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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjuksköterskan har stor del i den nära patientvården och förväntas 

vara en god lyssnare genom sitt personcentrerade vårdgivande. Händelser som är 

traumatiska drabbar förutom den direkt berörda patienten även sjuksköterskan 

genom sekundär exponering.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa förekomst av STS hos sjuksköterskor 

samt beskriva hur det påverkar vårdkvalitet och personcentrerad vård. 

Metod: Litteraturstudie med en översikt av relevanta artiklar i databaserna 

PubMed och CINAHL. Resultatet baseras på 14 artiklar som uppfyllde inklusions- 

och kvalitetskrav. 

Resultat: Sjuksköterskan påverkas av STS på flera plan, både professionellt och 

personligt. Vårdkvaliteten blir lidande om STS påvisas. Den personcentrerade 

vården utgör grunden i sjuksköterskans yrkesutövande men om medvetenhet 

saknas för STS finns risken att sjuksköterskan påverkas så till den grad att hen 

väljer att sjukskriva sig och/eller byta arbetsplats.   

Slutsats: STS är ett relativt okänt begrepp och det kan vara svårt att se tecken på 

begynnande symtom. Sjuksköterskan kan utsättas för STS oberoende arbetsplats. 

Detta kan sänka effekten i yrkesutövandet genom personliga symtom som; 

irritabilitet, trötthet, minskad empati, depression, återupplevelser av tidigare 

upplevda traumatiska händelser med flera. Arbetsplatsens ledarskap inverkar på 

identifieringen av sjuksköterskans utveckling/hanterande av STS.  

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, Svåra omvårdnadssituationer, Sekundär 

Traumatisk Stress, Sjuksköterska. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
 
Background:  

The nurse has a large responsibility in the near patient care and is expected to be a 

good listener within the person-centered care. Events that are traumatic affects 

both the directly affected patient but also the nurse through their secondary 

exposure.  

Aim: The purpose of this study is to highlight the incidence of STS in nurses as 

well as to describe how it affects the quality of care and person-centered care. 

Method: Literature review of relevant articles in databases PubMed and 

CINAHL. The results of this literature study are based on 14 articles that met the 

inclusion and quality criteria. 

Results: The nurse is affected by STS on several levels, both professionally and 

personally. The quality of the fundamental person-centered care will be affected if 

STS is noted and the risk is imminent that the nurse affects to such an extent that 

they may choose to call in sick and/or change their jobs.  

Conclusion: STS is a relatively unknown concept. The nurse may face STS 

independent of workplace and the results can be showed in a lower quality of care 

and personal symptoms such as; irritability, fatigue, decreased empathy, 

depression, re- experiences of previously experienced traumatic events, and others. 

Leadership influence on identification of nurse’s STS development and handling. 

 

Key words: Difficult care situations, Nurse, Person-centered Care, Secondary 

Traumatic Stress.  
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1. Inledning  

Sekundär traumatisk stress (STS) intresserar uppsatsförfattarna som har 

erfarenheter av internationell militär tjänstgöring där omhändertagandet av 

skadade oftast sker i direkt anslutning till en händelse som utlöser trauma. Detta 

trauma kan återspeglas av en sekundär traumatisk upplevelse som förutom den 

drabbade individen riskerar påverka kamraterna i den täta gemenskapen som 

återfinns i militära sammanhang. Ämnet är enligt uppsatsförfattarna relevant för 

alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats då varje patientmöte är unikt. Att 

sammanställa tidigare forskning i ämnet ses som en deluppgift i arbetet att belysa 

sjuksköterskans kliniska vardag med de unika patientmöten och de eventuella 

traumatiska händelser detta kan innebära.  

 
2. Bakgrund  

2.1.1 Trauma 

Trauma definieras enligt Oxford Dictionaries webversion (2016) som; ”En djup 

smärtsam eller störande händelse” eller som ”Känslomässig chock efter en 

stressande händelse eller fysisk skada…”. 

Trauma refereras även av American Psychiatric Association (2000) som att; 

uppleva en händelse som involverar hot om livet, allvarlig skada eller ett hot mot 

den fysiska integriteten hos en själv eller andra. Detta inkluderar både direkt och 

indirekt exponering. 

Enligt Melvin (2015) är sjuksköterskan den profession inom vården som är mest i 

direkt kontakt med patienten. Traumatiska händelser påverkar förutom den eller de 

direkt drabbade även de indirekt involverade (Yoder, 2010).  

 

2.1.2 Sekundärt trauma  

Hinderer et al. (2014) låter förstå att STS kan ses som en parallelldiagnos för 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som kan uppkomma efter extremt 

traumatiska situationer. Den väsentliga skillnaden är att STS härleds som en 

åkomma av det emotionella och krävande arbetet som sker i samband med vård av 

personer som direkt utsatts för trauma (Mangoulia, Koukia, Alevizopoulos, 

Fildissis & Katostaras, 2015). 
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STS är ett tillstånd av psykisk ohälsa som kan drabba sjuksköterskor som arbetar 

med svårt traumatiskt påverkade patienter (Duffy, Avalos & Dowling, 2015). 

Ständig exponering till andras trauman riskerar att påverka sjuksköterskan på olika 

sätt. I sin professionella yrkesroll kan sjuksköterskans effektivitet minskas av att 

ständigt utsättas för patientmöten med underliggande trauman (Yoder, 2010).  

Hinderer et al. (2014) menar att STS liknar vissa symtom som uppkommer i 

samband med PTSD; avtrubbning, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, ilska, 

sömnstörningar och återupplevelser genom tankar av tidigare traumatiska tillbud. 

Det finns en uttalad risk att medlidandet gentemot dessa patienter och deras 

lidande hamnar i obalans i förhållande till den professionella objektiviteten. Ifall 

detta sker innebär det en sekundär traumatisering hos sjuksköterskan som grundar 

sig i patientens traumatiska upplevelser. STS är något som sjuksköterskan kan 

utveckla i den kliniska vardagen (Hinderer et al. 2014). 

 

Aycock & Boyle (2009) föreslår att det måste finnas en balans mellan empati och 

objektivitet i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Om denna 

balans rubbas finns risken att sjuksköterskans förmåga till känslomässigt 

engagemang påverkas och STS utvecklas. Detta drabbar både patient och 

sjuksköterska negativt (Morrison & Korol, 2014). 

 

2.1.3 Medlidandesutmattning och vidare begrepp 

Bush (2009) menar att omvårdnaden kan försvåras ytterligare ifall sjuksköterskan 

inte har kontroll över sitt medlidande och riskerar därför utveckla 

utmattningssymtom. Progressionen av utmattningssymtom är nära länkat med STS 

och benämns i denna litteraturstudie som ’medlidandeutmattning’ (CF, tillika 

”compassion fatigue”) som härleds till de symtom som sjuksköterskan riskerar att 

utveckla i omvårdnadssituationer med patienter som lider av traumatisk stress 

(Yoder, 2010). CF är enligt Hinderer et al. (2014) ett begrepp som tillsammans 

med STS och ’utbrändhet’ (BO, tillika ”burnout”), överlappar varandra samtidigt 

som de återfinns i separata sammanhang.  

I kontrast till CF så förekommer ’compassion satisfaction’ (CS), som 

uppsatsförfattarna väljer att översätta till ”tillfredsställt medlidande”. Enligt 
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Hinderer et al. så har dessa begrepp en koppling till varandra relaterat till den 

professionella hälsa sjuksköterskor upprätthåller i arbetslivet. 

BO i sig beskrivs av Mangoulia et al. (2015) som en konsekvens utav att arbeta på 

en stressfylld arbetsplats över en längre period och inkluderar 

prestationsnedsättning, känsla av hopplöshet och depersonalisation. Till skillnad 

från STS eller CF, som kan utvecklas under väldigt kort tid, så krävs långvarig 

exponering för att utveckla BO då det kan liknas med ackumulerad stress. Vidare 

menar Mangoulia et al. att CF och STS i enkelhet kan ses som synonymer till 

varandra inom ramen för det emotionella arbete som utförs av sjuksköterskan i en 

vårdsituation. 

 

2.1.4 Svåra omvårdnadssituationer  

Svåra omvårdnadssituationer definieras som situationer där patienten har 

genomgått en traumatisk upplevelse, som därefter kan försvåra omvårdnadsarbetet 

för sjuksköterskan och därav riskera överföra traumatiska symtom till densamma 

med risk för utveckling av STS (Bush, 2009). 

Boyle (2015) menar att omvårdnad innefattar att sekundärt utsättas för trauman, 

vanställdhet, död samt svaga och utlämnade patienter. Sjuksköterskan är en 

nyckelspelare i omvårdnaden av den traumatiserade/lidande patienten och Melvin 

(2015) påstår att det är just detta arbete som kan beröra sjuksköterskan till den 

grad att STS utvecklas. 

Att sjuksköterskan riskerar möta patienter i svåra omvårdnadssituationer påvisas 

även i studien av Mangoulia et al. (2015) som menar att sjuksköterskan kan 

behöva hantera och vårda våldsamma patienter med bakgrundstrauma. Som ett 

annat exempel på sjuksköterskans ibland svåra möte med vårdsökande personer 

kan nämnas att cirka 50 000 av alla asylsökande i Sverige under 2015 uppges vara 

svårt traumatiserade (Socialstyrelsen, 2015).  

 

2.1.5 Personcentrerad vård  

Istället för benämningen patient utgår vården från personen med dess tillgängliga 

resurser som människa (Ekman et al., 2011). Vården ser till mer än enbart 

tillfredsställelse av fysiska behov hos den enskilde vårdsökande. Psykiska, 

existentiella, andliga och sociala behov har jämställts med de fysiska behoven 
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(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Vården planeras, genomförs och 

utvärderas tillsammans i det partnerskap som uppstår mellan professionella 

vårdgivare och patienten samt eventuella anhöriga (a.a.). Enligt SSF (2014) så 

skall sjuksköterskan i patientmötet se personen och möta denne på ett sätt som 

bevarar personens värdighet. Detta möte innefattar även empati och kräver att 

sjuksköterskan vågar lyssna till patienten. Själva centreringen av personen i den 

personcentrerade vården menar McCane och McCormack (2013) utgör grunden 

för sjuksköterskans profession. Medkänsla och empati ingår i begreppet 

personcentrerad vård vilket kräver ett kontinuerligt vidmakthållande hos 

sjuksköterskan för att uppfylla kraven på vården. McCane och McCormack menar 

vidare att personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser.  

 

Personcentrerad vård som enskilt begrepp nämns ej i svensk författningssamling 

men innebörden klargörs i lagstadgad text gällande vårdens utförande och 

patientens rättigheter. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, 

framgår det bland annat att vården skall vara lika för alla människor och att den 

skall genomföras med respekt för människans värdighet. Detta kan vidare 

sammankopplas med 2 §, kap. 3, i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

klargör att personalen inom vård och omsorg skall vidta åtgärder för att förebygga 

vårdskador. I lagens mening innefattar vårdskada; lidande, fysisk eller psykisk 

skada, sjukdom samt dödsfall som med adekvata, preventiva åtgärder kunnat 

undvikas (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Andemeningen av personcentrerad vård kan 

även påvisas i Patientlagen (SFS 2014:821) där det i 7 §, kap. 1, framgår att vården 

skall utföras säkert och vara god samt att utförandet skall ske med vetenskaplig 

och väl beprövad grund.  

 

Ekman och Norberg (2013) menar att sjuksköterskan i sin roll som lyssnare inom 

partnerskapet skall inta ett förhållningssätt som både är tolkande och 

fenomenologiskt. Enligt Wiklund (2003) är det centralt inom sjuksköterskans 

ansvarsområde att tillse patientens välbefinnande. För ett bra vårdgivande är 

sjuksköterskans eget välbefinnande en grundförutsättning och tillsynen av 

detsamma. Det finns en risk att sjuksköterskan kommer för nära patienten, vilket 
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kan leda till eget lidande. Som en konsekvens kan detta leda till ett hot mot 

sjuksköterskans hälsa (Wiklund, 2003). 

 

2.1.6 Utbredd risk för STS 

Den risk som föreligger för utvecklingen av STS och dess synonymer verkar ej 

vara begränsad till vissa arbetsplatser, utan det finns en risk att STS förekommer 

inom alla verksamheter där sjuksköterskan möter patienter (Yoder, 2010).  

Det fastslås i patientsäkerhetslagen 4 §, kap. 6, i SFS 2010:659 att "Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Sjuksköterskan ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador 

samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada". STS 

och CF är några av många faktorer som kan påverka omvårdnaden av en patient 

och bör räknas som en bidragande orsak till risken för vårdskador.  

 

Yoder (2010) beskriver STS som ett underliggande problem som inte studerats på 

bred front. Därav finns risken ett det föreligger ett mörkertal bland sjuksköterskor 

som upplever STS utan insyn i problemet. Aycock och Boyle (2009) menar också 

att det inte finns något globalt erkännande för de potentiellt negativa 

implikationerna som kan härledas till sjuksköterskans arbete, vilket försvårar 

identifiering av de problem och symtom som kan uppkomma i samband med svåra 

omvårdnadssituationer.  

 

2.2 Problemformulering 

Risken för att exponeras för trauma, både direkt och indirekt, är en betydande del 

av sjuksköterskans vardag där konsekvenserna kan innefatta reducerade 

möjligheter att genomföra sitt arbete på ett adekvat sätt. Forskning visar på ökad 

risk för att utveckla PTSD-liknande symtom i samband med svåra 

omvårdnadssituationer, vilket sedermera benämns som STS. Kravet på 

sjuksköterskans utförande av omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen 

innefattar personcentrerad vård med risken att det egna välbefinnandet blir lidande 

i den empatiska patientrelationen. Då sjuksköterskan vid upprepade tillfällen möter 

personer som genomlidit trauman finns risken att balansen mellan medlidande och 
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objektivitet i yrkesutövningen rubbas. Denna balansrubbning med risk för 

utmattningssymtom kan påverka sjuksköterskan, både professionellt och privat. 

Genom den negativa påverkan på sjuksköterskan finns det risk att den 

personcentrerade vården bli lidande med sänkt vårdkvalitet och en ökad risk för 

vårdskador som följd.  

Risken är att det redan finns eller kan skapas ett mörkertal av personal inom 

sjuksköterskeprofessionen som upplever STS-relaterade symtom, utan att ha en 

vedertagen kunskap om hur sjuksköterskan kan identifiera dessa. 

Det kan finnas bristande kunskap om hur sjuksköterskan kan identifiera svåra 

omvårdnadssituationer som riskerar att påverka sjuksköterskan negativt. Detta 

skapar intresset för att sprida kunskap och sedermera handlingsberedskap gällande 

identifieringen av STS och hur detta begrepp påverkar vårdkvalitet och 

sjuksköterskans personcentrerade vård. 

 

2.3 Syfte 

Syftet med studien var att belysa förekomst av STS hos sjuksköterskor samt 

beskriva hur det påverkar vårdkvalitet och personcentrerad vård. 

 

3. Metod 
3.1 Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie där motivet till genomförandet har 

varit att sammanställa aktuell forskning inom ett avgränsat område (Friberg, 

2012). 
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3.2 Definition av centrala begrepp 

Följande förkortningar och begrepp används genomgående i studien: 

• STS (Sekundär traumatisk stress) härleds till specifika symtom som 

påverkar sjuksköterskan negativt. STS är det centrala begreppet av de totalt 

tre inkluderade i studien. 

• CF (compassion fatigue) innebär ”medlidandeutmattning”, beskrivs 

tidigare i bakgrunden och är ett av de tre inkluderade begreppen i studien. 

CF ses ofta som en synonym för STS. 

• BO (burn out) betyder utbrändhet och härleds som ett av de tre begrepp i 

studien som tillsammans påverkar sjuksköterskan negativt. 

• CS (compassion satisfaction) innebär ”tillfredställt medlidande” enligt 

uppsatsförfattarnas översättning och ses som motsatsen till de övriga tre 

negativa begreppen ovan. 

 

3.3 Urval av litteratur 

Databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) 

och Public Medline (PubMed) användes för att få fram adekvat 

omvårdnadsforskning då dessa två framstår som de viktigaste databaserna för 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Svensk Medical Subject Headings 

(MeSH) via Karolinska Institutet hemsida 

(http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm) användes för att kontrollera 

vokabulär och/eller synonymer i samband med sökning i databasen PubMed.  

Östlund (2012) förklarar MESH-term som ett innehållsbeskrivande ord gällande 

respektive post. Samma sökord nyttjades även i CINAHL då uppsatsförfattarna 

fick ett relevant resultat då sökorden användes i olika kombinationer (Polit & 

Beck, 2012). 

 

3.3.1 Sökord 

Sökord som har använts: "compassion fatigue", "secondary traumatic stress", 

“secondary trauma”, "nurse", ”nursing”, ”care”, ”caring”, ”person-centered 

care”, “experience”, “coping” och ”difficult care situation”. Sökorden nyttjades i 

sökningar (bilaga 1) dels var för sig men även i kombinationer med de booleska 
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sökoperatorer AND och OR för att erhålla så många relevanta träffar som möjligt 

inom valda sökord (Polit & Beck, 2012). 

 

3.3.2 In- och exklusionskriterier  

Som inklusionskriterier valdes artiklar skrivna på engelska och i första hand i form 

av originalartiklar då dessa är mer detaljerade och mer objektiva än sekundära 

källor (Polit & Beck, 2012). 

Avgränsningen för ålder på artiklar sattes till publiceringsår 2005 fram till 2016. 

Denna avgränsning motiverades med viljan att ta del av de senaste 

forskningsresultaten där en större koppling till dagens evidensbaserade, kliniska 

verksamhet kunde framträda. Alla inkluderade artiklar skulle vara vetenskapligt 

granskade (peer reviewed) då detta innebär att en eller flera områdesexperter 

granskat artikeln innan publicering (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats. Artiklar som bedömts enligt 

granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008) (bilaga 3 & 4) som fick HÖG- eller MEDEL-kvalitet 

inkluderades utan diskussion i denna föreliggande litteraturstudie. Antal och 

kriterier för ingående grad av kvalitet framgår av bilaga 2. Artiklar som ej svarade 

mot denna litteraturstudies syfte och/eller tydlig tillkännagav sjuksköterska som 

deltagare/informant i respektive artikels studie exkluderades. En avgränsning 

skedde också av artiklar som behandlade givet tema men som uppsatsförfattarna 

bedömde enkom fokuserade på specialistutbildade sjuksköterskor.  

 

3.4 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklar värderades genom Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar för 

kvalitativa (bilaga 3) och kvantitativa studier (bilaga 4) utifrån Willman et al. 

(2006) samt Forsberg och Wengström (2008). I dessa mallar kunde kvalitativa 

artiklar få 25 poäng som max respektive 29 poäng för kvantitativa.  

I bilaga 2 redovisas kvalitetsnivå efter granskning samt inkluderade kvalitativa 

samt kvantitativa artiklar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2014) menar i handboken för utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården att granskningsmallar enbart utgör ett stöd för arbetet att sortera bland 

artiklar. Oavsett poäng given efter bearbetning i granskningsmallen bör granskaren 
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själv titta på vilka aspekter som är viktiga för det fortsatta arbetet. Det kan hända 

att artikeln fick en låg summa i granskningsmallen men rankas högt av den 

granskande. I anfört arbete diskuterades vikten av poäng i granskningsmallen 

kontra andra aspekter i artiklarna innan arbetet påbörjades.  

Detta steg i arbetet benämns som en balansering mellan tillförlitlighet (granskarnas 

egen bedömning) och eventuella brister (poäng efter bearbetning i 

granskningsmall) (SBU, 2014). Artiklar som enligt granskningsmallen fick låg 

kvalitet (en) exkluderas ej utan en ingående diskussion om artikelns för- och 

nackdelar uppsatsförfattarna emellan. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Fördelning av olika huvudansvarsområden genomfördes i dialog, 

uppsatsförfattarna emellan. Sökning av artikelunderlag genomfördes till stor del 

enskilt för att bredda sökningen. Artiklar som svarade mot syftet och/eller i övrigt 

ansågs intressanta men saknades i fulltext-format beställdes i den mån 

uppsatsförfattarna tyckte var skäligt genom biblioteket på Högskolan Dalarna. 

Artiklar lästes av båda studenterna i syfte att kunna diskutera innehåll och värdera 

relevans jämte andra artiklar. Efter varje färdig del i arbetet ombads skrivpartnern 

att läsa igenom samt komplettera om mer information fanns att tillgå och-/eller 

korrigera meningsuppbyggnad eller andra grammatiska spörsmål. 

Korrekturläsning genomfördes sedan gemensamt i författarparet innan en tredje 

part utan insyn i litteraturstudien tillfrågades om språkbruk och 

meningsuppbyggnad. Uppsatsförfattarna delar uppfattningen om att arbetsinsatsen 

har fördelats lika då mycket av det fortskridande arbetet har skett i dialog under 

fysiska träffar. 

 

3.6 Analys 

Henricson och Billhult (2012) understryker att studiens syfte bör hållas i åtanke 

under hela analysarbetet. Artiklar som bedömdes relevanta genomlästes flertal 

gånger och rubriker, stycken och/eller meningar som kunde kopplas direkt till 

litteraturstudiens syfte markerades. 

Stor kraft fokuserades på att genom diskussion få fram kärnan i varje artikel och 

skapa en gemensam förståelse för vad som framkom i varje enskild studie. 
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Uppsatsförfattarna identifierade fem olika kategorier enligt följande: Förekomst av 

STS, Stöd och ledarskap, Inverkan på vårdkvalitet, Påverkan på sjuksköterskan 

samt Exponering och symtom. 

Friberg (2012) påtalar att artiklarnas innehåll och resultat bör sammanställas, 

jämföras och diskuteras för att ingen relevant information skall gå förlorad. Om 

detta vinnlade sig uppsatsförfattarna i största möjliga mån.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Målet med de inkluderade artiklarna i litteraturstudien var en uppfyllnad av det 

etiska förhållningssätt som enligt Polit och Beck (2012) innefattar jämställdhet 

mellan studiernas deltagare inom ramen för ålder och genus. Deltagare i detta 

arbete innefattade vårdpersonal med sjuksköterskelegitimation och som i sin 

profession verkade som sjuksköterska. Vidare enligt Polit och Beck kom fokus att 

läggas på artiklar vars deltagare var fullt informerade om studiens syfte, vilken typ 

av data som studerades och dess eventuella publicering i media. Ett övrigt krav var 

att samtliga artiklar dokumenterade ett skriftligt samtycke från deltagarna 

(Sykepleiernes Samarbeid I Norden [SSN], 2003). SSF påtalar i den etiska koden 

för sjuksköterskor (2012) att forskning skall syfta till att utveckla 

sjuksköterskeprofessionen. Samtliga inkluderade artiklar bedöms kunna bidra till 

denna utveckling. 

 

 
4. Resultat 

Litteraturstudiens avsikt var att sammanställa aktuell forskning om hur STS 

påverkar sjuksköterskan, som i svåra omvårdnadssituationer möter patienter i 

personcentrerad vård. Resultatet grundas på åtta kvantitativa och sex kvalitativa 

artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2005-2015.  

 

4.1 Förekomst av STS 

Ett par studier menade att STS (sekundär traumatisk stress) påverkade 

sjuksköterskans arbete, det kollegiala samspelet, den personliga graden av psykiskt 

välbefinnande samt känslan av att vara nöjd med sin anställning och upplevelsen 

av CS (tillfredställt medlidande) gentemot sina patienter (Li, Early, Mahrer, 

Klaristenfeld & Gold, 2014; Von Rueden et al. 2010).  
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Ytterligare fler artiklar upplyste att STS påverkade sjuksköterskans utövande av 

vård och/eller kvaliteten på denna vård (Abendroth & Flannery, 2006; Dominguez-

Gomez & Rutledge, 2009; Meadors, Lamson, Sweanson, White & Sira, 2009). 

Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) pekade på att den vanligaste inverkan 

STS hade på sjuksköterskans arbete var ett aktivt ställningstagande att inte gå in 

till traumatiserade patienter. Detta förstärktes vidare av Beck och Gable (2012) 

som visade att STS symtomen i värsta fall kunde visa sig genom sjuksköterskans 

aktiva undvikande av vissa patienter, då detta skapade en obehaglig känsla kopplat 

till de sekundära traumatiska upplevelserna. Beck och Gables menar även att 

sjuksköterskan undandrog sig från att gå in i de rum där de upplevt ett direkt eller 

indirekt trauma.  

 

4.2 Stöd och ledarskap 

Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel och Reimels (2010) framhöll att det var av yttersta 

vikt att sjuksköterskan försökte balansera de krav som förelåg inom sitt personliga 

respektive professionella liv. Förslagsvis menade Hooper et al. att genom 

limiterade arbetstider, uttag av ledighet när så var möjligt samt ett aktivt sökande 

av understöd från vänner och familj kunde sjuksköterskan fortsätta hantera 

arbetslivet på ett professionellt sätt. 

Vidare diskuterar Hooper et al. (2010) betydelsen av att ledarskapet ger 

sjuksköterskan möjlighet att ventilera sina rädslor och problem på arbetsplatsen. 

Chefer och ledare inom vården har lika stor roll att spela när det gäller att 

informera sig själva och sina medarbetare om riskerna och symtomen som 

tillkommer med sekundär traumatisk stress, medlidandeutmattning och utbrändhet. 

Detta för att tillsammans kunna bidra till en atmosfär där sjuksköterskor upplever 

ett tillfredsställt medlidande gentemot sina patienter och ett bättre arbetsklimat. 

Även Potter et al. (2010) antyder att de främsta verktygen för att skapa prevention 

gentemot sekundär traumatisk stress är stöd från medarbetare och balansering av 

arbetsbelastning.  

Dominguez-Gomez et al. (2009) lyfter även fram vikten av stöd från chefer. Att 

uppmana medarbetare att söka hjälp vid de första tecknen på STS-symtom är ett 

sätt för att bidra till både individens hanterande av STS men även ett erkännande 

av problemet på arbetsplatsen.  
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4.3 Inverkan på vårdkvalitet 

Gates och Gilliespie (2008) menade att alla sjuksköterskor skulle bedriva effektiv, 

säker och medlidsam vård gentemot sina patienter. För att detta skulle vara möjligt 

krävdes det att sjuksköterskan var emotionellt, empatiskt och fysiskt närvarande. 

Abendroth och Flannerys (2006) forskning visade att en del av sjuksköterskorna 

angav ett ohälsosamt empatiskt beteende. Detta kunde exemplifieras när Melvin 

(2012) påvisade att sjuksköterskan kunde känna ett så stort, enskilt ansvarstagande 

för sina patienter att tanken på deras välmående medföljde hem. 

Hooper et al. (2010) markerar att sjuksköterskan var tvungen att hitta en rimlig 

balans mellan det egna empatiska förhållningsättet och de krav som den 

personcentrerade vården ställde. Melvin (2012) uttryckte det som att 

sjuksköterskan var nödgad att sätta gränser i sitt yrkesutövande för att bibehålla sin 

förmåga till ett professionellt förhållningssätt med bibehållen balans av empati. 

Hunsaker, Chen, Maughan och Heaston, (2015) påtalade att nivåerna av STS 

troligen kommer att fortsätta att öka hos sjuksköterskor om inte åtgärder sätts in 

för att bryta trenden. STS hade en stor påverkan på sjuksköterskans professionella 

yrkesutövande, där förmågan att ge kvalitativ, personlig vård var ett krav för 

bibehållen patientsäkerhet (a.a.). 

 

4.4 Påverkan på sjuksköterskan 

Det fanns ett flertal artiklar som fokuserade och baserade sin forskning kring STS 

och dess närbesläktade begrepp via sjuksköterskan inom akutsjukvård, då dessa 

inrättningar ofta involverar patienter med traumatiska åkommor (Dominguez-

Gomez & Rutledge, 2009; Kelly, Runge & Spencer, 2015; Von Rueden et al. 

2010). Samtidigt fanns det ett antal andra studier som undersökte prevalensen av 

STS och CF (medlidandeutmattning) på andra vårdinrättningar och påvisade att 

det inte gör någon skillnad var sjuksköterskan arbetade gentemot risken att råka ut 

för STS relaterade symtom (Hooper et al. 2010; Meadors et al. 2009; Robins, 

Meltzer & Zelikovsky, 2009). Inom ramen för detta resultat framförde Hooper et 

al. (2010) att det var möjligt att sjuksköterskan som person valde sin arbetsplats, 

både medvetet och omedvetet, utifrån sina personliga preferenser, vare sig detta 

medförde trauma eller ej. 
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Robins et al. (2009) fastställde, precis som Meadors et al. (2009), att BO 

(utbrändhet), CF (medlidandeutmattning) och STS var korrelerade tillsammans, 

med anknytning till dess positiva kontrast CS. BO var en vanlig anledning till 

sjukskrivning hos sjuksköterskor och hade enligt Robins et al. (2009) en nära 

koppling till STS och CF. Samtidigt så visade studien av Meadors et al. (2009) att 

relationen mellan BO, STS samt CF ej verkade vara beroende av varandra för att 

symtomen skulle eskalera hos individen. Symtomen för CF samt STS kunde 

progrediera utan tecken på BO.  

 

Abendroth och Flannery (2006) identifierade att sjuksköterskor som var benägna 

att sätta sina patienters behov före sina egna hade större benägenhet att göra detta 

även utanför sitt professionella arbetsliv. En majoritet av dessa sjuksköterskor 

bekräftade även att de hade fysiska åkommor relaterat till stress. Resultatet av 

Abendroth och Flannerys forskning visade att en stor del av de sjuksköterskor som 

angav ett ohälsosamt empatiskt beteende även hade hög risk för att utveckla CF. 

Den STS-drabbade sjuksköterskan kunde ha svårt att identifiera de symtom som 

uppenbarades i samband med utvecklingen av CF och STS (Hooper et al., 2010). 

STS hade många likartade symtom som fanns hos de personer som utsatts för våld. 

Trots flera tidigare studier om STS, kunde sjuksköterskan sakna 

handlingsberedskap för både förekomsten av STS och de effekter som STS kunde 

ge (a.a.). Effekterna påverkade förmågan att prestera på sin arbetsplats men även 

livet utanför arbetsplatsen (Gates & Gillespie, 2008).  

 

4.5 Exponering och symtom 

I och med sjuksköterskans omvårdnadsansvar så kan en eliminering av 

bakgrundsfaktorer till STS aldrig ske, utan exponeringen fortsätter så länge 

patienten vårdas (Melvin, 2012). Exempelvis påtalade Hagerty, Williams, 

Bingham och Richard (2010) att sjuksköterskor som vårdade krigsskadade 

patienter fick lyssna på beskrivningar över hur patienterna sett sina vänner bli 

dödade. Denna omvårdnadssituation visade sig bidra till en mängd negativa 

symtom hos sjuksköterskan. Symtom såsom ökad utmattning och frustration, samt 

oförmåga att känna medkänsla, empati och värme kunde uppvisas gentemot dessa 

patienter. 
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Detta förtydligades av Gates och Gillespie (2008) som delade in symtombilden för 

STS i fyra delar; kognitiv, emotionell, fysisk samt beteendemässigt. Kognitiva 

symtom som identifierats var exempelvis dålig problemlösning, nedsatt 

beslutsamhet och koncentrationssvårigheter. Emotionella symtom innefattade 

ångest, rädsla, irritation och ilska. Fysiska symtom upplevdes som främst 

huvudvärk, yrsel, svaghet och utmattning. Detta kunde obehandlat leda till 

beteendemönster vars symtom beskrevs som svårigheter att tänka på jobb, 

tillbakadragande eller undvikande från patienter samt byte av arbetsplats eller 

avslutande av tjänsten som sjuksköterska (Gates & Gillespie, 2008; Kelly et al. 

2015). 

Robins et al. (2009) diskuterade om det förekom en så kallad ”kultur av tystnad” 

där sjuksköterskor ej var villiga att acceptera att de exponerats för sekundära 

trauman. Robins et al. diskuterade vidare om detta kunde vara en fråga om att inte 

visa svagheter inför andra arbetskollegor och patienter.  

 

En studie av Kelly et al. (2015) menade att yngre sjuksköterskor (ålder 21-33 år) 

hade större risk att uppleva BO och STS i jämförelse med en äldre population av 

sjuksköterskor. Detta bekräftades till viss del av Von Reuden et al. (2010) vars 

fynd visade att sjuksköterskor med få år av erfarenhet inom traumavård löpte 

större risk att etablera STS. I sin studie diskuterade Kelly et al. (2015) att även 

ökad erfarenhet ofta ledde till ökad CF, vilket riskerade att progrediera till STS. I 

liknande regi beskrev Potter et al. (2010) att sjuksköterskor med 6-10 års 

erfarenhet procentuellt löpte större risk för BO och kände en lägre nivå av CS, 

medan sjuksköterskor med 11-20 års erfarenhet hade högst risk för CF. Resultatet 

av Potter et al. visade även att utbildningsnivå hade en betydande roll i 

utvecklingen av STS relaterade symtom, där grundutbildade sjuksköterskor hade 

störst risk för CF medan vidareutbildade sjuksköterskor hade större risk för BO. 

 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Risken att utveckla STS breder ut sig över lika stor yta som sjuksköterskans 

arbetsmöjligheter, då den senaste forskningen framhävde att risken att drabbas var 

arbetsplatsoberoende. Begreppen sekundär traumatisk stress (STS), 



 

15 

 

medlidandeutmattning (CF) och utbrändhet (BO) var sammanhängande, där STS 

bedöms vara resultatet av de andra två. Symtomen som föreligger var relativt 

generella och svåra att upptäcka, samtidigt som sjuksköterskor i vissa fall vägrade 

känna sig vid en eventuell exponering. 

Det står klart att symtomen som låg till grund för STS påverkade sjuksköterskans 

arbete negativt och att hjälp från arbetsgivare, arbetskamrater och familj var vitalt 

för att hantera detta. Detta kunde underlättas vid en sammanfattning av symtom 

som via informationsdelgivning kunde bli lättare att upptäcka och hantera. 

Den personcentrerade vården utgör grunden för bibehållen patientsäkerhet varvid 

STS och dess jämlikar bör få ett större fokus i välmåendefrågor hos 

sjuksköterskor. 

 
5.2 Resultatdiskussion 

Vid sammanställning av aktuell forskning förelåg det ej ett samband mellan 

personcentrerad vård och förekomsten av STS. Detta faktum gör att anfört arbetes 

syfte till viss del ej besvaras i resultatet. Till arbetes styrka kan dock nämnas att 

sjuksköterskor alltid förväntas arbeta utifrån personcentrerad vård vilket ger en röd 

tråd i samtliga artiklar, även om begreppet ej enskilt nämns (McCane & 

McCormack, 2013). Det fanns ett flertal återkommande resultat inom ramen för 

STS och dess besläktade begrepp, men även isolerade fynd som visade vissa 

skillnader. Exempel på detta var påståenden om att ett sekundärt trauma likväl 

kunde uppkomma på en pediatrisk avdelning (Meadors et al. 2009) istället för på 

en akutavdelning som mycket av forskningen som låg till grund för resultatet inom 

detta område är genomförd på (Dominguez-Gomez  Rutledge, 2009; Von Rueden 

et al. 2010) och som även förekom i andra artiklar (Duffy et al. 2015; Wentzel & 

Brysiewicz, 2014).  

Att forskningen fokuserat på sjuksköterskor som arbetat på akutmottagningar 

och/eller andra vårdinrättningar i det första vårdledet där svårt skadade och/eller 

traumatiserade patienter sökte vård är ej förvånande. Det kan vara lätt att se hur 

forskarnas fokus hamnat på detta område då begreppet STS lätt förknippas med 

akutsjukvård men som resultatet i denna studie påvisat så var utvecklingen av STS 

arbetsplatsoberoende. 

Yoder (2010) samt Beck (2011) menade att sjuksköterskan kan utsättas för STS 

oberoende av vilken typ av vårdinrättning hen jobbar på, vilket visade sig vara ett 
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faktum i ett antal andra artiklar (Hooper et al., 2010; Meadors et al., 2009; Robins 

et al., 2009). Vidare så menar Robins et al. (2009) att det inte fanns några 

könsskillnader i relation till utvecklingen av STS. Detta påstående blev ifrågasatt 

av Hooper et al (2010) som visade en viss skillnad, där kvinnor verkade ha större 

risk för att utveckla STS. Även Mangoulia et al. (2015) som inte låg till grund för 

resultatet menade att detta var fallet.  

 

Ett annat exempel på initiala skiljaktigheter var undersökningar där det framkom 

att långa arbetspass ej gav högre risk för STS (Hunsaker et al., 2015). Däremot 

ökade risken för BO om arbetspassen var tolv timmar kontra åtta timmar. BO var 

ett begrepp som ofta förekom i samband med STS och CF, och som onekligen 

påverkade varandras progressivitet, men som enligt Meadors et al. (2009) ej 

verkade vara beroende av varandra för att utvecklas. Det var dock logiskt fortsätter 

Meadors et al. att sjuksköterskan hade ökad mottaglighet för CF och risk för att 

senare utveckla STS ifall sjuksköterskan sedan tidigare var utmattad och därav mer 

känslig för arbetsrelaterad stress.  

Symtombilden ansågs av samtliga artiklar härledas till PTSD-liknande symtom. 

Sammanställning av inkluderade artiklar påvisade att symtomen av STS är en 

kärna för att förstå hur sjuksköterskans hälsa påverkades sett ur denna 

litteraturstudies syfte.  

 

Wentzel och Brysiewicz (2014) påtalar att grunden i preventionsarbetet mot STS 

var egenvård men att sjuksköterskor skulle försumma detta då de kände ett kall att 

ta hand om medmänniskor, eller att de enligt Hooper et al. (2010) ignorerade 

symtomen helt för att försöka fortsätta arbeta professionellt och inte visa svaghet.  

Att sjuksköterskan värnade mer om sina patienters välmående än sitt egna stärktes 

även av Abendroth och Flannery (2006) som påtalade att detta beteende var en hög 

risk för utveckla STS.  

Detta sätt att sätta patientens behov framför sina egna var i grunden en god tanke, 

menar uppsatsförfattarna. Det bör dock endast ske under förutsättning att en 

konsekvensanalys av för och nackdelar har genomförts av respektive besluttagare.  

Fokus i den personcentrerade vården är just en helhetsbild av den 

sjukdomsdrabbade personen där ett partnerskap uppstår (Vårdförbundet, 2015). 
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Uppsatsförfattarna vill påtala att i ett partnerskap så bör det finnas en balans av 

empati, sympati och prioriteringar av omvårdnadsbeslut som fördelaktigt fattas på 

en gemensam grund.  

Patienten är från början i underläge i denna relation då makten i vårdrelationen 

utgår ifrån vårdpersonalen (Wiklund, 2003). Dock, menar Wiklund, så har 

patienten makten i inbjudan till denna relation som i slutändan, förhoppningsvis 

leder till ett partnerskap som gagnar den personcentrerade vården under hela 

vårdtiden. 

Sjuksköterskan har krav på sig att arbeta personcentrerat menar McCane och 

McCormack (2013) då det är en av hens kärnkompetenser.  

Inom denna personcentrerade vård är det dock av vikt att hitta en välbalanserad 

grad av personligt engagemang i respektive patients livsöde för att under lång tid 

kunna tillhandahålla vård av hög kvalitet menar uppsatsförfattarna. 

 

Det finns kopplingar mellan sjuksköterskans ålder, utbildningsnivå och antal 

verksamma år inom yrket som påverkade tillkomsten av STS. Kelly et al. (2015) 

beskriver yngre sjuksköterskor som den gruppen med störst risk för BO, medan en 

äldre population av sjuksköterskor har större risk för CF. Detta påstående styrks av 

Robins et al. (2009) som även i sin undersökning hittade att de som var 

långtidsanställda hade positiv andel CS, samtidigt som de uthärdade CF och BO i 

större utsträckning än sin motsats. Att unga sjuksköterskor ofta uppvisade STS kan 

härledas till den yngre populationens osäkerhet i professionen, kontra en äldre 

generations erfarenheter och utökade självkänsla enligt Von Reuden et al. (2010) 

samt Aycock och Boyle (2009). Det bör dock påtalas att ålder och erfarenhet inte 

per automatik kan likställas då det kan finnas sjuksköterskor som genomgått 

utbildningen senare i livet.  

 

Vidare inom detta diskuterades utbildningsnivå, där Potter et al. (2010) som står 

för en del av resultatet som även stöds av Mangoulia et al. (2015), kom till 

slutsatsen att högre utbildningsnivå hos sjuksköterskan innebar ett skydd mot CF, 

men samtidigt en ökad risk för BO. Mangoulia et al. diskuterade ifall detta kan 

härledas till att högre utbildning ger fler administrativa arbeten som i sin tur 

minskar patientkontakten och därav risken för STS? 
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Det största problemet i slutändan, anser uppsatsförfattarna, är hur det på ett 

vedertaget sätt går att distribuera denna information till sjuksköterskor och dess 

chefer och genom att krav och verksamhet (Aycock & Boyle, 2009; Drury, 

Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2013; Hunsaker et al. 2015; Melvin, 2012; 

Wentzel & Brysiewicz, 2014). 

 

5.3 Metoddiskussion 

Valet att genomföra en litteraturstudie motiverades med att det skapar en enkel 

överblick av ett avgränsat område. En litteraturstudie är ett bra sätt för att genom 

analys av befintlig forskning inom valt fokusområde se vad som tidigare studerats 

(Polit & Beck, 2012). 

Till denna litteraturstudies styrkor kan sökningar i två olika databaser nämnas. Att 

två databaser användes motiverades med att få ett bredare sökresultat. För att få så 

relevanta sökträffar som möjligt genomfördes sökningar först efter kontroll av 

respektive sökord i MeSH. In- och exklusionkriterier nyttjades för att avgränsa 

sökningen och få ett hanterbart antal artiklar inom valt område.  

Artiklar som behandlade valt ämne i Sverige eller Norden påträffades ej med 

angivna inklusionskriterier, men inkluderade artiklar har en bred internationell bas 

vilket uppsatsförfattarna ser som en styrka då sjuksköterskan, oavsett nationalitet, 

alltid är involverad i den nära patientvården. Författarna anser således att 

implementationen av anfört arbete ej påverkas. Flera resultatinkluderade artiklar 

saknade angivet ursprungsland. Detta torde ej påverka resultatet då det patientnära 

arbetet är snarlikt i den västerländska kulturen och artiklarna bedöms komma från 

västerländska länder. 

 

Att uppsatsförfattarna till denna litteraturstudie fann ämnet intressant bidrog till att 

arbetet genomfördes så noggrant som möjligt. Under urvalsprocessen av artiklar 

granskades dessa för att erhålla LÅG-, MELLAN- eller HÖG kvalitet genom 

granskningsmallar enligt bilaga 3 och 4. Detta granskningsarbete genomfördes 

tillsammans i skrivparet för att ha ett unisont tillvägagångssätt på arbetet, utan 

personliga skillnader i genomförandet. Risken att det enskilda granskningsarbetet 

skulle kunna ha påverkat poängsättningen och sedermera graden av kvalitet ströks 

då helt. Litteraturstudiens validitet och trovärdighet skulle kunna ha påverkats av 
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detta tvåfrontsarbete varvid det unisona arbetet framhävs som positivt. Det måste 

dock framhållas att författarna till föreliggande studie gemensamt kan ha tolkat 

frågorna på ett sätt som granskningstabellernas upphovsmän ej avsåg. Friberg 

(2013) nämner att detta hamnar under kategorin slumpfel vilket sänker graden av 

reliabilitet i en studie. 

 

Artiklar som erhöll MELLAN- eller HÖG kvalitet inkluderades direkt i denna 

litteraturstudie. En inkluderad artikel fick efter granskningen LÅG kvalitet men 

ansågs så relevant kopplat till syfte att den efter diskussion inkluderades likväl. 

Denna inklusion av en artikel med LÅG kvalitet kan nämnas som en av 

svagheterna med denna litteraturstudie. Gates och Gillespies (2008) studie var den 

enda inkluderade vetenskapliga artikeln som fick LÅG kvalitet enligt de 

granskningsmallar uppsatsförfattarna har haft till sitt förfogande. Samtidigt stod 

det klart att studien i sig ej framstod vara en kvantitativ- eller kvalitativ studie, 

utan presenterade fakta på ett sätt som frånskilde sig övriga artiklar. Anledningen 

till att den fick låga poäng i granskningsmallen avgjordes därav vara fastställd men 

likväl framstod artikeln med tillräcklig vetenskaplig tyngd för att bli inkluderad i 

arbetet. Samtliga inkluderade artiklar lästes av båda uppsatsförfattarna för att 

skapa en gemensam förståelse för innehållet. Att varje del diskuterades gemensamt 

stärkte detta arbete då båda parter kan svara för varje ingående del i arbetet. 

 

Tiden att genomföra denna litteraturstudie uppgår till åtta veckor vilket kan ha 

påverkat resultatet. Utan denna tidsfaktor hade sökorden kunnat finslipas för att 

precisera sökningen och/eller ett större antal artiklar hade kunnat påträffas genom 

att inkludera fler databaser. Ett gemensamt beslut togs att göra en paus i 

sökningsförfarandet för att genom artikelgranskningsmallarna avgöra om 

tillräckligt med relevanta artiklar påträffats enligt inklusionskriterierna. Efter detta 

granskningsarbete fastslogs att inga flera sökningar skulle genomföras då de flesta 

av funna artiklar fick HÖG- eller MEDEL kvalitet efter granskning. Efter 

presenterade data i både tabellform och beskrivet tillvägagångsätt i text så menar 

litteraturstudiens författare att resultatet hade kunnat bli påvisat igen vilket innebär 

en hög reliabilitet (Wallengren & Henricson, 2012). Vidare påtalas av Wallengren 

och Henricson att en annan reliabilitetshöjande faktor är grupphandledning under 
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skrivprocessen vilket format detta arbete. Det skall dock nämnas att denna 

litteraturstudies författare har bristande erfarenhet av tillvägagångssättet i detta 

examensarbete vilket bör tillfalla listan över arbetets svagheter. 

 
5.4 Etikdiskussion 

Kjellström, (2012) påtalar att även om arbetet utförs som en litteraturstudie så 

finns det etiska aspekter att ta i beaktning. Kjellström framhäver framförallt 

språkliga och metodologiska begränsningar som kan påverka resultatet genom 

feltolkningar och orättvisa bedömningar av artiklar.  

Risken fanns att författarna till anfört arbete tolkade några data eller information 

på ett sätt som upphovsmakarna i artiklarna ej avsett. Denna risk ansågs dock av 

uppsatsförfattarna som minimerad då alla artiklar har lästs av båda parter samt 

diskuterats för en gemensam tolkning. Ingen av de inkluderade artiklarna har 

utmärkt sig för att behandla ett ämne som kan vara etisk känsligt.  

Vetenskapsrådet (2002) påtalar att forskning är viktigt både för enskild individ 

men även för utvecklingen av det gemensamma samhället. Vetenskapsrådet menar 

vidare att individskyddet är av vikt i arbetet med forskningsetiska överväganden. 

Individskyddet innebär att enskild ej får utsättas för någon form av förödmjukelse, 

kränkning, psykisk eller fysisk skada genom forskningsarbetet.  

Ingen av artiklarna inkluderade i detta arbetes resultat har ett tillvägagångsätt eller 

påvisar övriga brister i uppfyllande av individskyddet då samtliga informanter har 

varit anonyma och i fall av förekomst av namn har akronymer används.  

 

Uppsatsförfattarna har diskuterat potentiella risker om individskyddet ej efterlevs. 

En risk är att en chef med personalansvar i den kliniska verksamheten använder 

forskningsresultat som kan kopplas till enskild individ gentemot arbetstagaren 

istället för ett beslutsunderlag i ett förbättringsarbete. Uppsatsförfattarna har under 

arbetes fortskridande även diskuterat risken med att sjuksköterskor som känner av 

STS-symtom väljer att ej söka hjälp kopplat till risken att bli av med sin 

anställning. Detta är dock inget som uppsatsförfattarna har funnit belägg för i 

analysen av artiklar och inte heller fokuserat på i detta arbete. 

 

6. Klinisk betydelse för samhället 
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Ejd (2015) skriver om den ökande andelen sjukskriva inom vård och omsorg där 

andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar mest. Författarna till 

denna litteraturstudie vill dock påtala att artikeln ej nämner STS som en anledning 

till sjukskrivning. Faktum kvarstår dock att begreppet STS klassificeras under 

psykisk ohälsa (Egidius, u.å.).  

Yoder (2010) tillsammans med Beck (2011) menar att förekomsten av STS hos 

sjuksköterskan är oberoende av var hen arbetar vilket gör att denna litteraturstudies 

resultat intressant för hela hälso- och sjukvården.  

Uppsatsförfattarna kände ej till begreppet STS med dess närbesläktade uttryck 

innan detta arbete påbörjades. Troligen finns det fler personer bland 

sjuksköterskestudenter samt tidigare examinerade sjuksköterskor som ej har 

kunskap om eller ens kännedom om denna sekundära del av psykisk ohälsa. 

Författarna vill med denna utförda litteraturstudie belysa riskerna med STS samt 

ge sjuksköterskor möjligheten att ha begreppet i åtanke om några av symtomen 

skulle uppdaga sig.  

 

Flertalet artiklar påtalar direkt eller indirekt att ledarskapet har en stor inverkan på 

både uppkomst och/eller hanteringen av uppkommen STS hos underställda 

(Aycock & Boyle, 2009; Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Drury, Craigie, 

Francis, Aoun & Hegney, 2013; Hunsaker et al., 2015; Melvin, 2012; Wentzel & 

Brysiewicz, 2014). Det kan exempelvis handla om att skapa en atmosfär på 

arbetsplatsen som tillåter medarbetare att prata om uppkomna bekymmer, farhågor 

och känsliga ämnen utan risk för reprimander (Wentzel & Brysiewicz, 2014). 

Hunsaker et al. (2015) hävdar att cheferna på respektive vårdenhet kan medverka 

till att höja vårdkvaliteten genom att öka medvetenheten om STS. Denna påverkan 

sker genom de underställdas ökade tillfredställelse på arbetsplatsen och sedermera 

en högre kvalitet på utfört arbete. Att sjuksköterskor behöver vara medvetna om 

STS och dess riskfaktorer påtalas även av Duffy et al. (2015). 

Den samlade bilden av faktorer på individ, grupp och samhällsnivå kan summeras 

som; sjukfrånvaro, chefernas inverkan via informationsspridning och psykosocial 

arbetsmiljöpåverkan samt brukandet av skattemedel på samtliga nivåer. 

 

7. Slutsats 
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STS och dess besläktade är relativt okända begrepp och det kan vara svårt att se 

tecken på begynnande symtom. Sjuksköterskan kan utsättas för STS oberoende av 

arbetsplats och påverkan kan sänka effekten i yrkesutövandet genom personliga 

symtom som; irritabilitet, trötthet, minskad empati, depression, återupplevelser av 

tidigare upplevda traumatiska händelser med flera. Arbetsplatsens ledarskap 

inverkar direkt på identifieringen av sjuksköterskans utveckling samt hanterande 

av STS.  

 
8. Förslag till vidare forskning 

Det finns flertalet artiklar som påtalar att medvetenheten och utvecklingen av 

strategier som bör implementeras i sjuksköterskans vardag för att kunna hantera 

STS som fenomen (Beck, 2011; Drury et al., 2013; Kelly et al., 2015). 

Litteraturstudiens författare har diskuterat det faktum att inte STS eller något av de 

närbesläktade begreppen som innefattar att starkt påverkas av möten med 

traumatiserade patienter, diskuteras under den sex terminer (180 hp) långa 

grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska. Det vore intressant att ta reda på 

om tidiga insatser, gärna redan under grundutbildningen, kan påverka hanteringen 

och/eller uppkomsten av STS i den kliniska vardagen. Detta kan kopplas till Kelly 

et al. (2015) som påtalar att STS är vanligare bland yngre sjuksköterskor. Då det 

verkar vara en låg grad av medvetenhet om STS hos sjuksköterskor så vore det av 

intresse att se om informationsdelgivning i ett tidigt skede kan påverka förloppet 

av sjuksköterskans upplevda hälsa och förmåga att leverera vård av hög kvalitet. 

Dessa insatser utan specifikation kan eventuellt ske redan under grundutbildningen 

men även som en stående punkt under till exempel ett inskolningsförfarande på en 

ny arbetsplats. En specifikation av en sådan, tidig insats kan vara att exempelvis 

beröra ämnet i en öppen diskussion på arbetsplatsen eller i klassrummet. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Urvalsprocessen för artiklar via databaser 

 

Databas 

Sökning 

Sökord Begränsande 

sökfaktorer/Filter 

Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=14 

CINAHL 

S1 

”Compassion fatigue”  Search modes - Find all my search terms 

 

336 0 0 0 

CINAHL 

S2 

”Secondary traumatic stress”  Search modes - Find all my search terms 505 0 0 0 

CINAHL 

S3 

”Nurse”  Search modes - Find all my search terms 337620 0 0 0 

CINAHL 

S4 

”Coping” Search modes - Find all my search terms 29807 0 0 0 

CINAHL 

S5 

”S1” OR ”S2” Search modes - Find all my search terms 789 0 0 0 

CINAHL 

S6 

”S3” AND ”S4” AND ”S5” Search modes - Find all my search terms 44 0 0 0 

CINAHL 

S7 

”S3” AND ”S4” AND ”S5” Limiters - Peer Reviewed  

Search modes - Find all my search terms  

33 30 12 2 (I, XIII) 

CINAHL 

S8 

”Secondary traumatic stress” Search modes - Find all my search terms 505 0 0 0 
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CINAHL 

S9 

”Compassion fatigue” Search modes - Find all my search terms 336 0 0 0 

CINAHL 

S10 

”S8” OR ”S9” Limiters - Peer Reviewed  

Search modes - Find all my search terms 

681 0 0 0 

CINAHL 

S11 

”Nursing” Search modes - Find all my search terms 490491 0 0 0 

CINAHL 

S12 

”Experience” Search modes - Find all my search terms 149916 0 0 0 

CINAHL 

S13 

”S10” OR ”S11” Search modes - Find all my search terms 615111 0 0 0 

CINAHL 

S14 

”S12” AND ”S10” Search modes - Find all my search terms 69 0 0 0 

CINAHL 

S15 

”S12” AND ”S10” Limiters - Peer Reviewed  

Search modes - Find all my search terms 

49 25 5 3 (IV, XII, XIV) 

CINAHL 

S16  

”Nurse” Search modes - Find all my search terms 338380 0 0 0 

CINAHL 

S17  

”Nursing” Search modes - Find all my search terms 492383 0 0 0 

CINAHL 

S18  

”Care” Search modes - Find all my search terms 727568 0 0 0 

CINAHL 

S19  

”Caring” Search modes - Find all my search terms 7316 0 0 0 

CINAHL 

S20  

”Secondary traumatic stress” Search modes - Find all my search terms 502 0 0 0 

CINAHL 

S21  

”Compassion fatigue” Search modes - Find all my search terms 343 0 0 0 

CINAHL 

S22  

”Person-centered care” Search modes - Find all my search terms 485 0 0 0 
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CINAHL 

S23  

”S16” OR ”S17” OR ”S18” OR 

”S19” 

Search modes - Find all my search terms 1125874 0 0 0 

CINAHL 

S24  

”S20” OR ”S21” Search modes - Find all my search terms 799 0 0 0 

CINAHL 

S25  

”S23” AND ”S24” Search modes - Find all my search terms 432 0 0 0 

CINAHL 

S26 

”S23” AND ”S24” Limiters - Published Date: 20050101-20161231; 

English Language; Peer Reviewed Search modes - 

Find all my search terms 

295 21 15 0 

PubMed 

S1 

”compassion fatigue” Sort by: Relevance 389 0 0 0 

PubMed 

S2 

”secondary traumatic stress” Sort by: Relevance 1709 0 0 0 

PubMed 

S3 

”Nurse” Sort by: Relevance 315616 0 0 0 

PubMed 

S4 

”Difficult care situations” Sort by: Relevance 1469 0 0 0 

PubMed 

S5 

”Secondary trauma” Sort by: Relevance 15664 0 0 0 

PubMed 

S6 

”S1” AND ”S2” AND ”S3” Sort by: Relevance 176 0 0 0 

PubMed 

S7 

”S1” AND ”S2” AND ”S3” Sort by: Relevance Filters: published in the last 10 

years 

158 18 12 9 (II, III, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI) 
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10.2 Bilaga 2 – Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultat 

 
Romerska siffror visar respektive artikel i sökningsförfarandet avseende utvalda artiklar i respektive sökning, se bilaga 1. 

 Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

III Abendroth, M., & 

Flannery, J.  

2006 

USA 

Predicting the Risk of 

Compassion Fatigue 

A Study of Hospice Nurses 

Att beskriva CF-riskerna hos 

sjuksköterskor som arbetar på hospice. 

Samt utforska relationerna mellan 

karaktärsdrag och risken för CF. 

Kvalitativ 

Icke experimentell, deskriptiv 

intervjustudie i brevform. Samt 

bearbetning via ProQOL. 

   

216 

sjuksköterskor. 

57 informanter hade hög risk för CF, 113 hade 

medelhög risk och 46 hade låg risk. De största 

bakgrundsfaktorerna för CF var; stress, trauma, 

ångest och livskrav som påverkade 

yrkesutövandet. 

Hög kvalitet, 22 av 

25 poäng. 

II Beck, C. T., Gable, R. 

K.  

2012 

Ej angivet land. 

 

A Mixed Methods Study of 

Secondary Traumatic Stress in 

Labor and Delivery Nurses 

 

Att bestämma prevalensen och 

allvarlighetsgraden av STS hos 

barnmorskor samt att undersöka 

sjuksköterskors beskrivning av deras 

medverkan vid traumatiska födslar 

Kvalitativ (Upplevelser kopplat till 

traumatiska födslar) och kvantitativ 

(Sekundär Traumatiska Stress-Skalan, 

STSS).  Mixad konvergent 

parallellstudie. 

322 

sjuksköterskor. 

35 % av de tillfrågade sjuksköterskorna hade 

moderat till hög nivå av STS. Vid 

innehållsanalys av deltagarnas medverkan vid 

traumatiska födslar avslöjades sex teman; 

förstoring av utsattheten, svårighet att 

bibehålla sitt professionella förhållningssätt 

med traumatiserade patienter, ångest över vad 

som kunde ha varit, försök till att mildra 

upplevelsen av traumatiska födslar, drabbad av 

STS samt avsluta sin karriär för att kunna 

hantera upplevelsen.  

Hög kvalitet, 25 av 

29 poäng. 
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VIII Dominguez-Gomez, 

E., Rutledge, D. N. 

2009 

USA 

Prevalence of Secondary 

Traumatic Stress Among 

Emergency Nurses. 

Att bestämma prevalensen av STS hos 

akutsjuksköterskor. 

Kvantitativ. 

En explorativ, jämförelsestudie men 

bearbetning av data i STSS samt 

”Bride’s algoritm” för att identifiera 

STS. 

67 sjuksköterskor. 85% av sjuksköterskorna uppvisade minst ett 

symtom som kunde härledas till STS. 

Medelkvalitet, 20 av 

29 poäng. 

IX Gates, D. M., & 

Gillespie, G. L. 

2008 

Land ej angivet. 

Secondary Traumatic Stress in 

Nurses Who Care for 

Traumatized Women. 

Att beskriva STS och dess riskfaktorer 

samt konsekvenser. 

Kvalitativ. 

Konceptanalys samt 

prevalensbestämmande av STS hos 

sjuksköterskor som vårdar kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer.  

Ej angivet. Sjuksköterskor hade en ökad risk att för att 

utveckla STS och sjuksköterskor som arbetade 

med omhändertagandet av kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer hade ännu högre risk 

för STS. 

Låg kvalitet, 15 av 

25 poäng. 

XIV Hagerty, B. M., 

Williams, A., 

Bingham, M., & 

Richard, M.  

2010 

USA 

Military Nurses and Combat-

Wounded Patients: A 

Qualitative Analysis of 

Psychosocial Care. 

Att utforska de upplevelsebaserade 

erfarenheterna hos stridsskadade 

patienter och de militära 

sjuksköterskornas upplevelser av denna 

vård.  

Kvalitativ. 

Fenomenologisk design genom 

fokusgrupper. 

20 sjuksköterskor 

samt 8 

krigsskadade 

patienter. 

Gemensamma teman kunde bestämmas till; 

coping, upplevda erarenheter, hitta mening, 

psykosocial omvårdnad, familj och byråkratisk 

systemuppbyggnad. Sjuksköterskorna angav 

”professionell uppbundenhet” gentemot 

patienternas ”förändrad självbild” som det 

viktigaste upplevelserna. 

Hög kvalitet, 22 av 

25 poäng. 

XII Hunsaker, S., Chen, H. 

C., Maughan, D., & 

Heaston, S.  

2015 

USA  

Factors That Influence the 

Development of Compassion 

Fatigue, Burnout, and 

Compassion Satisfaction in 

Emergency Department Nurses. 

1: Bestämma prevalensen av CS, CF och 

BO hos akutsjuksköterskor i USA. 2: 

Undersöka vilka demografiska och 

arbetsrelaterade komponenter som 

påverkar utvecklingen av CF och BO. 

Kvantitativ. 

Icke experimentell, deskriptiv studie 

medelst frågeformulär. 

284 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna hade låga nivåer av CF och 

BO samt medel till höga nivåer av CS. Låga 

nivåer av stöttning från ledarskiktet gav hög 

nivå av CF och BO. 

Medelkvalitet, 21 av 

29 poäng. 
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V Hooper, C., Craig, J., 

Janvrin, D. R., Wetsel, 

M. A., & Reimels, E. 

2010 

Ej angivet land. 

Compassion Satisfaction, 

Burnout, and Compassion 

Fatigue Among Emergency 

Nurses Compared with Nurses 

in Other Selected Inpatient 

Specialties. 

Beskriva CS, BO och CF och dess 

respektive mönster hos 

akutsjuksköterskor för att kunna jämföra 

med sjuksköterskor inom exempelvis 

onkologi och intensivvård 

Kvantitativ. 

Tvärsnittstudie via frågeformulär med 

bearbetning i ProQOL R-IV (The 

Professional Quality of Life: 

Compassion Satisfaction and 

Subscales, R-IV) 

114 

sjuksköterskor. 

Det påvisades att antalet år som sjuksköterska, 

år som specialistutbildad och andelen dag eller 

nattskift samt etnicitet ej spelade någon roll för 

vare sig CS, CF eller BO. 

Hög kvalitet, 24 av 

29 poäng. 

IV Kelly, L., Runge, J., & 

Spencer, C.  

2015 

USA 

Predictors of Compassion 

Fatigue and Compassion 

Satisfaction in Acute Care 

Nurses. 

Att undersöka CF och CS hos 

akutsjuksköterskor inom flertalet 

specialiteter i sjukhusmiljö.  

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie via frågeformulär där 

fokus låg på skillnader i 

yrkesinriktning, 

arbetsplatstillfredställelse och 

intentioner att säga upp sig? 

491 

sjuksköterskor. 

Signifikanta faktorer för utbrändhet inkluderar 

brist på erkännande, sjuksköterskor med 

många års erfarenhet samt sjuksköterskor 

mellan 21-33 år. 

Medelkvalitet, 22 av 

29 poäng. 

XI Li, A., Early, S. F., 

Mahrer, N. E., 

Klaristenfeld, J. L., & 

Gold, J. I. 

2014 

USA 

Group cohesion and 

organizational commitment: 

protective factors for nurse 

residents´job satisfaction, 

compassion fatigue, 

compassion satisfaction, and 

burnout. 

Att bestämma om faktorer som 

gruppsammanhållning och engagerat 

ledarskikt kan skydda mot STS. 

Kvantitativ. 

Life Events Checklist (LEC) användes 

tillsammans med Post Traumatic 

Stress Disorder Checklist i civil 

variant (PCL-C) om det i LEC kunde 

påvisas exponering av traumatiska 

livshändelser. 

251 

sjuksköterskor. 

Gruppdynamik var effektivt mot CF och BO. 

Engagerade ledare ökade CS, dock kunde inget 

samband ses mellan engagerat ledarskikt samt 

minskad grad av STS. 

Medelkvalitet, 23 av 

29 poäng. 

VI Meadors, P., Lamson, 

A., Sweanson, M., 

White, M., & Sira, N.  

2009 

Ej angivet land. 

Secondary Traumatization in 

pediatric healthcare providers: 

compassion fatigue, burnout, 

and secondary traumatic stress. 

Dels att undersöka likheterna och 

skillnaderna mellan termerna PTSD, 

STS, CF och BO.  

Kvantitativ.  

Frågeställningar utskickade via mail 

som efter svar bearbetades via 

ProQOL. 

167 hälso- och 

sjukvårdspersonal 

PTSD, CF och STS uppvisade överlappande 

symtom till hög grad medan BO uppvisade 

minst grad av överlappning ur symtom sett. 

Medelkvalitet, 22 av 

29 poäng. 
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XIII Melvin, C. S.  

2012 

USA 

Professional compassion 

fatigue: what is the true cost of 

nurses caring for the dying? 

Undersöka prevalensen av CF hos 

sjuksköterskor som arbetar på hospice 

samt palliativt arbetande sjuksköterskor.  

Samt att undersöka effekterna av CF och 

de copingstrategier som 

sjuksköterskorna nyttjar. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade intervjuer med 

erfarna sjuksköterskor som medvetet 

valts ut. 

6 sjuksköterskor. Alla deltagare var medvetna om risken med CF 

och kände igen dess symtom. En av deltagarna 

uppvisade symtom på CF vid studiens 

genomförande. Alla deltagare framhöll vikten 

av sätta professionella gränser i sitt 

yrkesutövande för att bevara sin vårdande 

förmåga.  

Hög kvalitet, 21 av 

25 poäng. 

X Potter, P., Deshields, 

T., Divanbiegi, J., 

Berger, J., Cipriano, 

D., Norris, L., & 

Olsen, S.  

2010 

USA 

Compassion Fatigue and 

Burnout: Prevalence Among 

Oncology Nurses. 

Att bestämma prevalensen av STS hos 

onkologisjuksköterskor. 

Kvantitativ. 

ProQOL. R-IV användes för att mäta 

CF, CS och BO. 

153 hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Personal med 6-10 års erfarenhet hade störst 

andel BO och samtidigt låg CS. Personal med 

11-20 års erfarenhet hade högst andel CF. 

Hög kvalitet, 24 av 

29 poäng. 

VII Robins, P. M., 

Meltzer, L., 

Zelikovsky, N.  

2009 

USA 

The Experience of Secondary 

Traumatic Stress Upon Care 

Providers Working Within a 

Children's Hospital. 

1: Att undersöka exponeringen av 

medicinskt trauma & 2: Relationen 

mellan bakgrundsfaktorer till STS samt 

3: Undersöka relationen hur 

exponeringen av STS påverkar empati, 

andlighet och coping. 

Kvalitativ. 

Frågeformulär i pappersformulär. 

Jämförelse med en kontrollgrupp 

inom akutsjukvård. 

314 hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Nivåerna av CF var jämförbara med 

kontrollgruppens nivåer. 39% hade måttlig till 

extremt hög risk för CF och 21% hade måttlig 

till hög risk för utbrändhet. Både BO och CF 

kunde relateras till yrke samt antal år som 

anställd. Det fanns flertalet dimensioner av 

empati som kunde kopplas både till BO och 

CF. 

Hög kvalitet, 20 av 

25 poäng. 
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I Von Rueden, K. T., 

Hinderer, K. A., 

McQuillan, K. A., 

Murray, M., Logan, 

T., Kramer, B., 

Gilmore, R., & 

Friedmann, E. 2010 

Ej angivet land. 

Secondary traumatic stress in 

trauma nurses: prevalence and 

exposure, coping, and 

personal/enviromental 

characteristics 

Tvådelat syfte; 

1: Att bestämma incidensen gällande 

STS bland sjuksköterskor som primärt 

arbetar med trauma. 

2: Undersöka hur relationen mellan 

traumaexponering, copingstrategier, 

miljömässiga samt personliga faktorer 

påverkar utvecklingen av STS hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ. 

Demografisk/beteende- mässigt 

frågeformulär med sju påstådda 

områden för copingstrategier. 

Samt Penn Inventory med 26 

påståenden för att utmäta/bedöma 

STS. 

128 

sjuksköterskor. 

Sju procent av de undersökta led av STS. 

Faktorer som påverkar uppkomsten av STS 

framgick till; År av erfarenhet, timmar per 

arbetspass och procentsats av arbetstiden där 

sjuksköterskan var involverad i den direkta 

patientvården.Hanteringen av STS sker med 

flera olika strategier. 

Hög kvalitet, 23 av 

29 poäng. 
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10.3 Bilaga 3 – Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa 

studier 

 

  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 

Erhållen poäng:        ? 

Kvalitet:                     låg             medel        hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz och  Bahtsevani, (2006) samt 

Forsberg och Wengström, (2008). 
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10.4 Bilaga 4 – Granskningsmall för kvalitetsbedömning av 

kvantitativa studier 

 

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz och  Bahtsevani, (2006) samt 

Forsberg och Wengström, (2008). 

 
 
 
 
 

 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?   



 

40 

 

10.5 Bilaga 5 – Författardeklaration 

 
Examensarbetets titel:  
 
 

Sjuksköterskans personcentrerade vård och risken för 
sekundär traumatisk stress i svåra omvårdnadssituationer 
______________________________________________________________________ 
 
 
Samtliga författare till examensarbetet bekräftar att hon/han har bidragit konkret i 
förberedelsearbete och utformning av examensarbetet.   
 
Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 
 

 

 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.          
Namnteckning: Alexander Frisk 
Namnteckning: Elias Köpmans 
 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och eventuella 
frågeställningar.  

Alexander Frisk 
Elias Köpmans 

 
2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att forskningsfrågan 

kan besvaras.  

Alexander Frisk 
Elias Köpmans 

 
3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

Alexander Frisk 
Elias Köpmans 

 
4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

Alexander Frisk 
Elias Köpmans 


