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Bakgrund: Akutmottagningen är en sjukvårdsinstans dit patienter med plötsligt 

insjuknande eller skada kommer för hjälp. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor 

vars arbete grundar sig i att ge god omvårdnad utifrån patientbehov samt utför vissa 

medicinsktekniska åtgärder. Sjuksköterskor ska visa empati och agera ur ett etiskt 

ändamålsenligt sätt i mötet med patienter. Till trauma räknas när människokroppen 

utsatts för högenergetiskt våld genom trafikolycka eller penetrerat/icke-penetrerat våld. 

Schusters avhandling visar hur sjuksköterskors upplevelser av arbetet påverkar 

privatlivet, hennes profession och hur dessa existentiella rum påverkar varandra. Syfte: 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på akutmottagning med 

patienter som inkom med fysiskt trauma. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 

sex kvalitativt inriktade vetenskapliga artiklar. Resultat: Innefattar tre kategorier: (1) 

upplevelser av svåra och komplexa situationer, (2) upplevelser av vikten av att skapa 

relationer (3) upplevelser av att arbeta under stress. Resultatet visade hur 

sjuksköterskor hanterade den emotionella påverkan i mötet med traumapatienter, 

relationers betydelse på arbetsplatsen och hur osäkerhet yttrade sig i arbetet på 

akutmottagning. Slutsats: Coping-strategier, kollegialt stöd och stress var de redskap 

och känslor som sjuksköterskor beskrev var del av hennes arbete med traumapatienter.  
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Summary 

 

Background: The accident and emergency (A&E) department, a health care setting 

where patients with acute illness or injury arrive for assistance. In the A&E the nursing 

tasks is based around providing good care in regard to the patients’ needs and perform 

certain medical technical measures. Nurses should show empathy and act in an ethically 

appropriate manner when treating patients. Trauma is defined as when the human body 

is exposed to high-energetic violence suffered from an accident or from 

penetrating/non-penetrating violence. Schuster's thesis shows how nurses' work 

experiences affects their private life and their profession. Aim: The aim was to describe 

nurses' experiences of working in the A&E with patients who arrives with physical 

trauma. Method: A literature review based on six qualitative scientific articles. Results: 

Three categories: (1) experiences of difficult and complex situations, (2) the importance 

of creating relationships and (3) experiences of working under stress. Results showed 

how nurses dealt with emotions when encountering trauma patients, the importance of 

relationships in the workplace and how uncertainty reflected in the work at the A&E. 

Conclusion: Coping strategies, peer support and stress were the functions and emotions 

nurses described as part of her work with trauma patients. 

 

 

 

Keywords: nurses’ experiences, trauma, accident and emergency department 



  

 

 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING 5 

BAKGRUND 5 

SYFTE 7 

METOD 7 

Design 7 

Datainsamling 7 

Genomförande 8 

Analys 8 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 9 

RESULTAT 9 

   Upplevelser av svåra och komplexa situationer 9 

   Upplevelser av vikten av att skapa relationer 11 

   Upplevelser av att arbeta under stress 13 

DISKUSSION 14 

Metoddiskussion 14 

Resultatdiskussion 16 

SLUTSATS 20 

Litteraturförteckning 21 

 

 

 

BILAGA I. Schema för artikelsökning 

 

BILAGA II. Artikelöversikter 
 



  

5 

INLEDNING 

Var dag rapporteras det i media hur människor råkat ut för trauma, allt ifrån partnerrelaterat 

våld till bilolyckor eller misshandel. Gemensamt för de som upplevt trauma är att de i många 

fall kan behöva vård. Sjuksköterskan blir i flera fall den första person de drabbade möter på 

en akutmottagning (Wikström, 2012). 

 

Benner (1984) beskriver att sjuksköterskor på olika kompetensnivåer upplever alla att de 

känner sig otillräckliga i relation till den arbetsbelastningen de ställs för på akutmottagningar. 

Vidare beskriver Benner (1984) att detta skiljer sig beroende vilka tidigare 

situationserfarenheter varje sjuksköterska besitter. Hennes känslor och upplevelser kan därför 

skilja sig från person till person och är därför viktigt att skildra. Sjuksköterskor upplever allt 

ifrån stress, oro, sårbarhet och frustration kring hur deras arbetsklimat är. Akutmottagningen 

är en plats som väcker mycket känslor (Bergman, Forsberg, & Josefsson, 2009).  

 

BAKGRUND 

En akutmottagning är den platsen inom sjukvården som är till för människor som råkat ut för 

en plötslig sjukdom eller skada. På en akutmottagning finns det många olika yrken såsom 

sjuksköterska, läkare, undersköterska, administrativ personal med flera. Varje patient som 

söker eller kommer till akutmottagningen bedöms utifrån så kallad triagering, ett 

turordningssystem där patienternas sjukdomstillstånd kategoriseras beroende på hur svårt 

skadade de är (Triagehandboken, 2011). Akutmottagningar i Sverige är uppdelade i; medicin, 

kirurgi och ortopedi. Vart patienten blir hänvisad är beroende på vilken skada patienten har 

fått. De patienter som kommer in med svåra skador efter exempelvis trauma behandlas i ett 

speciellt akutrum som oftast finns i anslutning till ambulansintaget där de kan få avancerad 

vård i ett tidigt stadium av sitt trauma (Wikström, 2012).  

 

Sjuksköterskors arbetsuppgifter på akutmottagning innefattar trigaering, ankomstsamtal 

innehållande omvårdnadsanamnes, det vill säga patientens sjukdomshistoria och eventuella 

allergier. Sjuksköterskor på akutmottagning utför praktiska moment så som 

blodtryckstagning, EKG-mätning, provtagning, saturering och även smärtbedömning 

(Wikström, 2012).  
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Trauma benämns som påverkan av yttre faktorer som termiskt, mekaniskt -och kemisktrauma. 

Det kan antingen ge kvarstående men eller övergående (Nationalencyklopedin, 2014). En mer 

specificerad beskrivning av trauma är när människokroppen blivit utsatt för högenergetiskt 

våld, exempelvis genom trafikolycka, fall eller brännskada (Wikström, 2012). Trauma är ett 

mångfacetterat begrepp där variationer av skador benämns därefter. Penetrerat och icke-

penetrerat våld benämns som skador som uppstått genom att ha, eller inte ha trängt igenom 

hudkostymen. Till penetrerat våld räknas exempelvis knivhugg, skottskador eller andra 

främmande föremåls genomträngning (Lennquist, 2009). Wikströms (2012) och Lennquists 

(2009) definition är de som används i resterande del av litteraturstudien. 

 

För att kvalificeras som legitimerad sjuksköterska krävs en högskoleexamen i omvårdad som 

först uppnås efter tre års genomförda studier (Universitetskanslerämbetet, 2014). 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning består av tre delar. Omvårdnadens teori och praktik, 

ledarskap och forskning, utveckling och utbildning. Samtliga delar av 

kompetensbeskrivningen ska tydliggöra sjuksköterskans yrkesroll och yrkesutövning för att 

stärka patientsäkerheten (SOSFS 2005:105-1). International Council of Nursing har i sin 

etiska kod (2012), sammanställt sjuksköterskans ansvarsområden till fyra kategorier: att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra lidande.  ICN beskriver att 

sjuksköterskans egen hälsa, den psykiska, fysiska och hennes välbefinnande, ska främjas för 

att arbetet med patienter ska kunna utföras med så god omvårdnad som möjligt. Erfarenheter, 

upplevelser och kunskap är de egenskaper och förutsättningar som hjälper henne att ta beslut 

som tillgodoser patientens behov utifrån ett omvårdnadsperspektiv (a.a.). Wikström (2012) 

förklarar hur sjuksköterskans arbete är i ständig förändring. För sjuksköterskan innebär ett 

arbete med patienter ett fortlöpande arbete med sina känslor. Det kan vara sorg, ilska, glädje, 

stress och förtvivlan. Känslor är ett subjektivt uttryck och innebär att inga känslor är specifikt 

knutna till ett tillfälle eller person men kan likväl utlösas av situationsbaserade händelser 

(Psykologiguiden, 2014). Sjuksköterskan måste förhålla sig till sina känslor på ett sådant sätt 

att det inte påverkar henne i mötet med patienterna. Arbetsplatsens utformning och 

arbetsbelastning är exempel yttre omständigheter som påverkar sjuksköterskans emotionella 

stadium (Bergman et. al.2009).  
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Schuster (2006) beskriver i sin avhandling sjuksköterskors syn på och upplevelser av att 

arbeta med svårt sjuka patienter. Tyngden i hennes avhandling ligger på hur sjuksköterskan 

påverkas privat men även i sin profession och hur dessa existentiella rum inverkar på 

varandra. Sjuksköterskans professionella roll förändras beroende på patienternas behov av 

vård och utifrån omfattningen av deras skador. Sjuksköterskans agerande är enligt Schuster 

(2006) indelad i tre modeller; den metodinriktade, neutrala, goda och den ömsesidiga. De fyra 

modellerna diskuterar hur sjuksköterskors profession tar sig i olika uttryck i mötet med 

patienter. Sjuksköterskans upplevelser är således en del av hennes profession.  

 

Sjuksköterskors arbetsbelastning har lett till att de i många fall känt sig otillräckliga i sin 

profession. Upplevelserna av att arbeta på akutmottagning varierar från sjuksköterska till 

sjuksköterska, men har en sak gemensamt, ingen lämnas opåverkad av de händelser som de 

möts av i arbetet med svårt sjuka patienter (Bergman et. al. 2009). Hur mår sjuksköterskan 

sett till de olika situationer hon ställs inför arbete med patienter på akutmottagning? 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på akutmottagning med 

patienter som inkommer med fysiskt trauma. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, där fokus låg på att beskriva och 

sammanställa tidigare studier för att presentera ett resultat som svarar mot 

syftesbeskrivningen (Forsberg, & Wengström, 2013).  

 
Datainsamling 

Under de inledande faserna av litteraturstudien, användes syftesbeskrivningen som grund för 

att göra en preliminär sökning i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO samt 

ScienceDirect, var vid PubMed och ScienceDirect inte gav några resultat. Val av databaser 

grundades i dess ämnesövergripande områden inom omvårdnad, medicin och psykologi. 

CINAHL och PsycINFO var mest lämpade utifrån syftet. Friberg (2006) beskriver fördelen 

med att göra en s.k. orienterande litteratursökning eftersom den skapar en uppfattning om det 
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finns material i linje med syftesbeskrivningen. Även manuella sökningar gjordes genom att 

systematiskt gå igenom artiklarnas referenslistor för att hitta användbart material (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för samtliga sökningar var: publicerade på engelska, vetenskapligt 

granskade s.k. peer-reviewed (Vetenskapsrådet, 2011), relevans för syftesbeskrivningen, 

artiklarnas publiceringsdatum skulle vara mellan åren 2000-2014, sjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvården, samt vara kvalitativa. Artiklar som exkluderades; de som inte var 

publicerade på engelska, forskning gjord före 2000, annan vårdpersonal än sjuksköterskor 

valdes bort då syftet fokuserar på att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Även artiklar som 

enbart behandlade patientupplevelser kring sjukvården exkluderades. 

Genomförande 

Vid sökning användes sökorden: trauma, trauma unit, nurs*, experience, emergency, 

emergency department, critical care, acute och coping. Booleska söktermen ”AND” 

användes för att kombinera sökorden och trunkering för att inkludera varianter av 

ursprungsord, ex. nurse. Syftesbeskrivningens nyckelord är trauma, nurse och experience och 

har utgjort grunden för sökningar i CINAHL, PsycINFO, PubMed och ScienceDirect. 

Manuella sökningar gjordes i utvalda artiklar från CINAHL och PsycINFO, dock utan 

resultat. Titel och abstract lästes för att undersöka huruvida artiklarna var i linje med 

syftesbeskrivningen eller ej.  

Analys 

Valet av artiklar som inkluderades i resultatet baserades på Fribergs (2012) 

granskningsmodell, där kvaliteten efter granskning bedömdes hög, medel eller låg. Genom 

våra sökningar granskades åtta artiklar, varav sex valts ut till resultatet. De kategoriserades; 

fyra med hög kvalitet och två medel. Bedömningen baserades på hur väl artiklarna svarade 

mot syftesbeskrivningen och hur utförligt de beskrivit sin metod (se Bilaga II).  

 

Författarna läste, diskuterade och gjorde inledande sammanfattningar av samtliga artiklar. 

Anteckningar fördes kontinuerligt för att skaffa sig en övergripande bild och sammanställa 

materialet. Efter sammanställning togs meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades 
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till enheter som stod till grund för litteraturstudiens kategorier; (Graneheim Hällgren & 

Lundman, 2004) (1) upplevelser av svåra och komplexa situationer, (2) upplevelser av vikten 

av att skapa relationer och (3) upplevelser av att arbeta under stress ligger till grund för 

litteraturstudiens resultat.  

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Artiklarna som använts i litteraturstudiens resultat var godkända av etisk kommitté eller följt 

riktlinjer för vad som anses vara god forskningsetik (Stryhn, 2007).  Författarna vill att 

följande studie ska ge inblick i och svara på hur sjuksköterskor upplever arbetet på en 

akutmottagning i mötet med traumapatienter. Utöver det är också författarnas önskan att det 

görs vidare forskning och undersökningar inom just detta specifika område. Det finns 

bristande kännedom och forskning inom området och hur det påverkar hennes profession och 

person sett till det låga utbudet av artiklar författarna erhållit genom sina sökningar.    

 

RESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien visade på sjuksköterskors delade meningar om vad som är 

centralt i deras upplevelser i mötet med patienter med fysiskt trauma. Tre kategorier utgör 

resultatet: (1) upplevelser av svåra och komplexa situationer, (2) upplevelser av vikten av att 

skapa relationer och (3) upplevelser av att arbeta under stress.  

 

Upplevelser av svåra och komplexa situationer 

Sjuksköterskor upplever att det finns svårigheter att arbeta med traumapatienter, då det inte 

finns utrymme att ha en helhetsbild över situationen. Svårigheterna bestod bland annat i att 

inte veta om vad patientens tillstånd kan förvärras till. Sjuksköterskors arbete på 

akutmottagning uppfattades följaktligen som komplicerad på grund av det oförutsägbara, 

vilket bidrog till bristande kontroll över situationen. Sjuksköterskor använde sig av coping-

strategier, exempelvis att distansera sig för att hantera problematiken i deras arbete. 

 

Sjuksköterskan ställdes inför komplicerade situationer, exempelvis att ge stöd till anhöriga, 

behålla lugnet under stressade förhållanden samt undertrycka egna känslor i mötet med 

trauma (Boström, Magnusson, & Engström, 2012). De nämnde att arbetsplatsens utformning 

var en bidragande faktor till de komplexa situationer som upplevdes.  
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“I try to keep calm and even if I’m boiling inside. Keep my face calm even if I feel stressed 

and want to hurry on”  

(Boström et. al. 2012) 

 

Att undertrycka sina känslor ansågs vara ett redskap för sjuksköterskor på akutmottagningen, 

framförallt inför mötet med döden. De förklarade att de var tvungna att släppa traumatiska 

situationer som inneburit sorg och förlust för att gå vidare i sin yrkesvardag (Tutton, Seers, & 

Langstaff, 2007). Sedan de gett stöd till den avlidnes anhöriga upplevde sjuksköterskor att de 

fick tid och möjlighet att reflektera över det inträffade (Boström et. al 2012). För att undvika 

emotionella band med patienter som upplevt trauma, etablerades olika försvarsmekanismer. 

Sjuksköterskor kallade det för att sätta upp sköldar, det vill säga att de distanserade sig 

emotionellt samtidigt som de utvecklade sig till att bli mer tåliga inför nya upplevelser av att 

arbeta med traumapatienter (Alzghoul, 2014; Tutton et. al. 2007).  På så sätt kunde de hantera 

förlusten av patienter och sina känslor bättre. De erfor en annan form av lugn, eftersom 

tidigare erfarenheter från liknande situationer hjälpte dem att hantera känslorna bättre 

(Alzghoul, 2014).  

 

Sjuksköterskor som vårdade traumapatienter på akutmottagning blev emotionellt påverkade. 

Detta beskrev de som något som påverkat deras liv utanför arbetet. Det kunde ta sig uttryck i 

utvecklandet av depression, panikattacker, ångestepisoder och skuldkänslor. Samtidigt kunde 

uppsättandet av sköldar innebära konsekvenser för privatlivet på så sätt att de distanserade sig 

från sådant som påverkade deras familjeförhållande (Walsh & Buchanan, 2011). Händelser 

som kunde leda till ovan nämnda negativa känslostadier påverkades bland annat av åldern på 

patienten och skadornas omfattning. Sjuksköterskor menade att skador hos barn och yngre 

vuxna påverkade dem mer emotionellt än andra patientfall (Alzghoul, 2014).  

 

Sjuksköterskor kunde förhålla sig bättre till sina känslor om de upplevde att de hade kontroll 

över situationen, trots känslomässig påverkan med att behandla barn eller yngre vuxna. Om 

de inte upplevde kontroll förlorades fokus över vad som behövde göras. Detta ledde i sin tur 

till negativ påverkan av deras upplevelse av att behandla traumapatienter (Boström et. al. 

2012). Ytterligare negativ påverkan var när de blev respektlöst bemötta av patienten eller dess 

anhöriga. Då upplevde sjuksköterskorna det svårare att behålla kontrollen (Freeman, 
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Fothergill-Bourbonnais, & Rashotte, 2013). På grund av bristande respekt, upplevde 

sjuksköterskor att deras sätt att bedriva omvårdnad ändrades. En sjuksköterska beskriver: 

 

“Those events are not the only things that hardened me on that unit. It was also the way that 

people treat you and the disrespect that you get from patients and families … it made me feel 

like I work really hard, I try and do my best, and this is what I get? So I’m not going to be too 

nice because if I am too nice you get eaten basically. You have to be a little bit tough …” 

(Walsh & Buchanan, 2011) 

 

Sjuksköterskor drogs mellan olika känslor. Dem ville känna sig empatiska och vara till för 

sina patienter. Omgivningens påverkan i deras omvårdnadsarbete gjorde dem mindre 

empatiska för sina patienter och de upplevde att de behövde distansera sig från sina 

grunduppfattningar de hade inför mötet med traumapatienter. Sjuksköterkor arbetade hårt 

med de negativa emotionella påfrestningarna. Trots belastningar från omgivningen lyckades 

de hitta nya coping-strategier, vilket inte enbart hjälpte dem hantera situationer på 

arbetsplatsen, utan även privat (Walsh & Buchanan, 2011).  

 

Sjuksköterskor talade om att det var givande att arbeta med svårt skadade patienter på 

akutmottagning. Positivta känslor som arbetet medförde var tillfredsställelse, belöning och 

meningsfullhet i situationer där de kunde hjälpa patienter att genomleva deras trauma och 

lindra deras lidande (Alzghoul, 2014; Tutton et. al. 2007). Sjuksköterskor uttryckte 

uppskattning och entusiasm för sin profession. Deras förklaring grundade sig i variationen av 

patienter som kom till akutmottagningen, med svåra eller lättare skador (Tutton et. al. 2007). 

Tacksamheten från patienterna värderade sjuksköterskor högt och upplevde att de hade gjort 

en bra insats (Freeman et. al. 2013).  

 

Upplevelser av vikten av att skapa relationer 

Sjuksköterskor beskrev att relationen till kollegor och till de patienter dem behandlat har 

hjälpt dem i deras arbete med traumapatienter. Möjligheten för sjuksköterskor att diskutera 

med kollegor angående traumatiska situationer upplevda på arbetsplatsen eller 

behandlingssvårigheter i relation till patienter, ansågs viktiga i arbetet som sjuksköterska. Att 

få dela erfarenheter. 
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Arbetet med att stärka relationen mellan sjuksköterskor och patienter påbörjades redan innan 

ankomst till akutmottagningen i ambulansen. Informationsutbytet till följd av en tidigt 

uppbyggd relation mellan sjuksköterskor och patient upplevdes som viktig för sjuksköterskor, 

eftersom det skapade ett lugn för traumapatienten i dennes oroliga situation (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Sjuksköterskors syn på att tidigt etablera en relation till patienten gjorde att 

de upplevde en känsla av att vara bidragande till patientens återhämtning (Alzghoul, 2014). 

Ytterligare ett exempel på hur relationen mellan patient och sjuksköterska stärktes var genom 

att bistå med hjälp i patienters basala behov så som hjälp vid tvättning och toalettbesök på 

akutmottagningen (Freeman et. al. 2013).  

 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att etablera en relation till kollegor (Freeman et. al. 2013).  

Det inbördes stödet i arbetsgruppen ansågs viktig för att utveckla gemensam kunskap och ett 

sätt att vara förberedd inför främmande situationer (Alzghoul, 2014). Bortsett från stödet 

sjuksköterskor emellan, som resulterade i kunskapsutbyte, beskrev dem hur det emotionella 

stödet från kollegor var minst lika viktigt för att klara av vissa arbetssituationer. Genom att 

arbeta i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, fanns det ständigt kollegor att 

få tröst och stöd ifrån efter att ha upplevt traumatiska händelser i arbetet (Freeman et. al. 

2013).  

 

”It cannot change things and events but having someone to listen, the fact that it is possible to 

do that and care for each other, that is important”. 

 (Boström et. al.  2012) 

 

Sjuksköterskor upplevde att öppen kommunikation och att vara lyhörda inför kollegors 

känslor bidrog till att de upplevde en meningsfullhet i arbetet med traumapatienter (Boström 

et. al. 2012). Nya sjuksköterskor på akutmottagning, upplevde att deras oro låg i rädslan att 

göra fel på grund av bristande erfarenhet inom området (Alzghoul, 2014). Som oerfarna 

sjuksköterskor upplevde de att dem behövde stöd och hjälp från kollegor för att minska sin 

osäkerhet och rädsla i arbetet med traumapatienter (Boström et. al. 2012).  
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I en relation mellan anhöriga och sjuksköterskor upplevde dem sistnämnda att det var viktigt 

med öppenhet och tillit. När en sådan relation var etablerad upplevdes vården av patienten 

mer meningsfull för sjuksköterskorna (Freeman et. al. 2013).  

 

Upplevelser av att arbeta under stress 

Sjuksköterskor beskrev akutmottagningen som en arbetsplats som utsätts för ständig 

förändring, hektisk och i vissa fall hotfull. Till följd av arbetsmiljön och arbetskrav som 

ställdes ökade sjuksköterskors upplevelse av osäkerhet i sådan mån att det påverkade deras 

arbete negativt.  

 

Sjuksköterskor beskrev att klimatet på akutmottagningen har förändrats till följd av de 

samhällsförändringar som skett de senaste åren, exempelvis utbredningen av gängkulturer. 

Misshandel, skottskador och skalltrauma var exempel på skador som fått sjuksköterskor att 

känna sig rädda och osäkra på arbetsplatsen. Rädslan grundade sig i att patienter med dessa 

skadetyper ofta var aggressiva och visade ett beteende som inverkade på sjusköterskors 

arbete. Exempelvis skottskador upplevde sjuksköterskor vara särskilt svåra att hantera 

eftersom anhöriga till patienterna ofta var kriminella och upplevdes som hotfulla och inte 

följde ordningsregler som fanns på akutmottagningen (Freeman et. al. 2013).  

 

Sjuksköterskors del i traumapatienters behandling bestod i stor del av att administrera 

mediciner. I stressade situationer och vid kort tidsfrist beskrev sjuksköterskor att de vid flera 

tillfällen känt sig osäkra på dosering och spädning av mediciner (Boström,  et. al. 2012). 

Resultatet blev att sjuksköterskor tvingades be kollegor att dubbelkolla att allting stämde före 

administrering. Tidsbristen inom akutsjukvården hade konsekvenser för den övergripande 

bilden av patientens tillstånd, men också för hur sjuksköterskors relation gentemot anhöriga 

försämrades. Sjuksköterskor menade att på grund av detta blev omhändertagande av 

patientens anhöriga lidande. Framförallt anhörigas behov av stöd och tröst (a.a.).  

Sjuksköterskors insatser vid stressande situationer, ansågs till viss del vara en positiv 

erfarenhet. Stress ansågs vara ett tvetydigt begrepp där innebörden kunde ha negativ och 

positiv inverkan på deras arbete. Med ”lagom” mycket stress upplevde de att de kunde 

prestera på sin optimala nivå vid omhändertagandet av traumapatienter (Boström et. al. 2012).  
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Trots situationer där sjuksköterskor kände sig pressade och osäkra inför nya situationer, 

beskrev de att trygghet gick att uppleva genom användningen av behandlingsinstrument och 

prehospitalinformation från ambulansen. Sjuksköterskor upplevde att ATLS (Advanved 

Trauma Life Support) tillsammans med information från ambulansen gav dem möjlighet att 

visualisera och förbereda mötet med traumapatienten (Boström et. al. 2012; Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Sjuksköterkor beskrev också att det blev tryggare att arbeta med 

traumapatienter allt eftersom de skaffade sig erfarenhet inom traumasjukvården. Exempelvis 

hjälpte tidigare erfarenheter dem att förutsäga eventuella komplikationer och hur 

behandlingen skulle utformas (Alzghoul, 2014; Boström et. al. 2012). 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

Syftet var att få djupare inblick i sjuksköterskors upplevelser när de behandlade patienter som 

inkom med trauma. På grund av detta valdes uteslutande kvalitativa artiklar där mänskliga 

fenomen som upplevelser och tankar står i fokus (Polit & Beck, 2012).  

 

Databaserna som användes var PubMed, CINAHL, PsycINFO och ScienceDirect varav 

databaserna PubMed och ScienceDirect inte gav resultat i sökningarna. Eventuellt hade det 

varit möjligt att söka i fler databaser för att få ett bredare underlag. Då undersökningsområdet 

är smalt och relativit outforskat ansågs det bäst att använda de databaser som var 

ämnesspecifika inom omvårdnad, medicin och psykologi. Trots att dessa var 

ämnesövergripande, tog sökningen lång tid. Författarna har arbetat mycket med sökningarna 

för att finna sitt material. Trovärdigheten gällande litteraturstudien kan ifrågasättas på grund 

av det låga antalet artiklar som använts i resultatet. Det låga antalet tyder på att forskning 

gjord utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är ovanligt. Sökorden användes i kombination med 

varandra tills författarna upplevde mättnad då samma artiklar återkom.  

 

Sökorden arbetades fram utifrån vår syftesbeskrivningen. Dessa var: trauma, trauma unit, 

nurs*, experience, emergency, emergency department, critical care, acute, coping. Av dessa 

ord är trauma, nurse och experience nyckelord och har varit grunden till sökningarna. MESH-

termer användes inte, men undersöktes. Författarna ansåg att MESH-termerna som listades 
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vid sökning på orden trauma, nurse och experience, inte överensstämde med 

syftesbeskrivningen. Synonymord användes för att få fler söktermer att använda i 

databassökningar, dock utan resultat. Författarna såg att synonymorden inte medförde ny data, 

utan sökningarna gav samma resultat med eller utan dess användning. 

 

Inklusion – och exklusionskriterier användes för att avgränsa sökningar och finna artiklar i 

linje med studiens syfte. Upplevelser är subjektiva och benämningen av fenomenet förändras 

inte över tid, utan kommer alltid att vara unik för varje individ, detta enligt författarna. 

Artiklarna som slutligen valdes till att användas i resultatdelen, var alla västerländska sett till 

de socioekonomiska förhållandena där forskning utförts. Oavsett vilket land forskningen hade 

utförts i, är det fortfarande upplevelserna som står i centrum. Det är författarnas tro att den 

geografiska platsen inte gör någon skillnad på hur upplevelserna ter sig i arbetet med 

traumapatienter, vilket styrker överförbarheten i studien.  

 

Artiklarna granskades med hjälp av Fribergs (2012) granskningsmodell för att säkerställa 

kvalitet och trovärdighet. Val av modell gjordes baserat på författarnas möjlighet att skriva 

anteckningar i löpande text. I jämförelse med granskningsmallen från Röda Korsets Högskola 

(2005), upplevdes Fribergs (2012) mer konkret och mindre invecklad av författarna. 

Artiklarna bedömdes som hög, medel, eller låg, dock utan stöd från något 

bedömningsinstrument. Anledningen till detta var att författarna inte hittade ett instrument då 

litteraturstudien handlar om upplevelser. Ett bedömningsinstrument för fenomenologiska 

studier hade varit önskvärt. Diskussionerna författarna emellan ledde till vad som ansågs vara 

av hög, medel eller låg kvalitet sett till syftesbeskrivningen (se Bilaga II). Vid granskning av 

text på främmande språk, är det författarnas åsikt att det finns risk för feltolkning av 

materialet. Däremot tror sig författarna inte ha feltolkat materialet på ett sådant sätt att 

artiklarnas innehåll förvrängts eller misstolkats och därmed påverkat resultatdelen. 

Sammanställning och analys av resultatet är enligt författarna utförd på ett sådant sätt att det 

är möjligt att genomföra studien på nytt och få liknande resultat. Värt att nämna är att 

författarna tampats med kategorierna och deras form genom skrivprocessen. Ständig re-

evaluering av materialet som använts till att forma litteraturstudiens resultatkategorier har 

inneburit ändringar i den mån att kategorierna som presenteras i slutprodukten, inte 

överensstämmer med författarnas tidigare kategorisering. 
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Forskarna bakom flera av artiklarna skrev om de svårigheter de haft med att hitta material då 

det inte forskats mycket kring ämnet. Samtliga artiklar har snarlika resultat samt refererar till 

varandra, vilket är en svaghet sett till nytänkande inom forskning. Författarna upplever att 

bristen på ny forskning inverkat på tillförlitligheten i litteraturutbudet.  

 

Flertalet artiklar behandlade kategorin upplevelser av svåra och komplexa situationer, vilket 

resulterade i att det tog större plats i arbetet. Författarna menar att detta inte är en svaghet, då 

kategorin är i linje med syftesbeskrivningen och hjälper till att skapa en inblick i 

sjuksköterskors upplevelser av att behandla traumapatienter. Kategorin leder också till övriga 

kategorier.  

 

En allmän litteraturstudie utformas genom sammanställning av material från tidigare 

vetenskaplig forskning för att presentera ett resultat i linje med syftesbeskrivning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författare till utvalda artiklar har gjort etiska ställningstagande och fått 

etiskt godkännande, vilket innebär att deras forskning inte är i konflikt med någon etisk 

grundprincip och därmed inte heller litteraturstudien. Exempelvis respekt för personer, 

godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada (Stryhn, 2007). Däremot går 

det att diskustera huruvida de etiska kommittéerna skiljs åt beroende på vilket universitet 

forskningen är utförd vid. Författarna är införstådda med att det inte kan skilja sig åt gällande 

exempelvis de grundprinciper som god forskningsetik bygger på. Sett till vad som 

åstadkommits med litteraturstudien har inga nya metoder används för att samla in material 

och strider därmed inte mot någon av de etiska grundprinciperna.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på akutmottagning med 

patienter som inkom med fysiskt trauma. Följande diskussion baseras på tre huvudsakliga 

fynd, (1) coping-strategier och distansering i förhållande till sjuksköterskors profession, (2) 

kollegialt stöd vid traumatiska händelser och slutligen (3) sjuksköterskors upplevelse av stress 

i mötet med traumapatienter.  
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Baserat på resultatet av litteraturstudien fann författarna likheter med Schusters (2006) 

avhandling gällande sjuksköterskans profession och existens, framförallt i linje med kategorin 

upplevelser av svåra och komplexa situationer där coping-strategier, undertryckandet av 

känslor och distansering förekommer. Artiklarna som använts i resultatdelen beskrev hur 

sjuksköterskor med hjälp av olika metoder, exempelvis att sätta upp sköldar (Alzghoul, 2014) 

och distansering (Walsh & Buchanan, 2011) skyddar sig från emotionellpåverkan i deras 

arbete med traumapatienter. Schuster (2006) beskriver sjuksköterskors givande av vård ur ett 

empatiskt perspektiv och som en del av hennes profession. Empati och medkänsla är även två 

av sjuksköterskans professionella värden som är inkluderade i ICNs etiska kod gällande 

professionellt handlande i vården. Likt resultatet under kategorin; upplevelser av svåra och 

komplexa situationer, beskriver Schuster (2006) att distansering skyddar sjuksköterskan från 

att komma patienter för nära och låta arbetet påverka henne emotionellt. Det vill säga att hålla 

sig neutral. Paradoxalt är det sjuksköterskors skyldighet, sett till hur professionen är utformad, 

att vara empatisk och visa medkänsla gentemot patienten (SOSFS 2005:105-1), med risk att 

detta får negativ inverkan på hennes känslor och upplevelser av att behandla svårt sjuka 

patienter (Schuster, 2006). Det är författarnas mening att förhållningssättet och mötet med 

patienter kan bli svårt beroende på hur sjuksköterskor prioriterar utifrån hennes egen 

föreställning av hennes profession. Ett alternativ är att sjuksköterskor är neutrala inför mötet 

med patienter och använder distanseringsmetoder för att undvika emotionell påverkan. Detta 

med risk för att bli upplevd som känslokall eller att de inte presterar tillräckligt bra sett ur 

patientens perspektiv. Det andra alternativet är att bli emotionellt påverkad i patientens 

situation på ett sådant sätt att det inverkar på sjuksköterskors omvårdnadsarbete, men utföra 

ett empatiskt och professionsenligt arbete.  Sjuksköterskor måste enligt författarna veta hur de 

ska förhålla sig till patienter som inkommer med trauma och hur de ska etablera en relation 

som tillgodoser vårdbehovet och sjuksköterskors professionsriktlinjer, exempelvis ICN eller 

Socialstyrelsen. Utbildningsdagar eller handledning i förhållningssätt är ett alternativ till 

utveckling och förståelse för hur man ska hantera relationer i omvårdnadsarbetet. Att arbeta 

för sjuksköterskors vidare utveckling av kompetens genom handledning i en atmosfär som 

består av kollegor, chefer och exempelvis pedagoger gör att sjuksköterskors yrkesroll stärks. 

Handledning för sjuksköterskor skulle därför kunna bli en metod att skapa möjligheter för 

sjuksköterskor att själva ta beslut kring den emotionella involvering som krävs för att visa 

empati inför mötet med patienter.  
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Ett annat fynd visade att relationen mellan arbetsgrupper och sjuksköterskor emellan hade en 

betydande roll i hur sjuksköterskor upplevde sin situation i behandlingen av patienter. 

Informationsutbytet efter händelserna spelade en viktig roll, både för att utveckla sina 

kunskaper och att dela och ventilera känslorna och upplevelser (Freeman et. al. 2013). 

Kategorin att skapa relationer, i litteraturstudien presenterades inte hur det kollegiala stödet 

och den administrativa strukturen sett ut på arbetsplatserna, utan endast hur det stödet hjälpt 

sjuksköterskor i arbetet med traumapatienter. I Gustafsson & Fagerbergs (2004) studie 

beskrevs hur sjuksköterskor som hade kortare samtal med kollegor om deras upplevelser 

rörande behandlingen av patienter och känslorna inför detta var givande. Gustafsson & 

Fagerberg (2004) menade att det skulle gagna sjuksköterskor att ha strukturerade samtal i 

grupp för att förbättra vården kring patienterna och för sjuksköterskors bearbetning av känslor 

som uppkommer vid omhändertagande av patienter. Shorter & Stayt (2009) visade motsatsen 

till föregående påstående. Formella tillfällen eller förutbestämda tider för diskussion kring 

patienters lidande och eventuella dödsfall upplevdes som stelt och hämmande för den egna 

reflektionen. Istället påpekade sjuksköterskor att ett mindre formellt sammanhang, 

exempelvis kafferummet, var en lättare plats att vara öppen i. (a.a). Gemensamt för båda 

metoderna är möjligheten till reflektion och ventilation av upplevelser och känslor. Motsatsen 

till sjuksköterskors sätt att ventilera och reflektera med kollegor, skulle vara att tala med 

patienten om sina upplevelser i professionen (Schuster, 2006). Vikten av att ventilera känslor 

kring händelser i arbetet är av stor betydelse för välbefinnande. Som nämnt i resultatet ansågs 

det viktigt att etablera relationer till såväl kollegor som patienter. Det är däremot författarnas 

åsikt att relationen mellan patient och sjuksköterska ska vara av den naturen att det endast 

innefattar vård och stöd i lidande ur ett patientperspektiv. Sjuksköterskors känslor behöver 

ventileras med kollegor, inte patienter. Detta på grund av att patienten skulle kunna bli 

negativit påverkad i den mån att det hämmar tillfrisknandet. Sjuksköterskors profession 

innefattar inte att belasta patienten, utan att vara neutral i den mån att god omvårdnad 

upprätthålls. Om sjuksköterskor inte hittar sin roll och balans i det psykiska bemötandet, kan 

båda parter bli lidande där sjuksköterskan ventilerar för mycket av sina känslor tynger 

patienten mer i en redan svår situation. Andra alternativet skulle vara att sjuksköterskan tar in 

för mycket av patientens oro och bekymmer och på så sätt belastar sina egna känslor som 

hämma henne i sitt yrke att ge vidare omvårdnad när ”orken tar slut”. Respektive 

avdelningschef eller personalansvarig bör utforma ett alternativ till reflektion och ventilation 
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som tillgodoser sjuksköterskors behov av att prata om traumatiska och betungande händelser. 

Huruvida samtalen borde hållas formellt, alternativt informellt, ska vara ett beslut som fattas 

gemensamt med personal.  Ömsesidig förståelse för olika situationer sjuksköterskor upplever 

borde vara till grund för hur reflekterande samtal struktureras och utformas. Reflektionen 

sjuksköterskor emellan kan därmed leda till vidare utveckling av de relationer som etableras 

på arbetsplatsen till personal, patient eller anhörig. Samtalen kan också användas som en 

kanal för informationsutbyte, där erfarenheter kring arbetet som sjuksköterska ventileras för 

att eventuellt skapa förutsättningar för att hantera komplicerade situationer i arbetet.   

 

Ytterligare ett fynd var sjuksköterskors upplevelser av stress i mötet med traumapatienter. 

Fyndet är relevant sett till hur aktuellt det sistnämnda ämnet är idag enligt författarna. I 

litteraturstudiens resultat menade sjuksköterskor att vissa arbetsuppgifter, exempelvis 

medicinering, blev lidande på grund av kort tidsfrist (Boström et. al. 2012). Cronqvist (et al. 

2001) visade att sjuksköterskor som ställdes inför hög nivå av stress inom akutsjukvården, 

blev tvunga att använda prioriteringssystem i behandling och omvårdnad i mötet med 

traumapatienter. Medicinering ansågs vara en av de delar som sjuksköterskor prioriterade 

framför omvårdnad och att etablera en vårdrelation med patieten (a.a). Vid misstanke eller 

vetskap om misskötelse vid medicinskdministrering ska det skrivas en s.k. Lex Maria-

anmälan (SOSFS 2013:3). Socialstyrelsen har utformat ett underlag med allmäna råd för 

tillfällen  då en anmälan bör skrivas, exempelvis vid feldosering eller förväxling av läkemedel 

(a.a.). Byrne och Heyman (1997) visade att sjuksköterskor ofta upplevde sig under konstant 

tidspress.  Sjuksköterskor kände att även om de tog sig tid till att samtala med en patient, gick 

tankarna alltid till nästa arbetsmoment på grund av stress. Tanken med ett holistiskt synsätt 

och med invidualiserad vård gällande behandling av traumapatienter var således något som 

ansågs vara önsketänkande (a.a.). Författarna är införstådda med att dagens sjuksvårdsklimat 

är ansträng ekonomiskt och personalmässigt. Detta resulterar i ökade stressfaktorer på 

akutmottagning och dåliga arbetsförhållanden för sjuksköterskor. Författarna poängterar 

vikten av att utnyttja och ta till vara på de medel som redan existerar. Att arbeta effektivt och 

ändamålsenligt är ett sätt att skydda sjuksköterskors profession mot att påverkas negativt och 

säkerställa god patientsäkerhet. Om det i slutändan inte görs förändringar för att skapa goda 

villkor på akutmottagningen blir det en verksamhet som fortsätter präglas av hög 

personalomsättning till följd av hög arbetsbelastning där resultatet kan bli sämre omvårdnad 
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och bristande säkerhet för patienten. Förlusten av kompetens baserad på lång och händelserik 

erfarenhet av att arbeta på akutmottagning blir således problematiskt att bevara. För att bevara 

sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet av yrket, kan det vara viktigt att skapa 

möjligheter att utveckla och använda sin kompetens inom mer än ett område inom sin 

anställning på akutmottagningen. Möjligheten att anställas med rotationstjänstgöring där 

sjuksköterskor arbetar på mer än en plats inom akutsjuksvården skulle kunna fungera som en 

avlastande funktion, men även som kompetensutvecklande. Region Skåne (2013) är en 

arbetsgivare som på vissa av sina akutmottagningar tillämpar den här formen av anställning. 

Författarna vill att flera arbetsgivare och landsting väljer att erbjuda rotationstjänstgöring för 

att avlasta från stress och utveckla sjuksköterskors kompents. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visade på hur sjuksköterskor på akutmottagning använde olika former av coping-

strategier och distansteringsmetoder för att hantera sin yrkesvardag i arbetet med 

traumapatienter. Baserat på hur sjuksköterskor beskrev upplevelser av svåra och komplexa 

situationer, relationen till sina arbetskollegor och de förhållanden som existerar i deras 

arbetsmiljö, visade resultatet att det kollegiala stödet och stressfaktorer är frågor värda att 

lyfta för vidare utveckling. Debriefing och minskad stress skulle leda till en arbetsplats och 

arbetsförhållanden som är gynnsamma för att sjuksköterskor ska kunna ”överleva” inom 

professionen en längre tid. Sjuksköterskors relation till varandra visades har stor betydelse 

Det är författarnas mening att det borde forskas mer kring hur sjuksköterskor upplever sitt 

arbete, oavsett huruvida det gäller arbetet på akutmottagning eller inom annan instans inom 

öppen -och slutenvård. Sett till hur dagens medierapportering ter sig gällande arbetsrelaterad 

stress, vårdköer samt tids –och personalbrist är det viktigt för samtliga samhällsinstanser att få 

inblick i vad som kan vara orsaken till nyligen nämnda problem och ta ställning till dem. Att 

tidigt upptäcka och motverka problemområden, att arbeta för personalbevaring och att arbeta 

emot stressfaktorer i sjuksköterskors arbete, är att säkerställa god vård för patienter och ett 

gott arbetsklimat för sjuksköterskor. 
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