utlösa en stressreaktion kan vara av 

fysiologisk karaktär som alkohol och droger. Det kan vara av psykologisk karaktär som 

problem i skolan eller på arbetsplatsen, känsla av utstötthet eller bortgång av en anhörig eller 

nära vän (Währborg, 2009). Stressreaktionen är en del av kroppens försvar mot fara (Dotevall, 

2001).  Vid stress sätts en kedja av reaktioner igång i kroppen, vi hyperventilerar (många och 

snabba andetag) och vi får ett högre blodtryck. Hormonerna adrenalin samt noradrenalin 

frisätts som en naturlig del i den akuta stressreaktionen (Almén, 2007).  

 

Människan är utformad att hantera stress under en kort period, sedan har kroppen behov av tid 

för återhämtning. Långvarig stress ökar risken för sjukdomar och andra skadliga effekter. 

Sömnproblem eller humörsvängningar är vanliga symptom på långvarig stress, även minnet 

och uppmärksamheten kan försämras (Almén, 2007). Hos personer som lider av långvarig 

stress finns en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes mellitus samt 

psykisk ohälsa (Theorell, 2012).  Vid långvarig stress ökar kortisolnivåerna i blodet vilket kan 

leda till högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt hög blodsockernivå (Rydén & Stenström, 

2015).  

 

All stress är inte negativ, människor kan uppleva stress som positivt när man har kontroll över 

sina arbetsuppgifter eller har egna högt uppsatta mål (Orth-Gomér & Perski, 2008).  

Problemet med arbetsrelaterad stress är stort inom sjukvården, trots att det har bedrivits 

forskning om hur stress uppkommer och vad som kan göras för att motverka stress 

(Naumanen, 2006). Trots kunskapen ökar problemet med arbetsrelaterad stress inom 

sjukvården och inget tyder på att problemet skulle minska utan tvärtom.  
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Shu-Hui Lin et al. (2014) menar att långvarig stress som en sjuksköterska kan utsättas för ger 

en sämre sömnkvalitet som i sin tur kan ge både psykiska och fysiska besvär.  

 

Sjuksköterskors upplevelser av stress 
 

Högt ljud och stark belysning är två faktorer som orsakar stress hos sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar. I ett försök att införa en tyst viloperiod för patienterna på 

intensivvårdsavdelningarna så visade resultatet på att man lyckades sänka sjuksköterskors 

upplevda stressnivåer markant. Detta genom att dämpa belysningen och införa tider då 

anhöriga inte fick besöka patienterna (Riemer et al., 2015). Sjuksköterskor som arbetade på 

intensivvårdsavdelningar upplevde stress när de gav omvårdnad till döende eller avlidna 

patienter i högre grad än sjuksköterskor som arbetade på andra avdelningar (Theorell, 2012). 

I en studie av Sveinsdottir et al. (2006) påvisades det att stressade sjuksköterskor ofta förde 

med sig stressen hem till familjen. Samma studie visade även att sjuksköterskans privatliv 

försämrades av den stress de tog med sig hem. Flera sjuksköterskor hanterade stressen 

genom att byta arbetsgivare eller profession.  

 

Det finns mycket forskning kring arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor, men inget i 

forskningen beskriver någon gemensam faktor som bidrar till stress (Foxall, Zimmerman, 

Standley & Bene, 1990; French, Lenton, Walters & Eyles, 2000). I en studie av French et al. 

(2000) där 2280 sjuksköterskor som arbetade inom hälso- och sjukvården vid provisen 

Ontario i Kanada deltog var stressande faktorer för sjuksköterskan hög arbetsbelastning, 

hantera avlidna patienter och påfrestningar inom arbetslaget. 

 
Sjuksköterskors och patienters upplevelser av stress på akutmottagningen 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning utsätts ofta för stress. I en studie av 

Grimby, Johansson och Johansson (2014) beskrevs hur läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor som jobbade på en akutmottagning upplevde mer ”psykiskt ansträngande 

arbetsbörda” än sjuksköterskor som jobbade på andra avdelningar på sjukhuset. De upplevde i 

stor utsträckning tidspress och att omhändertagandet av patienter inte varit tillfredställande. 

Fler kvinnor (57 %) än män (44 %) upplevde stress på akutmottagningen (ibid).  

 

Även studier från Kina har visat att sjuksköterskor på akutmottagningar upplever högre 

arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress än sjuksköterskor på andra avdelningar på 

sjukhuset (Yang et al., 2002a). I en studie av Yang et al. (2002b) så mättes stressmarkörer i 
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saliv hos sjuksköterskor som jobbade på akutmottagningen samt på andra avdelningar på 

sjukhuset. Mätningarna visade att sjuksköterskor på andra avdelningar hade högre antal 

stressmarkörer i saliv än sjuksköterskor på akutmottagningen, trots detta så upplevde 

sjuksköterskorna på akutmottagningen mer arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor som 

arbetade under stressade förhållande på akutmottagningen tog ofta med sig stressen till 

hemmet, flertalet sjuksköterskor i en studie av Gillespie & Melby (2003), berättade att de inte 

kunde stressa ner på arbetsplatsen utan tog med sig stressen hem.  

 

I en rapport från akutkliniken på Linköpings universitets sjukhus uppgav närmare 70 % av 

personalen att de upplevt stress och hög arbetsbelastning, 50 % uppgav att de upplevde 

trötthet och 33 % att dem upplevt sömnproblem. Personalen på akutkliniken var uppdelade 

mellan akutmottagningen och en akut intagningsavdelning, rapporten visade att personalen på 

akutmottagningen besvärades i högre grad av stress och dess biverkningar än personalen på 

intagningsavdelningen (Barajas, Gustavsson & Ekberg, 2003).  

 

Sjuksköterskorna på en akutmottagning förklarade att om tid fanns ville de sätta sig ner hos 

patienten och på ett avslappnat sätt fråga hur patienten mår och stanna kvar för att lyssna på 

patienten. När det var ont om tid fick sjuksköterskorna välja vilken information som var 

viktigast att ge patienterna. Det svåraste var att patienterna inte kunde ta in och förstå 

informationen så fort som sjuksköterskorna önskade (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

 

I en studie berättade patienter att de upplevde sjuksköterskan mer engagerad och uppmärksam 

i patientens situation när det inte var stressigt (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Patienter med 

mindre akuta tillstånd ville inte vara till belastning för sjuksköterskan på grund av den höga 

arbetsbelastningen på akutmottagningen (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad på akutmottagningen 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Omvårdnadsforskningens uppgifter är att 

bidra med kunskap om människan, hennes utveckling, välbefinnande och hälsa samt ohälsa, 

lidande och död. Omvårdnaden har en humanistisk grundsyn där människan ses som aktiv och 

skapande och även som en del i ett sammanhang (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan ska respektera och beakta patientens autonomi (Patientsäkerhetslagen, 2010). 

Willman (2009) beskriver att ” Idag beskrivs omvårdnad främst som ett ämne, en 

vetenskaplig disciplin och ett kunskap- och forskningsområde.” Omvårdnaden ska vara 
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personcentrerad vilket betyder att omvårdnaden ska utgå från ett helhetsperspektiv och vara 

individuell. Omvårdnad kan delas in i allmän och specifik omvårdnad, den allmänna 

omvårdnaden är oberoende av sjukdom medan den specifika är beroende av sjukdom (ibid). 

Sjuksköterskan måste se till hela patienten och inte endast det akuta medicinska tillståndet. 

Sjuksköterskor på en akutmottagning har både praktiska och medicintekniska uppgifter på 

akutmottagningen. Den patientnära omvårdnaden som att erbjuda dryck och fika eller att 

hjälpa patienten med att sköta sina toalettbehov hinns ofta inte med på grund av hög 

arbetsbelastning (Nyström, 2003). 

 

God omvårdnad innebär att patienterna tillförsäkras en god och säker vård utifrån behov och 

den aktuella situationen de befinner sig i. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av den enskilda 

sjuksköterskans kompetens, hur omvårdnadsinsatserna utförs samt hur sjuksköterskan 

bemöter patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). All omvårdnad skall ske utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslagen, 2010).  

 

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på 

god vård upprätthålls enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vården ska så långt som möjligt 

genomföras och utformas i samråd med patienten och denne ska behandlas med respekt och 

omtanke (Patientsäkerhetslagen, 2010). Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning kan 

utsättas för flertalet olika stressfaktorer, dessa kan ha olika styrka. Det kan bidra till hur 

sjuksköterskor kan utföra sitt arbete och det kan påverka hälsan hos sjuksköterskor 

(Farquharson et. al., 2012).   

 

Betty Neumans systemmodell vilar på vissa grundläggande idéer om hälsa, människa, 

omvårdnad och miljö. Hon menar att miljön innehåller många olika stressorer som kan 

förorsaka obalans av en persons normala stabilitet. Vilka effekter olika stressorer får på 

personen hänger samman med två faktorer, stressorernas styrka och hur många stressorer som 

påverkar personen samtidigt. Det finns tre olika miljötyper som omger människan menar 

Neuman utifrån sin modell;  

• Inre miljö, interaktiva influenser som finns i människan eller helt är begränsat till 

personen. 

• Yttre miljö, influenser som påverkas av yttre faktorer som ligger utanför personens 

gränser. 
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• Skapad miljö, personens försök till att skapa en trygg omgivning där personen kan 

fungera. 

Varje person utvecklar med tiden sitt normala mönster av reaktioner på miljön anser Neuman 

(Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). 

 

Patientsäkerhet 

I studier av Carayon & Gurses (2005) och Elfering, Semmer & Grebner (2006) påvisades det 

samband mellan stressade sjuksköterskor och ökad risk för vårdskador, felaktig 

dokumentation samt att patienter blev felmedicinerade. Avdelningssjuksköterskor upplevde 

stress vid underbemanning och hög arbetsbelastning, vilket gjorde att det inte kunde erbjuda 

den vård som patienten behövde eller se tecken till försämring hos patienten (Elfering et al., 

2006). 

 

Sambandet mellan högt antal patienter på akutmottagningen och risken att drabbas av en 

vårdskada har beskrivits i en studie (Bernstein et al., 2009). Forskning har visat att patienter 

som kommer till akutmottagningen vid hög belastning löper större risk att avlida, den var 

större upp till 30 dagar efter besöket på akutmottagningen (Bernstein et al., 2009; Carter, 

Pouch, Larson & Faan, 2013). Kommunikationsproblem är en av de vanligast förekommande 

orsakerna till att fel inträffar på akutmottagningar. I tidigare studier har 

kommunikationssvårigheter inom det egna arbetslaget beskrivits som en bidragande orsak till 

vårdskada (Sutcliffe, Lewton & Rosenthal´s, 2004), detta beskrivs också i en studie från 

Sverige där 9 av 64 Lex Maria fall (allvarliga händelser) år 2009 där kommunikationsproblem 

inom egna teamet var en av flera bidragande orsaker till allvarliga händelser på 

akutmottagningar (Källberg et al., 2015). 

 

Att det är för få sjuksköterskor och personal på akutmottagningen i relation till högt antal 

patienter och hög arbetsbelastning var något som sju avdelningschefer på akutmottagningar i 

Sverige bekräftade (Andersson, Sundström, Nilsson & Jakobsson, 2014). Att hålla budgeten 

var i vissa fall viktigare än att erbjuda en god patientsäker vård och omvårdnad. En 

sjuksköterska beskrev att det inte var en överraskning att saker går fel på akutmottagningen 

när de var underbemannade i jämförelse med antalet patienter (Andersson et al., 2014). 
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Sjuksköterskebristen är ett av de allvarligaste problemen för akutmottaggningens ledning 

(ibid). I flera studier beskrevs sjuksköterskebristen och problematiken med låg bemanning 

och risken med att inte kunna erbjuda en patientsäker vård (Sawatzky & Enns, 2012). I en 

rapport från Storbritannien så fann man evidens och samband mellan låg 

sjuksköterskebemanning och högt antal avlidna patienter på sjukhus (Keoghs, 2013). Flera 

studier visade att den låga sjuksköterskebemanningen påverkade patientsäkerheten negativt 

och att misstag inom vården ökade ju fler oerfarna sjuksköterskor det finns på avdelningen 

(Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2013; Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & 

Silber, 2002; Blegen, Vaughn & Goode, 2001). 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att stress hos sjuksköterskor leder till försämrad patientsäkerhet 

och ett försämrat mående hos sjuksköterskor (Carayon & Gurses, 2005; Elfering et al., 2006). 

Tidigare forskning visar även att sjuksköterskor som arbetar vid akutmottagningar upplever 

mer stress i arbetet än sjuksköterskor som arbetar på andra sjukhusavdelningar (Yang et al., 

2002a; Yang et al., 2002b). Uppsatsförfattarna vill med denna litteraturstudie sätta fokus på 

vilka faktorer som orsakar stress för sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar samt hur 

sjuksköterskors möjligeter att erbjuda god vård och omvårdnad påverkas av stressen.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer på akutmottagningen som 

upplevdes bidra till stress för sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning och hur 

stressen påverkar sjuksköterskors möjligheter att erbjuda en god vård för patienter på 

akutmottagningen.   

 

Frågeställning 

Vilka faktorer upplever sjuksköterskan bidra till stress på akutmottagningen?  

Hur påverkas patienternas vård av sjuksköterskors stress? 
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METOD 

 

Design 

Studiens utformades som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

De vetenskapliga artiklar som använts i denna litteraturstudie har sökts i databaserna Cinahl 

som är inriktad på vårdvetenskap och omvårdnad samt i PubMed som är inriktad på 

medicinsk vetenskap och omvårdnad. Sökord som användes var: Nurs*, nurse, emergency, 

emergency department, ED, patient, patient safety, caring, stress, stressors, occupational 

stress, stressors, stress factors. Dessa sökord användes i olika kombinationer tillsammans med 

den booleska operatoren AND. Tre artiklar (Albashtawy, 2013; Renker et al., 2015; Bost et 

al., 2012) flyttades över från bakgrunden till resultatet då de svarade på litteraturstudiens 

syfte. Dessa ligger som manuella sökningar i CINAHL samt PubMed i sökmatrisen, se tabell 

bilaga III. Artiklarnas titlar lästes först för att se om de stämde överens med litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. Abstrakten på de artiklar som verkade relevanta för litteraturstudiens 

syfte och frågeställning lästes, vilka var 27 stycken. Därefter exkluderades de artiklar som inte 

svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning, vilket resulterade i att 19 hela artiklar 

lästes. Fyra av de 19 artiklarna visade sig inte relevanta för litteraturstudiens syfte och 

exkluderades. Slutligen inkluderades 15 stycken artiklar som grund till resultatet, tio 

kvantitativa samt fyra kvalitativa artiklar och en blandad kvalitativ och kvantitativ artikel. 

Studierna var utförda i elva länder mellan åren 2002 – 2015, artikeln från 2002 är reviderad 

2015, se tabell bilaga IV.  

 

Inklusionskriterier och Exklusionskriterier 

Artiklarna skulle handla om sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagning. 

Artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller engelska samt godkända av etisk 

kommitté, vara peer reviewed och vara högst tio år gamla och finnas i fulltext. 

Artiklar om sjuksköterskors upplevelser av stress på andra avdelningar eller på ambulansen 

inkluderades inte.  
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Värdering av artiklarnas kvalititet 

Artiklarnas kvalitet granskades utifrån granskningsmallar för kvalitativa- samt kvantitativa 

artiklar i syfte att använda artiklar med hög kvalitet. Artiklarna bedömdes enligt olika 

kvalitetskriterier, varje artikel fick poäng beroende på positiva och negativa svar på frågor i 

granskningsmallarna. Varje fråga som besvarades med ett ja fick 1 poäng, desto högre poäng 

artikeln fick desto bättre kvalitet hade den. För kvantitativa artiklar fanns en maxpoäng på 29 

för hög kvalitet och för kvalitativa artiklar var motsvarande 25 poäng (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Författarna inkluderade artiklar av 

medelhög eller hög kvalitet, för kvantitativa artiklar skulle de fått minst 19 poäng och för 

kvalitativa artiklar minst 15 poäng. 

 

Tillvägagångssätt 

Artiklar söktes gemensamt av författarna och artiklarnas sammanfattningar lästes av båda 

författarna. De slutgiltiga artiklar som valdes delades jämnt upp mellan författarna och lästes i 

sin helhet.  Efter att artikelsökningen var klar och artiklarna som inkluderats hade lästs och 

kvalitetsgranskats, diskuterade författarna resultaten i de olika studierna. Författarna hade 

daglig kontakt för att fortlöpande rapportera om hur skrivandet av litteraturstudien gått. 

Författarna skickade dokumentet med litteraturstudien mellan sig för att få feedback och 

föreslå förändringar av innehållet. 

 

Analys 

Författarna gjorde en kort sammanfattning av resultatet från de utvalda artiklarna för att 

tydligt se vilket resultat som framkommit och lästes flera gånger så att författarna kunde 

försäkra sig om att det som sammanfattades stämde överens med det verkliga resultatet och 

att ingenting viktigt missades. Resultaten diskuterades och författarna jämförde likheter och 

skillnader mellan studierna. Resultatet delades in i två huvudkategorier och åtta subkategorier, 

dessa kategorier valde författarna utifrån vad artiklarnas resultat visade och vilka stressande 

faktorer som visade sig vara de mest förekommande, under huvudkategorierna valdes flera 

mindre delar ut som hörde samman med huvudkategorierna (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna använde endast artiklar som var granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Författarna har strävat efter att inte undanhålla eller förvränga forskningsresultat samt varit 

objektiva och utelämnat egna värderingar och åsikter (Codex, 2015). 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i två huvudkategorier och åtta subkategorier. 

 

Tabell 1 Faktorer som bidrar till stress hos sjuksköterskor och hur vården påverkas av 
sjuksköterskors stress. 

  

STRESSANDE FAKTORER 
FÖR SJUKSKÖTERSKAN 

Hög arbetsbelastning och låg 
bemanning 

 Avsaknad av tid för reflektion för 
sjuksköterskan 

 Att vårda barn i stressade 
situationer 

 Hot och våld på 
akutmottagningen 

 Kommunikation 

 Smärta och lidande  

VÅRDEN PÅVERKAS AV 
SJUKSKÖTERSKORS STRESS 

Försämrad patientsäkerhet 

 Vårdrelationen påverkas 

 

 

 

 

Stressande faktorer för sjuksköterskan 

Hög arbetsbelastning och låg bemanning 

Ett högt antal patienter och för få sjuksköterskor kan leda till frustration bland 

sjuksköterskorna eftersom det kan hända att de inte får tid att ge patienterna den vård de 

behöver (Johanssen, 2014). Sjuksköterskorna i en kvalitativ studie där nio sjuksköterskor 

deltog fick ingen extra personal i form av fler sjuksköterskor eftersom det är en kostnad för 

akutmottagningen, även om det var fler patienter som var allvarligt sjuka och behövde mer 

omvårdnad (ibid).  
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Sjuksköterskorna i studien av Johanssen (2014) som är genomförd i USA, menade att de fick 

för lite stöd av ledningen när de inte såg hur sjuksköterskorna försökte hinna med att ge en 

god omvårdnad till ett högt antal patienter. Sjuksköterskorna upplevde att ledningen endast 

var intresserade av hur många patienter akutmottagningen tagit emot och vårdat. Ju fler 

patienter som akutmottagningen tog emot desto mer pengar fick man i ersättning av 

försäkringsbolag och myndigheter. Detta leder till att akutmottagningens ledning eftersträvade 

”kundnöjdhet” före patientsäkerhet (Johanssen, 2014).  

 

Hög arbetsbelastning och att sjuksköterskan samtidigt har ett stort ansvar för patienterna på en 

akutmottagning är också faktorer som kan påverka arbetsrelaterad stress. En hög och tung 

arbetsbelastning kan i kombination med personalbrist och brist på resurser leda till sämre 

resultat i omvårdnaden för patienter, olyckor i form av vårdskador och personal som blir 

utmattad (Adeb-Saeed, 2002; Adriaenssens, et al., 2010; Rasmussen et al., 2014).  

 

Dålig stämning upplevdes mellan sjuksköterskor och ledning på grund av att sjuksköterskorna 

upplevde brist på ledarskap där de inte fick något stöd i hur de kunde hantera stress, detta 

ledde till interna konflikter i personalgruppen. Låg bemanning och hög arbetsbelastning på 

akutmottagning samt dålig arbetsledning upplevdes som stressande. Den höga 

arbetsbelastningen beskrevs också vara en bidragande orsak till att sjuksköterskor blev 

utbrända på en akutmottagning (Garcı´a-Izquierdo & Rı´os-Rı´squez, 2012; Johanssen, 2014; 

Healy & Tyrrell, 2011). I en studie av Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen 

(2012) där syftet var att undersöka förhållandet mellan 12 stressande faktorer och hur de 

påverkade sjuksköterskorna och patienterna på en akutmottagning, menade sjuksköterskorna 

att de inte fick tid att utföra arbetet på det sätt de önskade på grund av stress. 

 

Avsaknad av tid för reflektion för sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna i en studie föreslog olika sätt som kan minska den arbetsrelaterade stressen. 

Ett förslag var att anställa mer personal så att tid skulle finnas för att prata med kollegor efter 

traumatiska händelser (Adriaenssens, De Gucht, Van der Doef  & Maes, 2010). 

En sjuksköterska i studien av Ross-Adjie, Leslie & Gillman (2007) beskrev att det var 

accepterat med stress i arbetet som sjuksköterska på akutmottagningen och att man endast 

blev erbjuden tid för reflektion vid större katastrofer. Sjuksköterskorna hade ett behov att 

kunna reflektera efter andra svåra fall på akutmottagningen.  
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Flera sjuksköterskor i studien ville att den som ansvarade för reflektionsträffar var någon 

utomstående som inte var anställd av akutmottagningen för att kunna garantera sekretessen 

(Ross-Adjie et al., 2007). En majoritet av sjuksköterskorna som deltog i studien av Healy & 

Tyrell (2011) svarade att de inte fått någon hjälp att stressa ner, eller fått tid att reflektera med 

kollegor vid svåra händelser. I en studie av Garcı´a-Izquierdo & Rı´os-Rı´squez (2012) där 

191 sjuksköterskor deltog, så tyckte närmare var femte sjuksköterska som deltog att de 

saknade möjlighet att finna tid för att kunna reflektera och få stöd från sina kollegor. 

Att vårda barn i stressande situationer 

Olika nödsituationer framförallt när barn är inblandade är en stressutlösande faktor för 

sjuksköterskor och låg i en studie på plats fyra av stressutlösande faktorer, på plats ett till tre 

låg våld mot personal, hög arbetsbelastning samt katastrofhändelse (Ross-Adjie et al., 2007).  

Sjuksköterskor upplevde stress vid dödsfall av barn eller att vårda barn som utsatts för 

sexuella övergrepp (ibid). Att vara med om återupplivning av ett barn eller vid dödsfall 

upplevdes vara en av de största stressfaktorerna för 34 sjuksköterskor och läkare av de 103 

som medverkande i en studie av Healy & Tyrell (2011). I studien så upplevdes återupplivning 

av barn eller dödsfall av barn som mer stressande än att ta hand om svårt sjuka patienter, 

plötsligt död eller större katastrofhändelser (ibid).   Sjuksköterskorna kunde även bli stressade 

för att tid inte fanns att ta hand om barnets anhöriga på bästa sätt. De sjuksköterskor som hade 

egna barn upplevde mer stress än de som inte hade egna barn i sådana situationer där sjuka 

barn var inblandade (ibid). 

Hot och våld på akutmottagningen 

Flertalet studier visar att verbal och fysisk aggression från patienter kan relateras till det höga 

patientantalet på mottagningen. Patienterna har ofta med sig familjemedlemmar som kan vara 

hotfulla och aggressiva. Detta har rapporterats som en källa till stress på akutmottagningen 

(Lu, Sun Hong, Fan & Kong, 2015; Abed-Saeed, 2002; Ross-Adjie et al., 2007; Albashtawy, 

2013; Renker, Schribner & Huff, 2015). Långa väntetider och avsaknad av tid för 

sjuksköterskor att förklara vad som händer med patienten för anhöriga bidrog till en hotfull 

stämning.  En studie visade att våld och hot mot personalen var den största stressfaktorn. Det 

var vanligt att sjuksköterskorna under sina arbetspass flera gånger i veckan träffade patienter 

som var hotfulla eller våldsamma. Detta problem har ökat med åren (Ross-Adjie et al., 2007). 

I en studie av Healy & Tyrell (2011) så svarade 37 av de 103 deltagande sjuksköterskorna och 

läkarna att de upplevde stress vid kontakt med aggressiva patienter.  
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Sjuksköterskor upplevde det stressande när patienter och anhöriga till patienter på 

akutmottagningen var otrevliga eller vägrade att samarbeta (Lu, Sun Hong, Fan & Kong, 

2015; Abed-Saeed, 2002; Ross-Adjie et al., 2007; Albashtawy, 2013; Renker, Schribner & 

Huff, 2015). 

Kommunikationsproblem 

I en studie av Rasmussen et al. (2014) med 98 deltagande sjuksköterskor och 26 läkare så 

angav närmare 80 % av dem att de upplevde bristfällig kommunikation inom teamet på 

akutmottagningen, vilket ledde till onödig stress. Sambandet mellan bristande kommunikation 

och stress beskrivs också i Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Woloshynovichs (2011) 

studie. Personal på en av Londons akutmottagningar utryckte att dåligt ledarskap från 

sjukhusledningen ledde till försämrad kommunikation mellan patienter på akutmottagningen 

och personalen. Missförstånd i kommunikationen var tydligast mellan erfaren personal och 

nyanställda (Flowerdew et al., 2011). Bristande kommunikation och dåligt lagarbete ledde 

även till stress för en majoritet av 103 deltagande sjuksköterskor och läkare i studien av Healy 

& Tyrrell (2011). En del av sjuksköterskors arbetsuppgifter på akutmottagningen är att ta 

emot rapport från ambulansen. Vid hög arbetsbelastning och stressade sjuksköterskor så 

kunde det uppstå kommunikationsbrister vid överlämnande av en patient från ambulansen till 

akutmottagningen. Kommunikationsbrister medförde att information om patientens tillstånd 

uteblev (Bost, Crilly, Patterson & Chaboyer, 2012). 

Smärta och lidande som stressutlösande faktorer 

I Abed-Saeedi, 2002 studie svarade 63 av 120 sjuksköterskor att de upplevde det stressande 

att hantera patienters smärta och lidande. Enligt Adeb-Saeedi (2002) leder detta till att 

sjuksköterskor tappar koncentrationen och inte kan arbeta på ett effektivt sätt. Detta leder till 

att sjuksköterskorna kan känna sig otillräckliga i omvårdnadsarbetet. I en studie av Ross-

Adjie et al. (2007) där 156 sjuksköterskor deltog och syftet var att beskriva faktorer som 

orsakar stress hos sjuksköterskor på akutmottagningen, beskrivs att vårda patienter med svår 

smärta och att vårda de som har ett dåligt fysiskt tillstånd skapar stress. Patienter med smärta 

kan behöva vänta på smärtlindring på grund av tidsbrist hos sjuksköterskorna (Ross-Adjie et 

al., 2007).  
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Vården påverkas av stressade sjuksköterskor 

Försämrad patientsäkerhet 

När stress orsakar kommunikationsbrist som leder till att klinisk information i patientjournaler 

saknas eller när blodprover inte tagits på grund av stressad personal och hög arbetsbelastning, 

kan det ta längre tid för patienten att få en diagnos. Patienten kan även få en felaktig diagnos 

och detta kan påverka behandlingen (Rasmussen et al., 2014). Om behandling dröjer kan det 

orsaka onödigt lidande för patienten och om patienten har fått fel diagnos kan fel behandling 

framkalla mer lidande (ibid). Patientsäkerheten upplevdes bli försämrad till följd av det höga 

antalet sjuksköterskor som årligen byter arbetsplats från akutmottagningen på grund av stress 

(Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015). Närmare var femte sjuksköterska hade under 

Adriaenssens et al. (2015) studie där syftet var att ta reda på hur arbetsrelaterad stress 

påverkar sjuksköterskor i dagliga arbetet lämnat akutmottagningen för en annan arbetsplats.   
 

I en studie av Muntlin, Gunningberg & Carlsson (2006) så svarade en femtedel av de 

tillfrågade att de inte fick någon tillräcklig smärtlindring vilket orsakade extra lidande för 

patienten. Av 128 patienter hade 14 patienter som förslag för att förbättra omvårdnaden på 

akutmottagningen, att sjuksköterskorna skulle ge eller erbjuda patienten smärtstillande 

läkemedel snabbare. 

Vårdrelationen påverkas 

Patienter som vårdats på en akutmottagning kände att sjuksköterskorna inte hade tid för att ta 

reda på hur patienterna mådde psykiskt utan var inriktade endast på det fysiska tillståndet 

(Ross-Adjie et al., 2007). Närmare en femtedel av de 200 deltagande patienterna i en studie av 

Muntlin et al. (2006) beskriver att sjuksköterskorna inte var intresserade av patientens 

livsvärld, utan endast fokuserade på det medicinska. På grund av låg personalbemanning så 

upplevde sjuksköterskorna att de inte hade tid att kunna hjälpa patienter emotionellt (Garcı´a-

Izquierdo & Rı´os-Rı´squez, 2012). På grund av den höga arbetsbelastningen och tidspressen 

upplevde sjuksköterskorna att de inte fick tid att ge patienter psykologisk omvårdnad. 

Dokumentation som kan ta upp mycket av tiden under ett arbetspass kunde påverka 

vårdrelationen negativt (Lu et al., 2015).  
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DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet har författarna redovisat vad som framkommit i resultatet samt hur 

metoden är genomförd. 

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns flera olika stressande faktorer som 

påverkar sjuksköterskan på en akutmottagning. Flera artiklar har beskrivit hur hög 

arbetsbelastning och låg bemanning på akutmottagningen bidrar till stress hos sjuksköterskan, 

även hur för lite tid för reflektion efter olika händelser, vård av barn, hot och våld, 

kommunikationsbrister och smärta och lidande för patienterna bidrar till stress hos 

sjuksköterskan. Resultatet visar att stress påverkar sjuksköterskor på akutmottagningen samt 

att omvårdnaden blir lidande (Johanssen, 2014; Adriaenssens, et al., 2010; Ross-Adjie, et al., 

2007; Garcı´a-Izquierdo & Rı´os-Rı´squez, 2012). (Ross-Adjie, et al., 2007; Muntlin et al., 

2006; Rasmussen et al., 2014; Lu et al., 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har visat att stress är vanligt förekommande bland sjuksköterskor som 

arbetar på en akutmottagning (Andersson et al., 2014; Barajas, et al., 2003; Yang et al., 

2002a; Bost et al., 2012.) Flera olika faktorer som upplevdes stressande för sjuksköterskor på 

akutmottagningen beskrivs i de artiklar som ligger till grund för denna studies resultat 

(Johanssen, 2014; Adeb-saeed, 2002; Adriaenssens, et al., 2010; Rasmussen et al., 2014; 

Healy & Tyrrell, 2011; Lu et al., 2015; Garcı´a-Izquierdo & Rı´os-Rı´squez, 2012; Nielsen et 

al., 2012 ). Hög arbetsbelastning bidrar till stress då sjuksköterskor ofta har många eller svårt 

sjuka patienter och tiden inte räcker till för att ge den kvalitet på omvårdnad som 

sjuksköterskorna önskar. En hög arbetsbelastning kan i kombination med personalbrist och 

brist på resurser leda till sämre omvårdnad av patienter, olyckor i form av vårdskador och 

utmattning bland sjuksköterskor (Adeb-Saeed, 2002).  Johanssen (2014) beskriver i en studie 

att akutmottagningen inte fick extra personal trots ett högt patientantal och svårt sjuka 

patienter. Hög arbetsbelastning på akutmottagningen kan öka risken för att man ska göra 

allvarliga fel både medicinskt och omvårdnadsmässigt. I nio av 64 Lex Maria anmälningar 

som studerades i Källberg et al. (2015) var hög arbetsbelastning en faktor som bidrog till 

avvikelser. 
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Det finns studier som beskriver att sjuksköterskor på en akutmottagning upplevde mer stress 

än sjuksköterskor på andra avdelningar (Grimby et al., 2014; Barajas et al., 2003; Yang et al., 

2002a; Yang et al., 2002b). Arbetsmiljön för sjuksköterskor på akutmottagningen kan därför 

behöva förbättras. Enligt Betty Neumans systemmodell så behöver människan en stabil inre 

och yttre miljö för att fungera oklanderligt (Lutjens et al., 1995). För att sjuksköterskor på en 

akutmottagning ska kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden kan ett inre lugn vara en fördel.  

Litteraturstudiens resultat visar att Betty Neumans systemmodell är högst tillämpningsbar när 

sjukhusledningen ska arbeta förebyggande mot stress bland sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagningar, genom att skapa en sund arbetsmiljö och erbjuda sjuksköterskorna tillfälle 

att reflektera efter avslutat arbetspass. Litteraturstudiens författare anser att om åtgärder sätts 

in som skulle skapa en stabil inre och yttre miljö för sjuksköterskor på akutmottagningen så 

skulle det leda till att sjuksköterskor får bättre förutsättningar för att skapa sin egen 

arbetsmiljö.  

Arbetsgivaren behöver också vara involverad för att skapa en bättre arbetsmiljö för 

sjuksköterskorna. I flera studier beskrivs att arbetsgivare och ledning inte hade en vilja att 

förbättra arbetssituationen för sjuksköterskorna på akutmottagningarna (Johanssen, 2014; 

Adriaenssens, et al., 2010; Adeb-Saeed, 2002; Healy, & Tyrrell, 2011; Garcı´a-Izquierdo & 

Rı´os-Rı´squez, 2012; Andersson et al., 2014; Nielsen et al., 2012; Flowerdew et al., 2011), 

vilket kan leda till stress och psykisk obalans.  

 

Att få tillfälle att reflektera med arbetskamrater eller ansvarig personal efter en traumatisk 

händelse är något som personal på akutmottagningar i Sverige bör erbjudas eftersom det 

beskrivs kunna minska upplevelse av stress (Adriaenssens et al., 2010; Ross et al., 2007; 

Healy & Tyrell., 2011; Garcı´a-Izquierdo, och Rı´os-Rı´squez., 2012). 

 

Det har rapporterats att hot och våld är en källa till stress vilket Adeb-Saeed, 2002; 

Albashtawy., 2013; Renker et al., 2015 beskrev i sina studier att sjuksköterskor på en 

akutmottagning ofta är utsatta för verbalt och fysiskt våld. Detta beskrivs kunna relateras till 

ett högt patientantal och att patienterna som har med sig anhöriga som också kunde vara 

aggressiva (Adeb-Saeed, 2002).  Problem med aggressiva patienter och anhöriga har ökat med 

åren och är vanligt förekommande på akutmottagningar runt om i världen (Ross-Adjie, et al., 

2007; Lu et al., 2015).  
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Det händer upp till flera gånger i veckan att sjuksköterskor på akutmottagningen möter 

patienter och anhöriga som upplevs som aggressiva genom verbalt och/eller fysiskt våld under 

deras arbetspass (Ross-Adjie, et al., 2007). 

 

Sjuksköterskans huvudansvar är att se till patienten får en god omvårdnad under patientens 

vistelse på akutmottagningen. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda det så behöver 

sjuksköterskan kunna ha en god kommunikation inom det egna arbetslaget. Flertalet studier 

visar att patientsäkerheten äventyras samt att patienter skadas vid akutmottagningen på grund 

av bristande kommunikation inom arbetslaget (Sutcliffe et al., 2004; Källberg et al., 2015 ). 

Vilket även beskrivs i artiklar som ingår i denna litteraturstudie (Rasmussen et al., 2014; 

Flowerdew et al., 2011; Healy & Tyrell., 2011; Bost et al., 2012).  

 

Smärta och lidande för patienten var en stressande faktor för sjuksköterskor när de inte hade 

tid att ge smärtstillande när patienterna behövde det (Adeb-Saeedi, 2002; Ross-Adjie et al., 

2007). Patienter som sökte vård på en akutmottagning kände av när sjuksköterskor var 

stressade. Sjuksköterskorna upplevdes inte ha tid för att engagera sig i patientens livsvärld 

eller ha tid för att lyssna på hur patienterna mådde psykiskt utan fokuserade på den 

medicinska omvårdnaden (Ross-Adjie, et al., 2007; Muntlin et al., 2006; Garcı´a-Izquierdo, & 

Rı´os-Rı´squez, 2012; Lu, et al., 2015). Att sjuksköterskor inte har tid att sitta hos patienten 

och (kunna) ge det emotionella engagemanget eller den psykiska omvårdnad som de önskar 

beskrivs också i andra studier (Garcı´a-Izquierdo, & Rı´os-Rı´squez, 2012; Lu, et al., 2015). 

 

Litteraturstudiens resultat bidrar med kunskap om vilka faktorer som bidrar till stress för 

sjuksköterskan på en akutmottagning.  I syfte att öka kunskapen hos ledning och personal vid 

akutmottagningar runt om i landet samt att säkra patientsäkerheten och vården för 

akutmottagningens patienter. Resultatet visar att stress på akutmottagning är ett internationellt 

problem. Varje dag skrivs det nationellt i media som visar att det är ett uppmärksammat 

problem när sjuksköterskor säger upp sig på grund av stress och avdelningar som stänger på 

grund av för få sjuksköterskor.                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

Metoddiskussion 

Metoden som användes till examensarbetet är en litteraturstudie, den grundar sig på ett flertal 

vetenskapliga artiklar och dess resultat som besvarat syfte och frågeställning (Polit & Beck, 

2012).  
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Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 15 vetenskapliga artiklar, tio kvantitativa 

artiklar samt fyra kvalitativa artiklar och en blandad kvalitativ och kvantitativ artikel. I fem av 

de 15 artiklar (Bost et al., 2012; Flowerdew et al., 2011; Healy & Tyrell., 2011; Nielsen et al., 

2013; Rasmussen et al., 2014) som användes deltog inte endast sjuksköterskor, där deltog 

även läkare och annan vårdpersonal på akutmottagning och kan vara en svaghet för studien 

eftersom att den skulle grunda sig på sjuksköterskans upplevelser av stressande faktorer. 

Författarna ansåg att dessa studier ändå var relevanta för litteraturstudien då sjuksköterskorna 

var i övervägande majoritet och valde därför att inkludera dessa. När författarna valde sökord 

fanns två olika termer för omvårdnad vilka var ”nursing” och ”caring”. Författarna valde att 

använda båda för att inte missa några artiklar. Sökord och sökstrategier är noggrant beskrivna 

vilket stärker studiens validitet (Friberg, 2006). Litteraturstudiens trovärdighet samt validitet 

kan ha påverkats av att författarna enskilt kvalitetsgranskat artiklarna och kan ha gett 

artiklarna olika poäng utifrån hur författarna tolkade dessa. Detta kan ha medfört att artiklar 

som egentligen var av hög kvalitet inte inkluderades eller att artiklar av låg kvalitet 

inkluderades. Artiklarna som använts i litteraturstudien är genomförda i Sverige, Iran, 

Belgien, Storbritannien, Spanien, Irland, USA, Kina, Danmark, Australien och Jordanien. En 

styrka med att studierna är genomförda i fler olika länder påvisar att stress bland 

sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen finns internationellt och litteraturstudiens 

resultat kan tillämpas internationellt. För att styrka studiens trovärdighet har författarna läst 

igenom varje artikel flera gånger och vid skiljaktigheter mellan författarnas tolkningar av 

artikelresultat så lästes artiklarna igen tillsammans. Det engelska språket kan ha medfört 

feltolkningar av enstaka meningar i artiklarna. Författarna har inte lagt några egna värderingar 

i resultatet och inte förvrängt resultat från de granskade artiklar som använts i bakgrund och 

resultat.  

 

Slutsats 
Resultatet i litteraturstudien visar att stress negativt påverkar sjuksköterskans möjligheter att 

erbjuda en god och patientsäker vård på akutmottagningen. Sjuksköterskor upplevde 

stressande faktorer som låg bemanning och hög arbetsbelastning, våld och hot av patienter 

och anhöriga. Stressen som sjuksköterskor upplevde på akutmottagningen ledde till fysiska 

och psykiska besvär, och flertalet sjuksköterskor valde att byta arbetsplats vilket bidrog till 

sjuksköterskebrist på akutmottagningen. För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda en 

patientsäker vård måste sjuksköterskorna själva må bra.  
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Klinisk betydelse  
 

Resultatet från denna litteraturstudie kan användas av sjukhusledning för att skapa en bättre 

arbetsmiljö för sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar runt om i landet. Genom att 

genomföra olika åtgärder vars syfte är att minska stressen hos sjuksköterskor på 

akutmottaningar i Sverige så kan det resultera i minskad personalomsättning, ökad 

patientsäkerhet samt bättre välmående hos sjuksköterskorna.  

 
 
Förslag till ytterligare forskning 
 

Uppsatsförfattarna anser att ytterligare forskning behövs nationellt för att få reda på vad som 

orsakar stress hos sjuksköterskor som jobbar vid akutmottagningar i Sverige. Det finns magert 

med forskning om vilka faktorer som orsakar stress bland sjuksköterskor på svenska 

akutmottagningar. Resultatet av forskningen kan tillämpas för att minska stressen bland 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. 
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Bilaga I 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
Tabell 2 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
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Bilaga II 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
Tabell 3 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
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Bilaga III 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 
Tabell 4 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa artiklar Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL Emergency nurse AND stress 
AND 
Caring 

6078 
256 
23 

0 
5 
1 

0 
4 
1 

 
 
1 

CINAHL Nurs* AND  
Emergency AND 
Stress 

237506 
10226 
360 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

 
 
1 

CINAHL Emergency AND 
Stress AND 
Patient safety 

100605 
2200 
109 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 
 
0 

CINAHL Emergency nurse AND 
Patient safety AND 
Stress 

12029 
802 
35 

0 
0 
3 

0 
0 
1 

 
 
1 

CINAHL Occupational stress AND ED 
AND nurse 

6200 
36 

26 

0 
0 

1 

0 
0 

1 

 
 

1 
CINAHL Stress factors AND ED AND 

nurse 
26747 
124 

24 

0 
0 

1 

0 
0 

1 

 
 

1 

CINAHL Emergency AND 
Nurse AND 

Stressors 

100605 
6091 

30 

0 
0 

2 

0 
0 

1 

 
 

1 

CINAHL 

 
Emergency AND 
Stress AND 

Nursing 

100605 
1252 

308 

0 
0 

4 

0 
0 
2 

 

 
 
2 

 
CINAHL 
 
Manuell 
Sökning 

Workplace violence against 
nurses in emergency 
departments in Jordan. 

3 1 1 1 

CINAHL 
 
Manuell 
Sökning 

Staff perspectives of violence 
in the emergency department: 
Appeals for Consequences, 
Collaboration and Consistency 

1 1 
 

1 
 

1 
 

PubMed Patient safety AND 
Stress AND 
Emergency 

98453 
1759 
122 
 

0 
0 
1 
 

0 
0 
1 
 

 
 
1 
 

PubMed Emergency AND  
Stess AND 
Nursing 

144406 
3684 
332 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

 
 
0 

PubMed Emergency nurse AND 
Stress AND 
Patient  

4447 
99 
70 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

 
 
1 

PubMed Occupational stress AND  
Emergency nurse 
 

7822 
19 

0 
1 
 

0 
1 
 

 
1 

PubMed Emergency department AND 
Pressure AND 
Stressors 

171425 
8814 
7 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

 
 
1 

PubMed 
 
Manuell 
Sökning 

Clinical handover of patients 
arriving by ambulance to a 
hospital emergency department: 
a qualitative study 

1 1 1 1 
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Bilaga IV 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Tabell 5  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Abed-
Saeedi,J 
2002 
Reviderad 
2015 
Iran 

Stress amongst 
emergency nurses 

 

Syftet var att ta reda på vad som 
orsakade stress hos sjuksköterskor 
som jobbade på akutmottagningar 
Tehrans sjukhus. 

Kvantitativ 
120 sjuksköterskor svarade på 
ett två-delat frågeformulär där 
de skulle svara på samband 
mellan demografiska egenskaper 
och kvalifikationer på de 
svarande samt en lista med 25 
punkter för att identifiera 
stressorer 

120 stycken 
sjuksköterskor. 

Dem allra vanligaste 
stressfaktorerna var: 
hantera patienters 
smärta, hög 
arbetsbelastning, 
och att patientens 
anhöriga var på plats 
på akuten.  

Medelhö
g 

Adriaenssens
, J, De 
Gucht, V, 
Maes, S 
2015 
Belgien 

Causes and 
consequences of 
occupational stress in 
emergency nurses, a 
longitudinal study 

Att påvisa hur arbetsrelaterad stress 
hos sjuksköterskor på 
akutmottagningen påverkar det 
dagliga arbetet hos sjuksköterskor 
på akutmottagningen. 

Kvantitativ 
En longitudinell studie gjord på 
15 sjukhus 2008 och 18 månader 
senare 

254 stycken 
sjuksköterskor 
under första 
insamlingen, 
Vid andra 
insamlingen var 
det 170stycken 
sjuksköterskor 
kvar sedan 
senaste 
frågeenkäterna. 

Resultatet påvisar 
att sjuksköterskor på 
akuten upplever 
stress, höga 
arbetskrav och dålig 
återkoppling.  

Medelhö
g 

Adriaenssens
, J, De 
Gucht, V, 
Van Der 
Doef, M, 
Maes, S 
2010 
Belgien 

Exploring the burden of 
emergency care: 
predictors of stress-
health outcomes in 
emergency nurses 

Att undersöka om det är skillnad 
mellan akutens sjuksköterskor och 
andra sjukhusavdelningarnas 
sjusköterskor gällande stress. 

Kvantitativ 
En tvärsnittsstudie gjord på 15 
sjukhus med hjälp av 
frågeformulär 

254 stycken 
sjuksköterskor 
från 
akutmottagning 
jämfördes mot 
669 
sjuksköterskor 
från ett större 
sjukhus. 

Sjuksköterskor på 
akuten rapporterade 
om större tidspress, 
sämre möjligheter 
att påverka sin 
arbetsplats. Samt 
dålig återkoppling 
och belöning. 
Akutens 
sjuksköterskor fick 
dock bättre socialt 
stöd från 
arbetskollegor.  

Medelhö
g 

Albashtawy, 
M 
2013 
Jordanien 

Workplace violence aga
inst nurses in emergenc
y departments in Jordan
. 

Att bedöma vilka orsaker som 
orsakar våld och hot mot 
sjuksköterskor på akutmottagningar 
i Jordanien 

Kvantitativ 
Tvärstudie  
12 sjukhus från 12 provinser 
från Jordanien 

227 
Sjuksköterskor 

75 % av 
sjuksköterskorna har 
upplevt hot och våld 
på 
akutmottagningen 
vilket var stressande 
för sjuksköterskan 

Medelhö
g 

Bost, N, 
Crilly, J, 
Patterson, E, 
Chaboyer, W 
2012 
Australien 

Clinical handover of 
patients arriving by 
ambulance to a hospital 
emergency department: 
a qualitative study 

Att undersöka vilka faktorer som 
kunde påverka informationsutbytet i 
överlämnandet mellan ambulansen 
och sjuksköterskan på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ 
Intervjustudie  

70 stycken varav 
56 
sjuksköterskor 
och 8 
sjuksköterskestu
denter 10st 
medicinska 
officerare.   

Sjukslöterskor 
upplevde att stress 
vid hög 
arbetsbelastning 
medförde att viktig 
information om 
patientenstillstånd 
uteblev. 

Medelhö
g 

Flowerdew, 
L, Brown, R, 
Russ, S, 
Vincent, C, 
Woloshynow
ych, M 
2011 
England 
 

Teams under pressure in 
the emergency 
department: an 
interview study. 

Att identifiera huvudsakliga 
stressfaktorer inom personalen på 
akutmottagningen. Att undersöka 
hur positiva och negativa 
uppförande berörs av att arbeta 
under stress på akutmottagningen. 
Samt att finna lösningar som kan 
förbättra arbetet för 
akutmottagningens personal. 

Kvalitativ 
Data samlades in genom 
strukturerade intervjuer bland 
sjuksköterskor och läkare som 
arbetade på en akutmottagning i 
London. 

22 stycken 
personal  

Författarna 
identifierade flera 
faktorer som 
nämndes flitigt 
under intervjuerna. 
Låg 
personalbemanning, 
tidspress, stor 
administrativ 
belastning, samt 
dålig teamwork. 
Missförstånd 
rapporterades ofta 
mellan personal med 
lång och kort 
erfarenhet. 

Hög 
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Garcı´a-
Izquierdo, 
M, Rı´os-
Rı´squez, M-
I 
2012 
Spain 

The relationship 
between psychosocial 
job stress and burnout 
in emergency 
departments: An 
exploratory study 

Syftet med studien var att påvisa 
och undersöka sambandet mellan 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet 
bland personal på 
akutmottagningen. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med anonyma 
frågeformulär och två skalor, 
Mashlach burnout inventory 
samt Nursing stress scale 

191 stycken 
sjuksköterskor 

Studien påvisar 
samband mellan hög 
arbetsbelastning, 
interna konflikter 
och brist för tid att 
reflektera.  

Hög 

Healy, S, 
Tyrrell, M. 
2011 
Irland 

Stress in emergency 
departments: 
experiences of nurses 
and doctors 

Syftet med studien var att finna 
samband och ta reda på vad som 
orsakar stress på akutmottagningen 

Kvantitativ 
frågeformulär som skickades ut 
till 150 sjuksköterskor  och 
läkare 

103 stycket 
anställda på 
akutmottagninge
n. 
90 st 
sjuksköterskor 
och 13st läkare. 

97% av dem 
svarande i studien 
berättade att dem 
hade upplevt stress 
på 
akutmottagningen, 
Arbetsmiljön och 
våld var stora 
faktorer som 
orsakade stress. 

Hög 

Johansen, M-
L 
2014 
USA 

Conflicting Priorities: 
Emergency Nurses 
Perceived Disconnect 
Between Patient 
Satisfaction and the 
Delivery of Quality 
Patient Care 

 

Att undersöka och finna attityder 
och förståelse för hur sjuksköterskor 
på akutemottagningen hanterar och 
löser konflikter inom arbetslaget. 

Kvalitativ 
Sjuksköterskor från två 
akutmottagningar, fokusgrupper 
hölls i konferenslokaler på 
respektive sjukhus 

Nio stycken 
sjuksköterskor  

Studien påvisar att 
det är stora 
intressekonflikter 
mellan 
akutmottagningens 
ledning och 
sjuksköterskor. 
Ledningen var ute 
efter 
patienttillfredställes
e och sjuksköterskor 
ville ge bästa 
omvårdnad vilket 
ledningens 
prioriteringar 
hindrade. Konflikter 
hanterades genom 
att vara undvikande. 

Hög 

Lu, D-M, 
Sun, N, 
Hong, S, 
Fan, Y-Y, 
Kong, F-Y, 
Li, Q-J 
2015 
Kina 

Occupational Stress and 
Coping Strategies 
Among Emergency 
Department Nurses of 
China  

 

Syftet är att undersöka vilka faktorer 
som bidrar till arbetsrelateradstress 
bland sjuksköterskor på 
akutmottagningen och hur man kan 
bearbeta det. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie som gjordes på 5 
olika sjukhus där alla 
sjuksköterskor arbetade heltid på 
akutmottagning 

113 
sjuksköterskor  

Studien påvisade 
samband mellan 
mycket 
administration och 
stress hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagningen. 

Medelhö
g 

Muntlin, Å, 
Gunningberg
, L, Carlsson, 
M 
2006 
Sverige 

Patients’ perceptions of 
quality of care at an 
emergency department 
and identification of 
areas for quality 
improvement 

 

Syftet med studien var att belysa 
patienters syn på omvårdnad och 
vårdkvalitet som gavs vid besök på 
akutmottagningen. 

Kvantitativ 
En prospektiv beskrivande 
undersökning 
 

200 patienter 
som besökt en 
akutmottagning i 
Sverige under 
2002.  
99 kvinnor och 
101 män.  

Patienterna 
värderade 
omvårdnaden på 
akutmottagningen 
som hög, men det 
fanns 
förbättringspotential
. 
Miljön på 
akutmottagningen 
samt att 
sjuksköterskan inte 
visade intresse för 
patientens livsvärld. 

Medelhö
g 

Nielsen, K J, 
Pedersen, A 
H, 
Rasmussen, 
K, Pape, L, 
Mikkelsen, 
K L. 
2013 
Danmark 

Work-related stressors 
and occurrence of 
adverse events in an ED 

 

Syftet med studien var att undersöka 
sambandet mellan 
arbetsrelateradstress och dess 
biverkningar på akutmottagningen. 

Kvantitativ 
frågeformulär med 12 
känslomässiga stressande 
faktorer som sjuksköterskorna 
fyllde i efter varje skift 

122 stycken, där 
av 96 
sjuksköterskor 
och 26 läkare. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor inte 
kunna utföra sitt 
jobb på bra sätt på 
grund av stress. 

Medelhö
g 

Rasmussen, 
K, 
Meldgaard 
Pedersen, A 
H, Pape, L, 
Mikkelsen, 
K L, Dyrlov 
Madsen, M, 
Nielsen, K J 
2014 
Danmark 

Work environment 
influences adverse 
events in an emergency 
department 

Syftet med studien var att undersöka 
sambandet mellan 
arbetsrelateradstress och dess 
biverkningar på akutmottagningen. 

Kvantitativ 
Lagarbete mättes med Safe 
Attitude Questionnaire. 
Rapportering och lärandekultur 
mättes ed en validerad dansk 
skala. 

124 stycken, 
därav 98 
sjuksköterskor 
och 26 läkare. 

Resultaten visar att 
personalen tyckte att 
det fanns dålig 
återkoppling vid 
allvarliga händelser, 
problem vid 
rapportering samt 
dålig 
dokumentation. 

Medelhö
g 
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Renker, P. 
Schribner, S. 
& Huff, P 
2015 
USA 

Staff perspectives of 
violence in the 
emergency department: 
Appeals for 
Consequences, 
Collaboration and 
Consistency 

Syftet var att veta sjuksköterskors 
erfarenheter av våld och hot på 
akutmottagningar av anhöriga och 
icke anhöriga samt patienter. 

Kvalitativ samt Kvantitativ 
cross-sectional mixed-method 

51 
sjuksköterskor 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor 
upplever stress när 
anhöriga blir 
hotfulla/våldsamma 
när det anhörig inte 
får hjälp snabbt 

Medelhö
g 

Ross-Adjie, 
G M, Leslie, 
G, Gillman, 
L 
2007 
Australien 

Occupational stress in 
the ED: What matters to 
nurses? 

 

 

Studiens syfte var att undersöka 
vilka faktorer som orsakar stress vid 
akutmottagningen. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
demografiska undergrupper för 
att identifiera och ranka 
stressande faktorer med hjälp av 
frågeformulär 

156 stycken 
sjuksköterskor, 
varav 
138kvinnor, 
16män och 2st 
som ej uppgivit. 

Den största 
stressutlösande 
faktorn var våld mot 
personalen på 
akutmottagningen, 
men även det att det 
var stressande vid 
hög 
arbetsbelastning. 
Andra specifika 
stressande faktorer 
var vid dödsfall och 
övergrepp rörande 
barn. Majoriteten 
upplevde att det inte 
erbjuds 
reflektionstillfällen 
vid särskilda 
händelser. 

Hög 

 

 


