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SAMMANFATTNING 
 
 

Bakgrund: Akutsjukvård ges till akut drabbade personer där det krävs ett snabbt 
omhändertagande. Tidigare forskning visar att arbetet inom akutmottagning kan vara 
påfrestande för sjuksköterskor. Det är en stressig miljö, sjuksköterskor känner sig utbrända, 
utmattade och har risk att utveckla Compassion fatigue som kan påverka kvalitén på vården. 
Syfte: Syftet är att beskriva vad som gör att sjuksköterskor kan finna kraft att vårda inom 
akutsjukvården. Metod: Allmän litteraturöversikt har använts som metod. De artiklar som 
ligger till grund för examensarbetets resultat är; nio kvalitativa artiklar, fyra kvantitativa 
artiklar varav en var av mixad metod. Totalt fjorton artiklar. Resultat: Tre teman framkom 
som belyser sjuksköterskors sätt att hitta kraft i att vårda. Dessa är: stöd från teamet, 
personliga egenskaper och självvård. Slutsats: Genom stöd från teamet, personliga 
egenskaper och självvård skulle sjuksköterskor kunna hitta kraft att vårda trots påfrestningar 
som kan uppkomma inom akutsjukvården. Förhoppningen är att detta resultat ger kunskap 
om hur sjuksköterskor ska hitta kraft att vårda för att kunna ge en god vård för patienter och 
trivas och hitta glädjen i sin yrkesroll. 

 
Nyckelord: akutsjukvård, compassion fatigue, litteraturöversikt, sjuksköterskor, stress 



 

ABSTRACT 
 

Background: Emergency care is given to persons where a rapid care is needed. Previous 
studies have shown that working in emergency care can be stressful for both nurses and 
patients. It is a stressful environment; the nurses feel burnout, exhaustion and are at risk of 
developing compassion fatigue that may affect the quality of care. Aim: The aim is to 
describe how nurses can find power to care in emergency care. Method: Literature review 
has been used. The articles that have been used are: ten qualitative articles, four quantitative 
articles and one mixed method. A total of fourteen articles. Result: Three themes where 
identified that highlights the nurse´s ability to find power. One theme was support from the 
team, the other theme was personal characteristics and the third theme was self- care. 
Conclusion: With support from the team, personal characteristics and self- care the nurses 
could find power to care despite pressure that can occur in the emergency care. 
The hope is that the result can provide knowledge how the nurses can find power to care to 
give a good care for patients and thrive and find the joy in the profession. 
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1 INLEDNING 
 

Akutsjukvård ges till personer som drabbats av plötslig sjukdom eller olycka och förutsätter 
att ett bra vårdmöte skapas. Akutsjukvård ska tillgodose personers behov och upprätthålla 
samhällets förväntningar på en god och säker vård. Alla sjuksköterskor kommer någon gång i 
kontakt med personer som har drabbats av en akut sjukdom eller skada. Både patienter och 
kollegor kan bli akut sjuka och akut omhändertagande kan ske vartsomhelst. Att arbeta inom 
akutsjukvården kan vara hektisk och många sjuksköterskor upplever kraftlöshet på grund av 
psykiska påfrestningar till exempel stress, Compassion fatigue och utmattning, samt vid vård 
av patienter som drabbats av trauma. Dessa olika påfrestningar skulle kunna påverka både 
sjuksköterskor och patienter på ett negativt sätt vilket i sin tur kan inverka på vårdkvalitén. 
För att kunna tillgodose patientens behov och upprätthålla sin sjuksköterskekompetens 
måste sjuksköterskor orka utöva de arbetsuppgifter som krävs för en god och säker vård. Det 
väcktes ett intresse att närmare undersöka hur sjuksköterskor kan finna kraft att vårda. Vi 
har själva tagit del av detta problem genom media, till exempel genom tidningsreportage, 
artiklar och nyhetsinslag. På akutmottagningen har vi som anhöriga upplevt att många 
sjuksköterskor har varit fysiskt frånvarande, att det har varit långa väntetider och att vi känt 
oss bortglömda. Detta skulle kunna vara orsakat av en upplevd kraftlöshet hos 
sjuksköterskor. Författarna till examensarbete har valt att fokusera på sjuksköterskors 
perspektiv primärt, patienten är redan i centrum av vården men författarna anser att 
sjuksköterskor måste kunna hjälpa sig själv innan patienter, varför författarna har valt att 
skriva om detta område. Förhoppningen är att detta examensarbete kan ge en ökad kunskap 
om sjuksköterskors upplevelser inom akutsjukvården, hur de hittar kraft för att kunna 
hantera påfrestningarna. Genom att förmedla denna kunskap till såväl erfarna och nyblivna 
sjuksköterskor skulle de kunna få insikt och information om hur de skulle kunna hitta kraft 
för att vårda inom akutsjukvården. Detta skulle kunna göra att sjuksköterskor kan bidra till 
en god och säker vård inom akutsjukvården trots de rådande påfrestningarna och bristande 
vårdkvalité skulle kunna förebyggas. Intresseområde kommer från forskargruppen 
Mälardalens högskola, hälsa vård och välfärd: Care recovery & health samt kontaktperson 
Lena Wiklund Gustin. 

 
 
 
 
 

2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden beskrivs först definition av begreppen Akutsjukvård, Compassion fatigue och 
Compassion satisfaction. Sedan beskrivs tidigare forskning där den påfrestande arbetsmiljön 
framhävs på akutmottagningen samt patienters upplevelser på akutmottagningen och 
slutligen vårdteoretiskt perspektiv och problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp 
Nedan beskrivs begreppen akutsjukvård, Compassion fatigue och Compassion satisfaction. 

 
 
2.1.1 Akutsjukvård 

Akutsjukvård är vård och omvårdnad som ges till en person som plötsligt drabbats av en akut 
sjukdom. Akutsjukvård liksom all sjukvård förutsätter att ett bra vårdmöte skapas, och ska 
tillgodose en persons vårdbehov samt upprätthålla samhällets förhoppningar på en god och 
säker vård. Akutsjukvård har ingen begränsning inom ramen för tid, den bedrivs dygnet runt 
och är inte beroende av plats eller verksamhet. Vid omhändertagandet och vård av personer 
som har blivit drabbad av en akut sjukdom innebär det att fatta snabba och korrekta beslut 
trots att bakgrundinformationen om personen är minimal (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Den mesta akutsjukvården sker av sjuksköterskor med en specialistutbildning men en 
allmänsjuksköterska kommer någon gång i kontakt med en patient som har drabbats av en 
akut sjukdom eller skada. Akut omhändertagande kan ske vart som helst till exempel på en 
vanlig vårdavdelning, inom hemsjukvård eller mottagning. En närstående och en kollega kan 
också bli akut sämre. Akut sjukdom kan drabba alla oberoende av kön, ålder, titel eller yrke. 
Akutsjukvård i modern tid har förutsättningar att vårda och behandla människor med kritisk 
skada eller sjukdom. Akut omhändertagande sker vid en plötslig och hastig sjukdom eller 
skada som plötsligt kan inträda. Sjuksköterskors ansvar inom akutsjukvård är att skapa en 
god relation med patienter genom att patienter får vara delaktiga, skapa kontakt samt stärka 
och stödja patienters välbefinnande. Sjuksköterskor avgör när de ska prioritera det objektiva 
problemet och när det är av vikt att fokusera på den mänskliga helheten hos patienter. 
(Almerud Österberg, 2014). 

 
 
2.1.2 Compassion fatigue och Compassion satisfaction 

 
Benämningen compassion fatigue (CF) användes från första början i tidigt 1990 tal för att 
beskriva tillfällen där sjuksköterskor hade antingen stängt av sina känslor eller upplevde 
hjälplöshet och ilska som svar på den stress de kände när de bevittnade patienter som 
genomgick förödande ohälsa eller trauma (Joinson, 1992).  
Sjuksköterskor som upplever krav från organisationen att utföra vissa arbetsuppgifter, samt 
upplevelsen av kritiska händelser sätter dem i högre risk att utveckla CF (Hooper, Craig, 
Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010). CF är ett begrepp som beskriver en kombination av både 
utbrändhet och sekundär traumatisk stress (Kelly, Runge & Spencer, 2015). CF kan 
uppkomma från att sjuksköterskor har en långvarig och intensiv kontakt med patienter och 
anhöriga som genomgår en stor och kraftig livsomställning. CF beskrivs vara de handlingar 
som förhindrar vårdande relationer med patienter och familjemedlemmar och som en 
emotionell, fysisk och mental utmattning som kan vara en fara inom vården (Knobloch- 
Coetzee & Klopper, 2010). En person som upplever CF känner sig tömd på kraft, kroniskt 
trött och hjälplös. Personen som ger vård kan även känna sig skeptisk gentemot arbetslivet, 
det egna livet och en själv. Empati och emotionell energi är underliggande faktorer i 
utvecklingen av CF (Oberhofer -Dane, 1997). Individer som lider av CF älskar det de gör men 
har svårt att upprätthålla emotionellt engagemang gentemot deras patienter (Kolthoff & 
Hickman, 2017). 

Motsatsen till CF är Compassion satisfaction (CS) och som beskrivs som en upplevelse av 
behag och tacksamhet som tillkommer av att vårda patienter (Simon, Pryce, Roff & Klemach, 
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2005). CS uppkommer när en person med empati får ett osjälviskt beteende och detta kan 
lindra patienters lidande (Koltoff & Hickman, 2016). CS kan göra att sjuksköterskor vill 
fortsätta i sin arbetsroll (Radey & Figley, 2007). 
 
 
 
2.2 Tidigare forskning 
Nedan beskrivs tidigare forskning som en påfrestande arbetsmiljö på akutmottagningen samt 
patienters upplevelser på akutmottagningen. Författarna har använt sig av artiklar som har 
akutmottagningen som kontext och enligt Almerud- Österberg (2014) kan akutsjukvård 
förekomma vart som helst till exempel en akutmottagning.  

 
 
2.2.1 En påfrestande arbetsmiljö på akutmottagningen 
 
På akutmottagningen arbetar ett team av olika personalkategorier som läkare, 
allmänsjuksköterskor och undersköterskor (Wikström, 2006). En sjuksköterskas viktigaste 
uppgift är att prioritera bland de inkomna patienterna om vem som är i störst behov av 
medicinsk vård. En annan viktig uppgift sjuksköterskan har är inkomstsamtalen som kan ske 
med patienten själv, ambulanspersonal eller anhöriga. Detta samtal är en viktig del i 
planering av fortsatt vård (Ericson & Ericson, 2012). Akutmottagningen kan vara en kaotisk 
miljö och överbeläggning kan vara en märkbar orsak till stress. Brist på personal är ett 
problem som kan leda till längre skift och mer ansvar läggs till på arbetsbelastningen. 
Sjuksköterskor upplever utmattning på akutmottagningen och brist på resurser och en 
sjuksköterska beskriver att andra sjuksköterskor blir sura och bittra under tiden de arbetar 
samt att frustration uppstår. De beskriver att de inte har några sätt att hantera stressiga 
situationer och en sjuksköterska beskriver att de inte kan prata om tillfällen där en patient 
dör utan känslorna fanns kvar inom sig (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). Vissa 
sjuksköterskor upplever att brist på stöd från handledare är en orsak till hög känslomässig 
utmattning (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2014).  Det är vanligt med CF bland 
sjuksköterskor som arbetar inom akutmottagningen (Potter & Rodriguez, 2013). 
Sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom akutmottagningen upplever normalt vissa 
nivåer av stress i arbetet och risk att utveckla CF. Risk för att utveckla stress kan vara 
överbeläggning och kravet att patienter ska vara nöjda. De flesta sjuksköterskor på 
akutmottagningen upplever medel till höga nivåer av utbrändhet och CF. Flödet av patienter 
som kommer in och ut på akuten är en märkbar orsak till utbrändhet. (Hooper, Craig, 
Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010). Sjuksköterskor på akutmottagningen upplever en brist på 
tid att utföra sina arbetsuppgifter och att inte kunna samordna med patienter, de känner sig 
utbrända och att deras arbete inte uppskattas. En del sjuksköterskor upplever brist på stöd 
när det är hög arbetsbelastning och att utbrändhet sker oftare när det är brist på personal och 
ingen tid över (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). Sjuksköterskor upplever för mycket 
arbetsuppgifter på akutmottagningen på för kort tid vilket skapar stress. De beskriver att 
stress uppkommer även när de är tvungna att utföra en del av läkarens arbete som är utanför 
deras arbetsroll. De beskriver att det inte finns något stöd från organisationen för att utöka 
deras professionalitet utan de är tvungna att förse sig själva med den övningen för att få mer 
kunskap. Stress hos sjuksköterskor påverkar deras fysiska hälsa såsom tarmproblem, 
muskelsmärtor, huvudvärk, utmattning och sömnproblem. Stressen gör ofta att de vill sluta 
sitt arbete. Stress leder även till att kvalitén på vården minskar genom bristande information, 
vård som är under standard, icke holistisk vård samt försenad vård (Yuwanich, Sandmark & 
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Akhavan, 2015). I en studie framkommer det att 92 % av sjuksköterskor som jobbar inom 
akutsjukvård upplever utmattning och de flesta upplever det väldigt ofta och att utmattning 
kan äventyra patientsäkerheten (Smith-Miller & Shaw- Kokot, 2014). 

 
2.2.2 Patienters upplevelser på akutmottagningen 
Patienters upplevelser av att vårdas på akutmottagningen berör bemötande, miljö och tid 
(Gordon, Sheppard & Anaf, 2009). Vissa patienter känner sig som en börda för 
sjuksköterskor och blir bemötta med nonchalans och i vissa fall även med arrogans. 
Personalen lyssnar inte på dem vilket leder till frustration och besvikelse (Olofsson, 
Carlström & Bäck-Petterson, 2012). De upplever att de träffar sjuksköterskor under kort tid 
för omhändertagandet och detta leder till sämre delaktighet från sjuksköterskors sida (Rioz- 
Risquez & Garcia-Izquierdo, 2016). Patienter på akutmottagningen känner sig övergivna och 
osynliga då de inte får någon ögonkontakt från sjuksköterskor. De upplever att de inte blir 
tagna på allvar av sjuksköterskor, inte lyssnad på och att de bemöts mer seriöst när de 
kommer in med ambulans än med sin egen bil. De upplever att de inte får den vård som de 
förväntar sig vilket gör att de känner att deras rättigheter blir kränkta. Patienter och deras 
anhöriga upplever att de inte blir omhändertagna och tvekar att etablera kontakt och ställa 
frågor när de känner sig osedda samt att de känner sig övergivna. Patienter upplever även att 
deras beskrivningar av deras symptom inte blir taget på allvar av sjuksköterskor och att de 
inte tror på vad patienter beskriver. De beskriver att de ser många sjuksköterskor enbart sitta 
bredvid men att patienter ändå är tvungna att sitta och vänta (Forsgärde, Attebring & 
Elmqvist, 2016). De patienter som klassificeras som icke akuta underprioriteras men att de 
ändå tar mycket kraft från redan överarbetade sjuksköterskor. De känner att de inte kan 
uttrycka sina behov till sjuksköterskor i deras stressiga arbetsförhållanden. Kommunikation 
och information upplever patienter som viktig på akutmottagningen och de önskar mer av 
detta. Patienter beskriver att de är tvungna att erhålla en god relation med sjuksköterskor för 
att undvika att bli otrevligt bemött. Genom att vara i relation med personalen kan de också 
undvika att bli sedda som ett objekt (Gordon, Sheppard & Anaf, 2009). Vissa patienter tvekar 
att komma tillbaka till mottagningen på grund av att deras tidigare besök har blivit bedömd 
av personalen som icke seriöst. Detta ses som ett tillfälle där patienter möter bristningar i 
både plikten att vårda och det etiska i vården från professionerna (Moss, Nelson, Connor, 
Wensley, Mc Kinlay & Boulton 2014). 

Patienter beskriver akutmottagningens miljö som högljudd och kaotiskt (Henry, MacCarthy, 
Nannicelli, Seivert & Vozenilek, 2013). Miljön på akutmottagningen är kritiserad på olika sätt, 
dels klagar patienter på obekväma sängar och väntrummet är också obekvämt och 
skrämmande, de upplever även brist på privathet.  Andra människor såsom berusade 
personer eller drogpåverkade anses göra de andra patienter upprörda samt att mottagningen 
anses vara smutsig (Gordon, Sheppard & Anaf, 2009). Deras upplevelser på 
akutmottagningen är associerat med långa väntetider, brist på information om exempelvis 
varför de väntar, hur länge de ska vänta och kontakt med personalen (Gordon, Sheppard & 
Anaf, 2009). Patienter på akutmottagningen upplever en lång väntetid och trots att 
sjuksköterskor är närvarande känner de sig utelämnade. De upplever att sjuksköterskor inte 
gör någonting meningsfullt. Att bli lämnad ensam beskriver patienter som frustrerande, 
oroväckande och skrämmande. De som lämnas ensamma i långa perioder upplever att de har 
blivit övergivna eller ignorerade. Patienter uppskattar de sjuksköterskor som uppfattas vara 
tillgängliga och uppmärksamma (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Vissa patienter 
beskriver att det inte förekommer några brister i deras vård på akutmottagningen (Moss et al. 
2014). 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 
Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga relationer har valts som teoretisk utgångspunkt 
därför att det passar arbetets område där det beskrivs hur sjuksköterskor kan bli påverkad av 
att vårda patienter i sjukdom, hälsa, lidande och död samt hur sjuksköterskor ska vara och 
hantera vissa situationer för att uppnå en människa till människa relation. Teorin kommer 
användas i examensarbetets diskussion. 

 
 
2.3.1 Mellanmänskliga relationer 

Att skapa en mellanmänsklig relation gör att omvårdnadens syfte kan uppnås. En 
mellanmänsklig relation innefattar en erfarenhet mellan en sjuksköterska och en person som 
är i behov av henne. Det viktigaste kännetecknet för denna relation är att individens behov 
tillgodoses under en process. Det är sjuksköterskans ansvar att denna relation skapas genom 
ömsesidighet (Travelbee, 1971). För att uppnå en mellanmänsklig relation måste man gå 
igenom fem faser. Dessa olika faser är: 1. Det första mötet 2. Identiteter växer fram 3. 
Empati. 4 Sympati 5. Ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). 

Det första mötet innebär att såväl sjuksköterskan som patienten bedömer och skapar en 
uppfattning av den andra. Genom observation, bedömningar och intryck från den andra 
skapas ett sinne för hur de ser på varandra. Tankar och känslor om varandra ligger till grund 
för hur personen beter sig och svarar på den andra. Om en person får ett bra intryck från en 
annan är förmodligen genom att individens behov blir mötta som en unik människa. Det 
första mötet präglas vanligtvis genom att sjuksköterskan och patienten ser varandra som 
stereotypa. Stereotypen försvinner när individerna får en ny insikt hos varandra och ser på 
varandra som unika människor. Det är viktigt att sjuksköterskan inte kategoriserar eller ser 
den stereotypa individen utan som enskilda individer. (Travelbee, 1971). 

Identiteter växer fram: Denna fas beskrivs som förmågan att uppskatta den unika personen 
och skapa ett band mellan två individer där en persons identitet växer fram och 
sjuksköterskan ser individen som unik. Sjuksköterskan börjar uppfatta hur den unika 
människan känner, tänker och uppfattar sin situation. Hur sjuksköterskan känner eller vad 
hon tror att hon känner behöver inte alltid vara det som individen känner. Det är nödvändigt 
att skilja på sina erfarenheter gentemot patientens och upprätthålla ett band med varandra. 
Samma erfarenheter kan även vara viktiga för att känna empati men detta kan göra 
sjuksköterskan blind för olikheten och det unika. Sjuksköterskans uppgift är att vara 
uppmärksam över hur hon uppfattar den andra individen och se likheter och skillnader 
mellan sig själv och individen för att kunna uppnå empati (Travelbee, 1971). 

Empatifasen: Empati är en upplevelse som tar plats mellan två eller fler individer. Den är i 
grund och botten förmågan att komma till insikt för och förstå det psykiska tillståndet hos en 
annan individ. Det är en förmåga att förstå meningen av tankar och känslor hos den andra 
individen. Att ge empati är att forma ett band med en annan och uppleva närhet utan att själv 
bli nedsänkt. Under empati processen är det unika och individuella av varje person mer 
tydligt uppnått. Empati ska leda till förmågan att förutsäga ett beteende hos individen. 
Empati är förmågan att förutsäga den andres handlingar. Kunskapen som uppnås genom 
empati kan användas för att hjälpa den andra personen. Empati kan hindra utvecklingen av 
samhörigheten och driva bort andra. Att känna empati är nödvändigt för att förstå den 
mentala världen av andra. Sjuksköterskan måste kliva in i ett område där hon vill hjälpa den 
sjuka människan, inte för att det är förväntat av henne utan för att hon själv vill. Till detta 
behövs också sympati (Travelbee, 1971). 



 

Sympatifasen: Sympati är en upplevelse som tar plats mellan två individer som delar med sig 
av sina känslor med varandra. Sympati är en process där en individ har möjlighet att förstå 
och bli berörd av en person som upplever ångest. Sympati kan fördjupa relationer med 
varandra och en vilja att bry sig om och hjälpa personen. Sjuksköterskan som känner sympati 
delar ångesten med patienten och lindrar honom från att inte bära den själv. Sympati är 
värme och en variant av medlidande. En person upplever medlidande när en person delar 
med sig av sina känslor. Sympati kan ge en ökad kvalité på vården och viljan att underlätta 
ångesten hos en annan person. Att vara för sympatisk kan även göra att sjuksköterskan blir så 
känslomässigt involverad och fångad i den sjuka personens problem att hon inte kan möta 
individens behov för att hon är för upptagen med att möta sina egna behov. Ingen människa 
kan hela tiden utsättas för sjukdom, lidande och död utan att bli förändrad på grund av detta. 
Hanteras inte detta leder det till att personen hanterar känslorna genom att undvika deras 
innebörd. Sympati kan även göra att patienten upplever tillit tillsjuksköterskan. 
Sjuksköterskan måste bevisa för patienten att hon kan skapa tillit. En sjuk person ska inte 
behöva be en sjuksköterska att tillmötesgå många av deras behov, den professionella 
sjuksköterskan borde kunna förutse dessa behov. Sjuksköterskan måsta vara kapabel och 
villig att assistera den sjuka personen när det behövs. Vissa patienter undviker att be om 
hjälp från en sjuksköterska för de tror att sjuksköterskan är för upptagen (Travelbee, 1971). 

Ömsesidig förståelse och kontakt: I den avslutande fasen skapas en ömsesidig kontakt och 
förståelse mellan patient och sjuksköterska med förutsättning av de andra faserna. 
Ömsesidig förståelse uppnås när både sjuksköterskan och patient har gått igenom de fyra 
faserna och når sin höjdpunkt i den ömsesidiga förståelsen och etableringen av en människa 
till människa relation. I denna fas delar parterna sina innersta tankar och känslor med 
varandra. Denna fas står till grund en ömsesidig förhållningsätt mellan två individer 
(Travelbee, 1971). 

 
 
 
 
 
2.4 Problemformulering 
Akutsjukvård är en stressig miljö för både sjuksköterskor och patienter. Kraven på 
sjuksköterskor är att de ska ge en god och säker vård utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet men tidsbrist, högt patientflöde, stress och brist på stöd kan påverka 
sjuksköterskor negativt. Miljön på en akutmottagning kan vara kaotisk, orsaka stress, 
utbrändhet och utmattning. Stress kan uppkomma på grund av överbeläggning och flödet av 
patienter som söker vård på akutmottagningen och detta kan orsaka utmattning hos 
sjuksköterskor. Utmattning kan riskera att arbetet blir försämrat på grund av slarvig och 
ineffektiv vård och sjuksköterskor som är utmattade har svårigheter att utföra sitt arbete på 
ett bra sätt. Tidigare forskning visar att en stor andel av sjuksköterskor upplever brist på tid 
att utföra sina arbetsuppgifter och att inte kunna skapa en god relation med patienter. Det är 
även vanligt med CF hos sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvården där de upplever 
stress.  CF beskrivs som en yrkesrelaterad fara för patienter och en person som upplever CF 
är tömd på kraft, trött och hjälplös och känner sig skeptiska till sitt arbete. Sjuksköterskor 
upplever att de inte helt kan integrera med patienter på grund av dessa påfrestningar och 
heller inte fullgöra sina arbetsåtaganden som krävs för att utföra en god och säker vård, detta 
kan i sin tur inverka på kvalitén på vården. Patienter på akutmottagningen upplever att de 

 
6 



 

blir nonchalerade, känner sig som en börda, känner en besvikelse och att de inte blir tagna på 
allvar av sjuksköterskor. De känner sig osynliga, att de inte kan uttryck sina behov när det är 
stressigt för sjuksköterskor samt att de tar mycket kraft från överarbetade sjuksköterskor. 
Examensarbetets resultat ska förhoppningsvis beskriva de möjligheterna som kan ge kraft till 
sjuksköterskor att vårda och även skapa en ökad kunskap för blivande och erfarna 
sjuksköterskor. De potentiella möjligheterna ska förhoppningsvis göra att de hittar kraft och 
upprätthåller en god och säker vård för patienter samt förhindrar CF och främjar CS. 

 
 
 
 
 

3 SYFTE 
 

Syftet är att beskriva vad som gör att sjuksköterskor kan finna kraft att vårda inom 
akutsjukvården. 

 
 
 
 
 

4 METOD 

En allmän litteraturöversikt har använts som analysmetod för att få kunskap om ett ämne 
utifrån både kvantitativ och kvalitativ forskning för att få en större och bredare kunskap. En 
litteraturöversikt enligt Friberg (2012) handlar om att skapa en översikt över en viss kunskap 
inom ett område som är relaterat till omvårdnad eller ett problem inom sjuksköterskors 
yrkesområde. 

 
 
 
4.1 Urval och datainsamling 
Urvalet för de vetenskapliga artiklarna har gjorts enligt Friberg (2012) som beskriver att 
avgränsning för att söka efter artiklar sker enbart ur vårdvetenskapliga tidskrifter, detta 
kallas även peer reviewed. Dessa har sökts fram genom Mälardalens högskolebibliotek via ett 
antal databaser såsom CINAHL Plus, PubMed, Medline och SweMed Plus. Databaserna 
såsom CINAHL Plus och Medline har en peer review funktion som har använts vid 
sökningarna, däremot har inte PubMed eller SweMed Plus denna typ av funktion varvid 
dessa har kontrollerats om de är peer reviewed via ULRICHSWEB. De sökord som använts 
var exempelvis Nurs* care, fatigue, burnout, emergency, emergency department och stress 
och acute. Se bilaga A. Enligt Friberg (2012) kan man använda sig av boolesk söklogik vid 
sökning av litteratur, detta för att bestämma sambandet mellan de sökord som valts. Det kan 
göras genom att lägga till ordet AND som är en sökoperator och den används för att koppla 
ihop två sökord genom att lägga till AND mellan dessa sökord.  AND har använts vid 
sökandet av vissa artiklar i CINAHL. Kriterier för urvalet av de valda artiklarna var: 
vårdvetenskapliga artiklar och engelskspråkig litteratur. Artiklar söktes först inom 
tidsintervallet 2012-2018 men då det framkom fåtal träffar breddades sökningen till 2008- 
2018. Inklusionskriterier för datainsamlingen var att artiklarna skulle vara ur 
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allmänsjuksköterskors perspektiv, akutsjukvård, stress, utbrändhet och utmattning, artiklar 
med både kvalitativ och kvantitativ ansats och artiklar utifrån vårdperspektiv. Artiklar där 
studien har gjorts inom sjukhus inkluderades. Exklusionskriterier för artiklarna var 
ambulanssjukvård samt hemsjukvård. Initialt valdes tjugo artiklar men enbart fjorton 
användes för att kvalitetsgranskas då sex stycken inte svarade på syftet eller inte följde 
inklusions- och exklusionskriterierna. 

Det har genomförts en kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Fribergs (2012) förslag på 
frågor vid granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar för att avgöra om de ska 
inkluderas eller exkluderas med grund för artiklarnas kvalité. Ett ställningstagande har skett 
utifrån kvalité på artiklarna genom att frågorna har besvarats. Enligt Friberg (2012) finns det 
inga tydliga kriterier för bedömning av artiklarnas kvalité varvid en egen bedömning av 
artiklarnas kvalité har gjorts utifrån dessa frågor. Tre kvalitetsfrågor valdes att exkluderas då 
de inte ansågs vara relevanta för kvalitetsgranskning och de var svårtolkade. Frågorna 
omformulerades till Ja och Nej frågor för att kunna poängsätta artiklarna där Ja gav 1 poäng 
och Nej 0 poäng. Se bilaga C. Maxpoängen för kvalitativa artiklar blev 11 poäng och för 
kvantitativa artiklarna 10 poäng. Enligt egen skattning av kvalitén på artiklarna var de 
artiklar som fick 0-4 poäng av låg kvalité för kvalitativa artiklar respektive 0-3 poäng för 
kvantitativa artiklar. De artiklar som fick 5-8 poäng för kvalitativa artiklar respektive 4-6 
poäng för kvantitativa ansågs vara medelmåttig kvalité. De artiklar som fick 9-11 poäng för 
kvalitativa artiklar respektive 7-10 för kvantitativa artiklar ansågs ha en hög kvalité. De 
artiklar som ansågs svara på syftet och höll måttet för kvalitetsgranskningen inkluderades. I 
detta arbete fanns inga artiklar som visade på låg kvalité enligt bedömningsmallen men hade 
en sådan artikel påvisat detta hade den exkluderats. Av de femton artiklarna exkluderas en 
artikel efter kvalitetsgranskningen då den inte svarade på syftet. 

 
 
 
4.2 Dataanalys 
Efter kvalitetsgranskningen har en analys av studierna gjorts i tre steg enligt Fribergs (2012) 
beskrivning. Steg 1: Läsa igenom studierna flera gånger för att få en djupare förståelse för 
innehållet Steg 2: Söka och jämföra likheter och skillnader i studierna. Steg 3: Göra en 
beskrivande sammanställning. 

Steg 1 De studier som valdes för dataanalysen delades upp mellan författarna och lästes 
igenom ett flertal gånger enskilt för att skapa en djupare förståelse för innehållet, sedan 
diskuterade författarna med varandra om vad de läst i artiklarna. 

Steg 2. Likheter och skillnader av artiklarna identifierades och jämfördes med fokus på 
metod, syften och resultat. Detta gjordes genom att skriva upp artiklarnas syften, metod och 
resultat på en tavla för att skapa en helhet och få översikt av artiklarna samt få en överskådlig 
bild av skillnader och likheter av artiklarna. Författarna förde därefter en gemensam 
diskussion för att komma överens och utbyta kunskaper och idéer med varandra. De studier 
som använts för analysen dokumenterades i två översiktstabeller och på så sätt kunde 
artiklarnas likheter och skillnader urskiljas. En tabell för de kvalitativa artiklar och en för 
kvantitativa artiklar.  Se bilaga D. 

Steg 3. En beskrivande sammanställning utfördes där materialet sorterades utifrån 
skillnader och likheter i studierna, för att sedan föra in i resultatet och tre teman kunde 
identifierats. Författarna diskuterade med varandra för att komma fram till de olika temana. 
De teman som identifierades var stöd från teamet, personliga egenskaper och självvård. 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Det finns olika principer att utgå ifrån för att etiskt granska en studie och undersöka om den 
följer ett etiskt förhållningssätt. De etiska principerna innefattar bland annat om studien var 
godkänd, kontrollerad av en forskningsetisk styrelse och ifall respondenter i studien hade fått 
informerat samtycke (Polit och Beck, 2012). Vid undersökning av de vårdvetenskapliga 
artiklarna var samtliga etiskt granskade eller följde etiska principerna och hade fått 
informerat samtycke av respondenterna. Vid forskning som berör människor skall de 
informeras om forskningen och sin medverkan och själv få välja om de vill medverka eller 
inte (CODEX, 2018). Enbart de studier som kunde beskriva ifall respondenterna hade gett 
informerat samtycke användes i detta examensarbete vilket författarna har varit noggranna 
med att kontrollera. Misskötsel eller oredlighet i en forskning involverar förfalskning och 
plagiat samt påhitt av data och resultat (Polit och Beck, 2012; CODEX,2017). 
Forskningsprocessen ska heller inte förvrängas och det är viktigt att allmänheten har tillförlit 
till vetenskapliga resultat och erhåller trovärdighet (CODEX, 2017). Under arbetets gång har 
inget plagiat förekommit genom att inte kopiera andras verk eller text utan författarna har 
skrivit texten med egna ord. Artiklarna har översatts från engelska till svenska och eftersom 
författarna har svenska som modersmål finns det risk för misstolkning eller förvrängning av 
texten men författarna har använt sig av synonymer och lexikon samt diskuterat tillsammans 
för att minimera feltolkning, förvrängning och förförståelse av texten. Referenshantering 
enligt American Psychological Association (2018) har använts för att undvika plagiat, 
förfalskning eller förvrängning. Peer reviewed menas med att en studie är kritiskt granskad 
för att erhålla ett vetenskapligt krav (CODEX, 2017). Enbart de artiklar som var peer 
reviewed användes i examensarbetet. 

 
 
 
 
 

6 RESULTAT 
 

Nedan presenteras likheter och skillnader inom artiklarnas syfte, metod och resultat.  I 
resultatet har olika teman identifierats. 

 
 
6.1 Likheter och skillnader i syfte 
Syftet var att beskriva vad som gör att sjuksköterskor kan finna kraft att vårda inom 
akutsjukvården. Ingen av de fjorton artiklarna hade exakt lika syften men hade ändå 
gemensamma likheter och innehåll. Varför artiklarna valts trots olika syften var för att de 
ändå svarade på examensarbetets syfte och att de hade bärande ord t.ex. upplevelse, vård, 
arbetsmiljö och stress samt akutmottagning eller akutsjukvård. Samtliga artiklar handlade 
om att undersöka sjuksköterskors upplevelser inom akutsjukvården. 

Tre artiklar hade fokus på vårdandet i syftet (Enns & Sawatzky, 2016; Boltz, Parke, Shuluk, 
Capezuti & Galvin, 2013; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2015), två artiklar beskrev 
betydelsen av vårdandet (Enns & Sawatsky, 2016; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2015) 
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och en artikel beskrev förbättringar inom vårdandet (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 
2013). Två artiklar hade fokus på de äldre i sina syften (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & 
Galvin, 2013; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2015). Två artiklar hade båda fokus på CF i 
syftet (Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014; Flarity, Gentry, Mesnikoff, 2013), en av 
artiklarna undersökte spridningen av CF och CS (Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014) 
och den andra artikeln fokuserade på effekten av att minska CF (Flarity, Gentry & Mesnikoff, 
2013). Tre av artiklar hade fokus på stress i sina syften (Chana, Kennedy, & Chessel, 2015;  
Lu, Sun, Hong, Fan, Kong & Li, 2015; Czaja, Moss, Mealer, 2012), en av artiklarna  
undersökte relationer mellan nivåer av psykiska påfrestningar/ohälsa (Chana, Kennedy & 
Chessel, 2015) medan den andra artikeln undersökte påverkan av arbetet i en stressig miljö 
(Czaja, Moss & Mealer, 2012), den tredje artikeln undersökte arbetsrelaterad stress och 
strategier om hur stressen skulle hanteras (Lu et al., 2015). Två artiklar undersökte 
arbetsmiljön (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Czaja, Moss & Mealer, 2012) och en annan 
artikel hade som syfte att undersöka motståndskraften hos sjuksköterskor (Tubbert, 2016). 
Två artiklar hade som likheter i syftet att de fokuserade på den psykiska och själsliga 
beröringen hos sjuksköterskor (Airosa, Andersson, Falkeberg, Forsberg, Nordby- Hörnell, 
Öhlen & Sundberg, 2011; Anderson, Friesen, Fabian, Swengros, Herbst & Mangione, 2015). 
Skillnaden av artiklarna var att den ena artikeln hade som syfte att undersöka upplevelse av 
hypnos och massage (Airosa et al., 2011) medan den andra hade som syfte att värdera healing 
touch (Anderson et al., 2015). En artikel hade som syfte att undersöka arbetsdagen på en 
akutmottagning (Andersson, Jakobsson, Furåker, & Nilsson, 2012). Två artiklar hade som 
likhet i syftet att de poängterade effekten av en viss behandling (Fairbrother, Jones & Rivas, 
2010; Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013), en av artiklarna hade som syfte att undersöka 
effekten av en behandling från ett utbildningsprogram (Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013) 
medan den andra var att beskriva effekten av en vårdmodell (Fairbrother, Jones & Rivas, 
2010). 

 
 
 
6.2 Likheter och skillnader i metod 
En sammanställande tabell har gjorts för redogörelse av skillnader och likheter av artiklarnas 
metod. Se Bilaga E och F. Likheter och skillnader presenteras även löpande i text nedanför. 

Sex artiklar använde sig av frågeformulär/enkäter som metod i studierna (Fairbrother, Jones 
& Rivas, 2010; Tubbert, 2016; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Hunsaker, Chen, Maugan 
& Heaston, 2014; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Lu et al., 2015). Fyra artiklar hade 
självskattningsformulär (Boltz, Parke. Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; Chana, Kennedy & 
Chessel, 2015; Czaja, Moss & Mealer, 2012; Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013). Resterande 
sju artiklar hade intervjuer som metod och samtliga transkriberade intervjuerna (Enns & 
Sawatzky, 2016; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson 2015; Tubbert, 2016; Airosa et al., 2011; Andersson et al. 2015; Wolf, Perhats, 
Delao, & Clark, 2017). Fem av dessa sju artiklar hade fokusgruppsintervjuer (Andersson et 
al., 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 
2012; Airosa et al., 2011) och resterande var enskilda intervjuer (Enns & Sawatzky, 201; 
Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015; Tubbert, 2016). En artikel hade både observationer 
och intervjuer som metod (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Samtliga 
artiklar följde etiska principer och hade informerat samtycke från deltagarna i studien. Två 
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artiklar hade inte beskrivit ifall de hade fått godkänt av en etisk kommitté (Flarity, Gentry & 
Mesnikoff, 2013; Czaja, Moss & Mealer, 2012). 

 
Nio artiklar var av kvalitativ design (Enns & Sawatzky, 2016; Andersson, Jakobsson, Furåker, 
& Nilsson, 2012; Flarity, Gentry, & Mesnikoff, 2013; Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 
2013; Fairbrother, Jones, & Rivas, 2010; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015; Tubbert, 
2016; Airosa et al., 2011; Andersson et al., 2015), fyra artiklar var av kvantitativ design 
(Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Lu et al., 
2015; Czaja, Moss & Mealer, 2012) och enbart en artikel använde sig av en mixad metod 
(Wolf, Perhats, Delao och Clark, 2017). Tre artiklar hade en explorativ design (Andersson, 
Jakobsson, Furåker, & Nilsson, 2012; Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; Wolf, 
Perhats, Delao & Clark, 2017) och tre artiklar var tvärsnittsstudier (Hunsaker, Chen, Maugan 
& Heaston, 2014; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Lu et al., 2015). En studie använde sig av 
ett fenomenologiskt tillvägagångssätt (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017), enbart en artikel 
var en pilotstudie (Fairbrother, Jones & Rivas, 2010) och en annan artikel var en korrelativ 
studie (Lu et al., 2015). 

 
 
 
6.3 Likheter och skillnader i urval 
En sammanställande tabell har gjorts för redogörelse av skillnader och likheter av artiklarnas 
urval. Se Bilaga G. Likheter och skillnader presenteras även löpande i text nedan. 

 
Elva artiklar hade enbart legitimerade sjuksköterskor som deltagare (Enns & Sawatzky, 2016; 
Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013; Boltz, Parke. Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; 
Fairbrother, Jones & Rivas, 2010; Tubbert, 2016; Andersson et al., 2015; Wolf, Perhats, Delao 
& Clark, 2017; Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014; Chana, Kennedy & Chessel,    
2015; Lu et al., 2015; Czaja, Moss & Mealer, 2012) medan tre artiklar hade deltagare från 
olika professioner (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson 2015; Airosa et al., 2011). Sex artiklar hade angett deltagarnas arbetserfarenhet 
(Enns & Sawatzky, 2016; Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013; Andersson, Jakobsson, Furåker, 
& Nilsson, 2012; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015; Hunsaker, Chen, Maugan & 
Heaston, 2014; Lu et al. 2015) och nio artiklar hade angett deltagarnas ålder i studier (Enns 
& Sawatzky, 2016; Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013; Andersson, Jakobsson, Furåker & 
Nilsson, 2012; Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 
2014; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Czaja, Moss & Mealer, 2012). Åtta artiklar hade 
angett deltagarnas kön där majoriteten var kvinnor med god marginal (Enns & Sawatzky, 
2016; Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; 
Boltz, Parke. Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Hunsaker, 
Chen, Maugan & Heaston, 2014; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Czaja, Moss & Mealer, 
2012). 
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6.4 Likheter och skillnader i ursprungsland 
En sammanställande tabell har gjorts för redogörelse av skillnader och likheter av artiklarnas 
ursprungsland. Se Bilaga H. Likheter och skillnader presenteras även löpande i text nedan. 
Sju artiklar var från USA (Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014; Flarity, Gentry & 
Mesnikoff, 2013; Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013; Tubbert, 2016; Andersson et 
al., 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Czaja, Moss & Mealer, 2012), en var från 
Kanada (Enns & Sawatzky, 2016) och tre var från Sverige (Andersson, Jakobsson, Furåker & 
Nilsson, 2012; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015; Airosa et al., 2011). En var från 
Australien (Fairbrother, Jones & Rivas, 2010), en artikel var från England (Chana, Kennedy 
& Chessel, 2015) och en artikel var från Kina (Lu et al., 2015). 
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6.5 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 
Här presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Här skiljs inte kvantitativa och 
kvalitativa artiklar åt utan presenteras ihop. Tre teman har identifierats, Stöd från teamet, 
Personliga egenskaper och Självvård.  

 
 
6.5.1 Stöd från teamet 

Sjuksköterskor upplevde olika former av stöd, exempel på detta var praktiskt stöd från 
kollegor och övriga vårdteamet samt bekräftelse från kollegor och ledningen. Detta var 
väsentligt för hur de kunde hitta kraft att vårda patienter i akutsjukvården. 

Det framkom att stöd från teamet var viktigt för att hjälpa sjuksköterskor i deras arbete och 
mående (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 
2015; Enns & Sawatzky, 2016; Lu et al. 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2017; Fairbrother, 
Jones & Rivas, 2010; Tubbert, 2016; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Hunsaker, Chen, 
Maugan & Heaston, 2014).  Sjuksköterskor stöttade varandra genom planering och 
samarbete samt hjälpte och avlastade varandra när det var brist på resurser (Andersson, 
Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Sjuksköterskor upplevde att de kunde uttrycka sina 
känslor och behov av hur de kände och bli bekräftade av kollegor (Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson, 2015) och även att arbetsledningen stöttade sjuksköterskor så att de kände sig 
bekräftade (Enns & Sawatzky, 2016). Genom stöd från teamet kunde även stress hanteras 
bättre i vården (Lu et al. 2015; Fairbrother, Jones & Rivas, 2010). 

Sjuksköterskor upplevde att stöd från undersköterskor kunde hjälpa dem i deras vårdarbete 
och tillsammans planerade de om hur de skulle lägga upp arbetsdagen. Diskussion skedde 
mellan undersköterskor och sjuksköterskor för att optimalt kunna koordinera arbetet. 
Problem såsom brist på personal löstes på så vis att undersköterskor var tillgängliga vid 
omvårdnaden och att volontärer satt hos patienter och gav de stöd och kunde göra att 
sjuksköterskor kunde fokusera på sitt arbete (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 
2012). Sjuksköterskor upplevde att ett arbetsteam gav positiva förändringar i vård av 
patienter. Det blev förbättrad kontinuitet på vården, högre kvalitet på vården samt en mer 
anpassad vård till patienters behov (Fairbrother, Jones & Rivas, 2010). Sjuksköterskor 
upplevde att de fick möjlighet att lätta på och uttrycka sina frustrationer och bli bekräftad av 
sina kollegor för att kunna vårda patienter med kognitiv nedsättning (Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson, 2015). Kollegor i teamet uppmuntrade samarbete inom patientvården och gav 
stöd till varandra och vård av patienter blev mycket bättre vid samarbete (Tubbert, 2016). 
Sjuksköterskor uttryckte fördelar av att ha engagemang mellan sina kollegor, dels för de 
själva och deras patienter. En fördel var att utöka bemanningen viket gav sjuksköterskor 
emotionell och mental möjlighet att kunna delta i olika projekt och aktiviteter (Wolf, Perhats, 
Delao & Clark, 2017). Det fanns inget samband mellan trötthet, depression och oro om socialt 
stöd fanns i arbetet. (P<0,01) (Chana, Kennedy & Chessel, 2015). Sjuksköterskor hanterade 
stress inom arbetet genom att prata med andra arbetskamrater, fråga om råd av 
familjemedlemmar, släktningar och vänner (Lu et al. 2015). 

Sjuksköterskor upplevde ett behov av stöd i vården genom att bli lyssnad på av 
arbetsledningen och detta gjorde att sjuksköterskor kände sig bekräftade. Det var även viktigt 
att arbetsledningen var synlig på enheten och kunde assistera med vårdbeslut (Enns & 
Sawatzky, 2016). En koordinator kunde starta och koordinera arbetet samt utföra extra 
arbete vilket ledde till att sjuksköterskor kunde koncentrera sig på vårdandet och få mer tid 
till patienter (Fairbrother, Jones & Rivas, 2010). Debriefing var en del i att hanterasvåra 
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patientsituationer (Tubbert, 2016). Sjuksköterskor föreslog engagemang från ledningen för 
att kunna mildra tröttheten hos sig själva vilket kunde göras genom att arbeta och anstränga 
sig tillsammans för att förbättra arbetsutförandet på avdelningen (Wolf, Perhats, Delao & 
Clark, 2017). Sjuksköterskor som fick stöttning från arbetsledaren upplevde lägre nivåer av 
CF (P=0,005) och lägre utbrändhet(P=0,001). Att få stöd från ledningen var den största 
bidragande orsaken till CS (P=0,001) (Hunsaker, Chen, Maugan & Heaston, 2014). 

 
 
 
 
6.5.2 Personliga egenskaper 

Sjuksköterskor upplevde att personliga egenskaper såsom envishet, gott självförtroende, 
positivitet, återställning och uthållighet var väsentligt för hur de kunde hitta kraft att vårda 
patienter i akutsjukvården. 

Sjuksköterskor som hade personliga egenskaper kunde hantera stress och dessa egenskaper 
kunde bidra till att hitta kraft att vårda (Tubbert, 2016; Lu et al. 2015; Czaja, Moss & Mealer, 
2012). Baserat på personliga egenskaper såsom positivitet kunde de även undvika att bli 
utbrända (Czaja, Moss & Mealer, 2012). Sjuksköterskor kände sig lugna trots vissa rådande 
omständigheter inom arbetet (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015) och de hade även en 
envishet som drev dem framåt i arbetet (Tubbert, 2016). En annan personlig egenskap för 
sjuksköterskor var att de hade ett gott självförtroende och detta påverkade positivt för 
vårdandet av patienter (Czaja, Moss & Mealer, 2012; Tubbert, 2016). Sjuksköterskor som 
hade egenskaper att vara positiva i arbetet gav en positiv inverkan på vården och i arbetet 
(Tubbert, 2016; Chana, Kennedy & Chessel, 2015; Czaja, Moss & Mealer, 2012). En annan 
personlig egenskap för sjuksköterskor var bland annat att kunna ha förmågan att återställa 
sig för att kunna dra gränser i sitt arbete (Tubbert, 2016). 

Sjuksköterskor som arbetade med äldre på sjukhus var tvungna att vara lugna och förberedda 
för patienter som var aggressiva och inte ville samarbeta. Sjuksköterskor upplevde att de blev 
vana vid att jobba i dessa omständigheter att de inte tänkte på hur det påverkade dem 
(Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2015). Sjuksköterskor beskrev att envishet skapade 
engagemang inom patientvården. Envisheten var en del i att komma framåt och hålla ut i 
arbetet samt att sätta mål genom utmaningar. Dessa sjuksköterskor kunde hantera 
utmaningar trots få resurser som hjälpmedel. Sjuksköterskor som hade självförtroende och 
uthållighet kunde erbjuda en utmärkt vård för patienter. Trots att det var påfrestande 
förhållanden så kunde sjuksköterskor gå vidare till nästa patient genom att vara envis. 
Sjuksköterskor som var ärliga skapade en atmosfär av integritet och tillit när de bemötte såväl 
andra sjuksköterskor som patienter.  Vid svåra tillfällen kunde sjuksköterskor sortera bort 
onödiga bakgrundsljud och information som inte behövdes för att utföra vissa uppgifter. Det 
var viktigt att vara positiv och upprätthålla en känsla av att känna igen varningssignaler av 
stress och när det blir en kaotisk miljö. Att vara optimistisk gav en mer bekväm arbetsmiljö 
genom att ge ett positivt beteende tillsammans med personal genom samspel och 
kommunikationer. Förmågan att kunna återställa sig var viktigt hos sjuksköterskor för att 
kunna prioritera och hantera stress. Återställning började med en mental och psykologisk 
självreflektion för att kunna dra gränser samt fokusera på sitt sinne, styrka och drivkraften i 
arbetet (Tubbert, 2016). Sjuksköterskor beskrev betydelsen av uppmuntran i deras arbete och 
skapade en möjlighet för sig själv och arbetskamrater att kunna fungera bra i arbetet (Wolf, 
Perhats, Delao & Clark, 2017). Det fanns olika strategier för hur sjuksköterskor skulle hantera 
påfrestningar med fokus på vårdbeteendet. Respekt för andra, säkerhet, positiv samhörighet, 
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professionell kunskap och erfarenhet inom vårdbeteendet hade ett positivt samband 
gentemot självinsikt, socialt stöd (P<0,01), positiv attityd (P<0,001), emotionellt bekväm och 
förmågan att hantera en börda (P<0,01) (Chana, Kennedy & Chessel, 2015). Sjuksköterskor 
hanterade stress i sitt arbete genom att tänka på de positiva sakerna i arbetet samt behärska 
ilska, besvikelse, vara bekväm i sig själv och acceptera verkligheten (Lu et al. 2015). 
Sjuksköterskor som inte hade PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) eller utbrändhet var 
mer positiva till sitt jobb och kände mer självförtroende i vårdandet och bland kollegor. De 
kände att de var en del i teamet. Sjuksköterskor som tidigare drabbats av utbrändhet och 
PTSD kunde oftare visa ångest och depression jämfört med dem utan utbrändhet och PTSD 
(P<0,001) (Czaja, Moss & Mealer, 2012). Sjuksköterskor i en studie genomgick ett program 
som skulle hjälpa dem att använda olika strategier för att förhindra CF. Programmet innehöll 
bland annat ett seminarium där olika teman var i fokus som kunde hjälpa till att förhindra 
CF, bland annat genom självreglering, planering, stöd, egenvård och få ny kraft. De upplevde 
att programmet var positivt, gav ett bra självförtroende, kände sig mer stärkta och kände mer 
medlidande till besvärliga personer. CS ökade hos sjuksköterskor efter programmet (Flarity, 
Gentry & Mesnikoff, 2013). 

 
 
6.5.3 Självvård 

Sjuksköterskor upplevde att självvård som till exempel massage, hypnos och healing touch 
var väsentligt för hur de kunde hitta kraft att vårda patienter i akutsjukvården. 

 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att psykisk och själslig beröring kunde hjälpa 
dem i deras arbete (Airosa et al., 2011; Anderson et al. 2015). I temat självvård framkom att 
sjuksköterskor som fick massage och hypnos kände ett välbefinnande, kunde hantera stress 
bättre och var mer lugna vid behandling av patienter (Airosa et al., 2011). Sjuksköterskor 
upplevde att deras jobbförmåga och energi ökade. De sjuksköterskor som fick healingträning 
kände en mer gemenskap med patienter, healing touch gav även en vägledning för vård av 
patienter (Anderson et al. 2015). Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att kunna vårda sig 
själv för att kunna vårda andra (Enns & Sawatzky, 2016). Vissa sjuksköterskor beskrev att 
massage och hypnos påverkade deras arbete på ett positivt sätt. Känslan av välbefinnande på 
jobbet gav de möjligheten till att stötta sina kollegor och patienter. En sjuksköterska beskrev 
att massage och hypnos gjorde att de blev mer lugna och kunde hantera stress bättre och vara 
mer lugna med patienter och behandla de bättre. Många sjuksköterskor upplevde att djup 
avslappning påverkade deras sätt att kunna ge vård och behandla patienter. Sjuksköterskor 
beskrev en ökning i deras jobbförmåga och energi. Massage och hypnos hjälpte 
sjuksköterskor att hantera stress inom arbetet (Airosa et al., 2011). Sjuksköterskor beskrev i 
en studie om upplevelsen av healing touch (HT) som hjälpte till att underlätta en gemenskap 
med patienter. Sjuksköterskor som hade genomgått healingträning upplevde att de kunde ge 
ett mer holistiskt inflytande vid bemötandet av patienter och vara mernärvarande. 
Sjuksköterskor beskrev att HT gav en ny vägledning för att hjälpa dem att vårda sina 
patienter (Andersson et al. 2015). 
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7 DISKUSSION 
 

Nedan följer diskussion av arbetets metod, resultat och etiska ställningstaganden. I metoden 
diskuteras för- och nackdelar med litteraturöversikten samt hela metodprocessen. Metoden 
diskuteras även utifrån trovärdighet, giltighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen 
diskuteras tidigare forskning samt vårdteoretiskt perspektiv mot resultatet. Diskussionen 
avlutas med en etisk diskussion där etiska dilemman diskuteras. 

 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
Metoden som använts är en litteraturöversikt för att erhålla en omfattande och varierande 
information som svarade på syftet då Friberg (2012) menar på att både kvantitativ och 
kvalitativ forskning kan användas i en litteraturöversikt. Kvantitativa artiklar har använts då 
Eliasson (2013) beskriver att kvantitativa artiklar skapar ett bredare perspektiv inom ett visst 
område. Kvalitativa artiklar har använts då Eliasson (2013) beskriver att kvalitativa artiklar 
ger en djupgående förståelse för ämnet samt att Polit och Beck (2012) beskriver att de ger en 
ökad insikt i personers upplevelser. 

En annan metod som var av intresse att använda var intervjuer för att få en större inblick och 
kunskap om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Intervjuer skulle kunna göra att 
processen kan styras mer och lättare få svar på syftet. Brist på tid gjorde dock att denna 
metod inte valdes.  

Två viktiga elektroniska databaser för forskare är CINAHL Plus och Medline (Polit & Beck, 
2012). Författarna använde CINAHL Plus till största del i sökning av artiklarna eftersom 
databasen erbjuder många olika källor och information och har ett avancerat sökläge som 
kan ge en mer noggrann sökning (Polit & Beck, 2012). Anledningen till att inte bara CINAHL 
Plus har använts som databas är för att få omfattande information. 

Syftet var att beskriva vad som gör att sjuksköterskor kan finna kraft att vårda inom 
akutsjukvården varvid sökorden i databaserna har valts utifrån detta syfte. Under arbetets 
gång så ändrades och anpassades sökorden och ord kombinerades likaså användes 
trunkering eftersom Östlund (2012) beskriver att trunkering kan användas för att få med 
böjningsformerna av ett ord för att på så vis bredda sökningarna och hitta mer information. 
Det är viktigt med en noggrann presentation av sökprocessen för att läsaren ska kunna 
bedöma relevansen av de texter som valts att analyseras (Friberg, 2012). Författarna har haft 
detta i åtanke vid arbetets gång och beskrivit tydligt hur datainsamlingen har gått till. 

En styrka med vald metod enligt författarna är att en litteraturöversikt kan ge information 
och kunskap från både kvantitativa och kvalitativ forskning och därav få en bred information 
men samtidigt undersöka och få information på djupet. En annan styrka med metoden var 
avgränsning av årtalet vid sökning av artiklarna där artiklarna skulle vara så nya som möjligt 
då forskning är en färskvara enligt Friberg (2012). Åtta artiklar av fjorton var som mest sex år 
gamla och resterande sex var upp till åtta år gamla. För att få mer träffar och hitta artiklar 
kunde sökningen enligt författarna ha breddats ännu mer men då finns risk att viss 
information är inaktuell. Kunskapsutveckling sker genom forskning och där är viktigt att 
sjuksköterskan använder ny kunskap i omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012). 

En svaghet med examensarbetet kan vara att det är mindre antal kvantitativa artiklar i 
förhållande till kvalitativa artiklar då den omfattande informationen kan bli mindre. Mest 
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data som svarar på syftet har hittats i de kvalitativa artiklarna, varför det förekommer mer 
kvalitativa artiklar i detta arbete. Vid sökning i databaserna av artiklarna hade möjligtvis 
andra ord kunnat användas för att få mer träffar och information. Användandet av boolesk 
söklogik hade kunnat användas mer genom att använda OR eller NOT mellan sökorden som 
Friberg (2012) beskriver, för att få en mer detaljerad sökning och lättare att finna 
information om det som avses. En annan svaghet var att det möjligtvis var för få databaser 
som användes vid sökning av artiklarna, det kanske skulle kunna ge mer omfattande sökning 
att använda andra databaser mer. 

 
Genom att avgränsa vissa artiklar genom inklusions- och exklusionskriterier kan man 
identifiera artiklar som passar till studien (Friberg, 2012). Exklusionskriterier och 
inklusionskriterier användes för att kunna sortera ut information passande till syftet och 
allmänsjuksköterskor varvid ambulanssjukvård och all vårdpersonal förutom sjuksköterskan 
exkluderades. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om vi valt sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården samt all vårdpersonal. Detta hade även blivit för stort varför vi valde att 
avgränsa oss till endast sjuksköterskan inom akutsjukvården och för att arbetet ska rikta sig 
till allmänsjuksköterskor. 

 
För att bedöma artiklarnas kvalité har kvalitetsfrågor använts från Fribergs (2012) förslag. 
Vissa frågor valdes att exkluderas på grund av att de inte ansågs vara relevanta samt 
svårbedömda och svårförståeliga. Dessa frågor ansågs heller inte vara avgörande för 
artiklarnas kvalité, dock så hade författarna ett kritiskt förhållningsätt gentemot artiklarna 
för att ändå kunna urskilja vårdvetenskapligheten och uppfyllandet av kraven för en god 
kvalité. Samtliga fjorton artiklar erhöll en god kvalité och ingen artikel behövde exkluderas 
på grund av bristande kvalité. 

Dataanalysen har genomförts utifrån tre steg enligt Fribergs (2012) beskrivning. Under 
analysens gång så diskuterade författarna likheter och skillnader mellan artiklarna och detta 
gav en bredare kunskap mellan parterna då information och idéer kunde utbytas och på så 
sätt kunna få en större inblick i arbetet. Examensarbeten som genomförs mellan två 
studenter kan främja lärandet och skapa en större fördjupning hos studenten. Fribergs 
(2012) olika steg i dataanalysen anser författarna har varit viktig för examensarbetets 
resultat då stegen enligt författarna har gett en tydlig struktur för tillvägagångsättet och gett 
god information samt fått en överblick av artiklarna och på så sätt kunna urskilja tema.  Det 
är viktigt att studenterna tar lika stort ansvar för arbetet (Segesten, 2012). Detta har varit i 
åtanke under arbetets gång så att båda parterna är insatta i arbetet och under arbetets gång 
uppkom inga konflikter mellan författarna. 

Trovärdighet handlar om en studie är så sanningsenlig som möjligt (Polit & Beck, 2012). 
Detta uppnåddes genom att författarna noggrant genomförde en kvalitetsgranskning av 
artiklarna utifrån Fribergs (2012) kvalitetsfrågor samt att författarna enbart använde artiklar 
som var kvalitetsgranskade det vill säga peer reviewed. I examensarbetet är det viktigt att lita 
på att resultatet i de vetenskapliga artiklarna som sökts fram har en hög pålitlighet, om det 
inte går att undersöka kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas (Eliasson, 2013). För 
att öka trovärdigheten har författarna försökt undvika feltolkning av texten och ha ett 
kritiskt förhållningssätt. Artiklarna lästes noggrant flera gånger för att verkligen säkerställa 
den information som ska användas. Vissa artiklar hade inte enbart legitimerade 
sjuksköterskor som deltagare utan även andra professioner, författarna har varit noggranna 
med att urskilja och använda information som är utifrån sjuksköterskors perspektiv. Detta 
för att öka arbetets trovärdighet.  Litteraturöversikt som metod har fått kritik då det finns 
risk för selektivt urval och risk att författarna väljer studier utifrån egna ståndpunkter. Då 
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gäller det att ha ett kritiskt förhållningssätt både i läs- och skrivprocessen (Friberg, 2012). 
Författarna har haft detta i åtanke under examensarbetets gång och inte låta förförståelsen 
det vill säga kunskaper, förutfattade meningar och erfarenheter påverka resultatet. 

Giltighet handlar om att säkerställa att studien undersöker det som verkligen ska undersökas 
(Polit & Beck, 2012). Författarna har varit kritiska gentemot artiklarnas tillvägagångssätt och 
instrument och författarna i arbetet har dragit slutsatsen att samtliga artiklar erhöll en god 
giltighet, detta för att öka trovärdigheten i examensarbetet. Författarna har varit noggranna 
med att ha syftet i åtanke under hela arbetets gång för att inte komma bort från det som 
verkligen ska undersökas. I arbetet iakttogs en noggrannhet med att sortera ut viktigt 
innehåll i artiklarnas resultat som ska svara på syftet och undersöka det som ska undersökas. 
Författarna har varit noggranna med att beskriva tillvägagångsättet under metoden som 
exempelvis redovisa tydligt hur sökningsprocessen har gått till och beskriva steg för steg hur 
analysen har genomförts. Artiklarna i examensarbetet presenteras i en sökmatris där bland 
annat datum, sökord och begränsningar finns med. 

Generaliserbarhet och överförbarhet hos kvantitativa och kvalitativa studier handlar om ifall 
resultatet i en viss studie kan överföras och sättas in i andra grupper eller situationer som en 
aspekt för en studies trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Artiklarna som användes var från 
olika länder och den största delen var från USA. Eftersom det kan skilja sig i 
sjuksköterskeyrket beroende på land så kanske generaliserbarheten inte kan vara lika stark i 
alla artiklar. Resultat från artiklar som är ifrån USA kanske inte kan sättas in i andra länder 
som till exempel Kina då de kan ha stora kontraster som skiljer dem åt i vården och i 
sjuksköterskeyrket. Att använda artiklar som enbart var från Europa eller västvärlden skulle 
kunna öka generaliserbarheten för just det området. Författarna ville däremot ha ett brett 
perspektiv och se hur sjuksköterskors förmåga att hitta kraft kan skiljas åt, varvid artiklar 
från olika länder användes vilket också ökar generaliserbarheten att gälla under andra villkor. 
Vissa artiklar skiljer en aning i deltagarnas erfarenhet och detta skulle kunna påverka 
resultatet eftersom personer med olika erfarenheter kan uppfatta psykiska påfrestningar och 
hur de ska hitta kraft på olika sätt. Detta skulle även kunna bli påverkat av såväl kön och 
ålder men det togs ingen hänsyn till detta. Eftersom majoriteten var kvinnor i samtliga 
artiklar skulle överförbarheten enligt författarna möjligen inte vara lika hög jämfört med en 
studie som hade en jämn fördelning på kvinnor och män där överförbarheten kanske skulle 
ha varit högre. 

 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva vad det är som gör att sjuksköterskor kan hitta kraft att vårda inom 
akutsjukvården. Resultatet visade på teman som har identifierats, stöd från teamet, 
personliga egenskaper och självvård. Dessa olika teman innehåller information som skulle 
kunna ge sjuksköterskor kraft att vårda. 

I resultatet framkom det att teamet var viktigt för att sjuksköterskor skulle finna kraft att 
vårda. Bland annat kunde arbetsteamet skapa positiva förändringar inom vården som 
exempelvis en mer anpassad vård med högre kvalité. Kollegor kunde hjälpa sjuksköterskor i 
deras vårdarbete samt koordinera och planera arbetsdagen och när sjuksköterskor hade en 
partner att samarbeta med blev vård av patienter mycket bättre. Enligt författarna skulle ett 
sådant arbetsteam kunna vara viktigt för sjuksköterskor att hitta kraft. Tidigare forskning 
visar att sjuksköterskor upplever brist på hjälp när det är hög arbetsbelastning på 
akutmottagningen och att brist på personal leder till längre arbetsskift och mer ansvar för
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sjuksköterskor (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). I resultatet framkom det även att 
sjuksköterskor upplevde lägre nivåer av utbrändhet när de hade stöd från en handledare och 
sjuksköterskor som inte hade utbrändhet var positiva och hade gott självförtroende i 
vårdandet. Detta kan anses vara viktigt för att hitta kraft och hantera utbrändhet. Tidigare 
forskning visar att utbrändhet sker oftare när det är brist på personal och ingen tid över (Rozo, 
Olson, Thu & Stutzman, 2017) och flödet av patienter på akuten är även en märkbar orsak till 
utbrändhet (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010). I resultatet framkom det vidare 
att sjuksköterskor som fick socialt stöd på sin enhet varken hade emotionell utmattning, 
depression eller oro. Vårdbeteendet hade ett positivt samband gentemot självinsikt, socialt 
stöd och en positiv attityd och förmågan att hantera en börda. Detta sociala stöd kan anses 
vara viktigt då Adriaenssens, De Gucht och Maes (2014) beskriver i tidigare forskning att 
sjuksköterskor upplever att brist på stöd från handledare är en orsak till hög emotionell 
utmattning. 

I resultatet framkom det vidare att ha förebilder på arbetet gav sjuksköterskor perspektiv och 
erfarenheter i deras arbetsutförande. Detta kan anses vara av vikt då Yuwanich, Sandmark och 
Akhavan (2015) framhäver i tidigare forskning att det inte finns något stöd från 
organisationen för att utöka deras professionalitet utan de är tvungna att förse sig själva med 
den övningen för att få mer kunskap. 

Vidare framkom det i resultatet att debriefing användes som hjälp för att kunna hantera vissa 
svåra patientsituationer. Detta resultat kan kopplas till Travelbees (1971) teori där sårbarheten 
hanteras genom att sjuksköterskan kan diskutera sina tankar och känslor om sjukdom, 
lidande eller den döende individen och som avgör sättet att vårda människor i lidande, 
sjukdom och död. I tidigare forskning framhävs det att sjuksköterskor beskrev att de inte hade 
några sätt att hantera stressiga situationer och en sjuksköterska beskrev att man inte kunde 
prata om tillfällen där en patient dog utan känslorna fanns kvar inom sig (Rozo, Olson, Thu & 
Stutzman, 2017). Detta styrker att debriefing skulle vara viktigt för att hjälpa sjuksköterskor 
att hitta kraft. 

I resultatet framkom det vidare att sjuksköterskor skulle kunna hjälpa patienter genom stöd 
från kollegor där det exempelvis blev en förbättrad kontinuitet på vården, högre kvalitet på 
vården samt en mer anpassad vård till patienters behov. Detta kan kopplas till Travelbee 
(1971) där sjuksköterskan måste se den unika människan med egna behov för att uppnå en 
mellanmänsklig relation och att sjuksköterskan ska kunna tillmötesgå många av patientens 
behov och förutse dessa. Almerud- Österberg (2014) poängterar också att sjuksköterskors 
ansvar inom akutsjukvården är att skapa god relation och göra patienten delaktig och fokusera 
på den mänskliga helheten. Vad som framkommer i resultatet skulle detta anses vara viktigt 
då tidigare forskning enligt Gordon, Sheppard och Anaf (2009) visar på att sjuksköterskors 
påfrestningar påverkade patienter på så vis att de inte kan uttrycka sina behov till 
sjuksköterskor i deras stressiga arbetsförhållanden, samt att deras behov inte blir taget på 
allvar enligt Forsgärde, Attebring och Elmqvist (2016).  
I resultatet framkom det att personliga egenskaper hjälpte sjuksköterskor att hitta kraft att 
vårda. Bland annat var förmågan att återställa sig viktigt för att sjuksköterskor skulle kunna 
hantera stress. Stressen kunde hanteras genom att sjuksköterskor hade ett gott 
självförtroende och uthållighet som ledde till en god vård för patienter. Återställning kunde 
även skapa en drivkraft och styrka i arbetet. Denna typ av återställning och förmågan att 
hantera stress kan anses vara en positiv egenskap för att hitta kraft. Tidigare forskning visar 
att akutmottagningen är en stressig och kaotisk miljö (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017) 
och stress leder även till att kvalitén på vården minskar (Yuwanich, Sandmark & Akhanav, 
2015). Därmed skulle en återställning kunna anses hjälpa sjuksköterskor i dessa fall. I 
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resultatet framkom det vidare att en koordinator kunde hjälpa till att göra extra jobb och 
fördela uppgifter och sjuksköterskor kunde då få mer tid till patienter. Tidigare forskning 
visar på att sjuksköterskor på akutmottagningen upplever en brist på tid att utföra sina 
arbetsuppgifter och att inte kunna samordna med patienter (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 
2015). Därmed anses att en koordinator skulle kunna vara till hjälp i vården. Det framhävs 
vidare i resultatet att sjuksköterskor upplevde bekräftelse i sitt arbete när de blev stöttade från 
arbetsledningen. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor känner sig utbrända 
och att deras arbete inte uppskattas (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2015). Detta kan styrka 
att bekräftelse skulle kunna vara viktigt i arbetet för hur de kan hitta kraft och känna sig 
uppskattade i deras arbete. 

Resultatet visade att sjuksköterskor som fick stöd från ledningen upplevde lägre nivåer av CF 
och i tidigare forskning beskriver Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel och Reimels (2010) att 
sjuksköterskor på akutmottagningen upplever medel till höga nivåer av CF. I resultatet 
framkom det även att stöd från ledningen kunde leda till CS. Detta kan kopplas till Travelbee 
(1971) som menar ett en sjuksköterska kan bli känslomässigt involverad i en annan persons 
tankar att patientens behov inte kan tillgodoses då hennes egna behov inte har blivit bemötta. 
Sjuksköterskan kan då behöva få hjälp från en annan person i dessa situationer. Detta kan 
styrkas som en beskrivning av CF och att stöd från en annan skulle kunna hjälpa 
sjuksköterskor att uppnå CS. Fortsättningsvis framkom det i resultatet att ett program som 
sjuksköterskor genomgick skulle hjälpa till att förhindra CF. Efter programmet ökade CS hos 
dem och de kände sig mer stärkta, fick bättre självförtroende samt kände mer medlidande till 
patienter. Detta kan kopplas till Travelbee, (1971) som menar att sympati är en form av 
medlidande och ett sätt att skapa mellanmänskliga relationer där en person förmedlar och 
delar sina känslor. För att uppnå empati behöver sjuksköterskan ha en vilja att hjälpa den 
sjuka människan, inte för att det är förväntat av henne utan för att hon själv vill (Travelbee, 
1971).  Detta kan även relateras till begreppet CS. 

Tidigare forskning enligt Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) framhäver att sjuksköterskor 
upplever brist på resurser och känner sig utmattade men resultatet framhäver att envishet 
kunde hjälpa sjuksköterskor att hantera utmaningar trots få resurser som hjälpmedel. 
Resultatet visade vidare att utmattning kunde lindras genom samarbete på avdelningen som 
förbättrade arbetet. I en studie framkom det att majoriteten av sjuksköterskor som jobbade 
inom akutsjukvård upplevde utmattning ofta vilket kunde äventyra patientsäkerheten 
(Smith-Miller & Shaw- Kokot, 2014). Genom samarbete skulle patientsäkerheten anses 
kunna öka. 
Fortsättningsvis visade resultatet att sjuksköterskor hanterade stress genom att behärska sin 
ilska och vara bekväm i sig själv. Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor kunde 
hantera patienter genom att dela med sig av sina frustrationer och bli bekräftad av sina 
kollegor. I tidigare forskning framkommer det att en sjuksköterska beskriver att andra 
sjuksköterskor blir sura och bittra under tiden de jobbar samt att frustration uppstår (Rozo, 
Olson, Thu & Stutzman, 2017). Det framkom vidare i resultatet att sjuksköterskor hanterade 
en viss påfrestning på så vis att sjuksköterskor hade lärt sig att stänga av vissa bakgrundsljud 
och information som inte var nödvändiga såväl som att inte bli påverkad av en viss 
påfrestning genom att de är vana vid att jobba i dessa omständigheter. Det framkom även att 
genom att vara envis kunde mål sättas upp, komma framåt och hålla ut under arbetet. Detta 
skulle kunna kopplas till Travelbees (1971) teori där sjuksköterskor riskerar att undvika sina 
känslor och dess innebörd. Detta skulle kunna styrka att sjuksköterskor kanske inte har hittat 
sitt sätt att hantera påfrestningar eller hittat kraften utan istället undvikit att hantera detta 
genom att stänga av sina känslor och istället håller ut. Enligt resultatet var ärlighet en grund i 
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sjuksköterskors motståndskraft i arbetet och ärlighet skapade en atmosfär av integritet och 
tillit när man bemötte patienter.  Tidigare forskning visar att patienter upplever att de inte 
blir tagna på allvar samt att sjuksköterskor inte tror på vad de beskriver (Forsgärde, Attebring 
& Elmqvist, 2016). Enligt Travelbee (1971) kan sympati göra att patienten upplever tillit till 
sjuksköterskan och hon måste bevisa för patienten att hon kan skapa tillit. Det är 
sjuksköterskans professionella roll att tillgodose den hjälp som behövs och hon måste bevisa 
för patienten att han kan förlita sig på henne. 

I resultaten framkom det slutligen att sjuksköterskor kunde hitta kraft att vårda med hjälp av 
självvård. Det framkom bland annat att sjuksköterskor som använde sig av självvård i form av 
hypnos och massage kunde vara lugna och hantera stress bättre och kunde därigenom få mer 
energi. Hypnos och massage skulle anses kunna ge sjuksköterskor kraft och energi och inte bli 
påverkad av det som Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) och Yuwanich, Sandmark och 
Akhavan (2015) poängterar i tidigare forskning. Enligt Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) 
kunde utbrändhet och utmattning samt stress enligt Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2015) 
påverka sjuksköterskors vårdarbete på ett negativt sätt. Vidare i resultatet uppger 
sjuksköterskor att det är viktigt att kunna vårda sig själv för att kunna vårdaandra. 
Förmågan att vårda sig själv kan därmed anses vara viktigt för att hantera dessa påfrestningar 
som kan uppstå och därav hitta kraft att vårda. I tidigare forskning framkom det att 
sjuksköterskor som upplevde utmattning har högre risk för stickskador och muskelvärk 
(Smith-Miller & Shaw- Kokot, 2014) och stress kan orsaka huvudvärk, utmattning och 
sömnproblem och stress leder till att kvalitén på vården minskar (Yuwanich, Sandmark & 
Akhavan, 2015). I resultatet framkom det även att sjuksköterskor som hade genomgått healing 
kunde hjälpa dem i deras vårdarbete och att de kunde ge ett mer holistiskt inflytande på 
vården. Tidigare forskning visade att stress leder till att kvalitén på vården minskas genom en 
icke holistisk vård (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2015 ). 
 
 
7.3 Etikdiskussion 

 
I detta arbete har alla artiklar kvalitetsgranskat utifrån Fribergs (2012) frågor angående 
kvalitetsgranskning. Vissa artiklar var svåra att kvalitetsgranska utifrån frågorna då det 
ibland blev svårt att urskilja och hitta svaret på frågorna, författarna löste detta genom att 
analysera texten noggrant, använda lexikon och diskutera med varandra. Då vissa meningar 
eller ord har varit svåra att tolka har författarna läst igenom artiklarna flera gånger noggrant 
för att minimera risken för att kunna förvränga eller misstolka texterna. Författarna har i 
examensarbetet varken förfalskat, plagierat eller förvrängt resultaten när texterna lästs 
igenom och analyserats, utan har med egna ord skrivit det som de kommit fram till. I Codex 
(2017) framkommer det att peer reviewed är viktigt för att undersöka om studier uppfyller 
vetenskapliga krav. Vissa artiklar kunde inte påvisas direkt att de var peer reviewed och 
därför kontrollerades vidare i Ulrichs web som kunde bekräfta detta. 

 
Ett etiskt dilemma kan ibland uppstå och vara svår att försöka lösa själv. Att samarbeta har 
enligt författarna varit till fördel i dessa situationer. Enligt Friberg (2012) kan 
examensarbeten som genomförs mellan två studenter främja lärandet hos studenten. 
Samtidigt kanske arbetet som skrivs två och två medföra en risk för konflikter enligt 
författarna men detta uppstod inte under arbetets gång. Ett annat etiskt dilemma var att två 
artiklar inte tog upp om de hade blivit godkända av en etisk styrelse men artiklarna valdes att 
användas ändå eftersom de uppfyllde andra kriterier såsom informerat samtycke och de var 
peer reviewed. Författarna har använt referenshantering genom APA-style för att underlätta 
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sökandet av källan i referenslistan för att se ursprungskällan. Vissa ord har varit svåra att 
översätta från engelska då samtliga artiklar är skrivna på det engelska språket varför 
författarna i detta arbete har använt bland annat lexikon och synonymer för att få fram och 
komma så nära ordet så noggrant som möjligt för att inte förlora ordets innebörd. 
Författarna har undvikit förförståelse för att undvika feltolkningar av texten. Författarna kan 
inte säkerställa att alla författarna till artiklarna inte har förvrängt eller har en förförståelse 
då detta inte går att kontrollera då de transkriberande intervjuerna inte bifogades i studierna. 

 
 

8 SLUTSATS 
 

Syftet var att beskriva vad som gör att sjuksköterskor kan finna kraft att vårda inom 
akutsjukvården. Resultatet visade på tre teman som skulle kunna göra att sjuksköterskor kan 
hitta kraft att vårda: Stöd från teamet, personliga egenskaper och självvård. Stöd från teamet 
och personliga egenskaper var det övervägande sätten som sjuksköterskor skulle kunna hitta 
kraft på. Ett fungerande och stöttande teamarbete ledde till att sjuksköterskor kunde utföra 
sitt arbete på ett bra sätt och därmed ge en bra vård till patienter.  
Personliga egenskaper såsom envishet, positivitet och självförtroende gav en positiv inverkan 
på vården. Tidigare forskning visade på att sjuksköterskor upplever påfrestningar och stress 
inom akutsjukvården och framförallt akutmottagningen. Sjuksköterskor känner sig pressade 
i sin arbetssituation och yrkesroll från både organisationen, samhällets och patienters 
förväntningar, bristande resurser och personal. Kan inte sjuksköterskor hitta kraft så kanske 
det kan leda till att vården äventyras och försämras och att sjuksköterskor inte kan nå upp till 
sin professionella yrkesroll. Travelbees(1971) teori skulle kunna vara till stöd för 
sjuksköterskors sätt att hitta kraft då sjuksköterskan kan skapa en mellanmänsklig relation 
genom exempelvis empati och sympati och förhoppningsvis förhindra CF och uppnå CS. Då 
press hos sjuksköterskor inom akutmottagningen skulle kunna öka i framtiden är det viktigt 
att sjuksköterskor kan hitta kraft att vårda varför de skulle behöva ha mer stöd från 
arbetsledningen och kollegor samt mer personal på arbetsplatsen. Detta för att 
sjuksköterskor ska kunna leva upp till sin profession och utföra sina arbetsuppgifter som 
krävs för att ge den bästa möjliga vård för patienter. 

Förhoppningen är att resultatet från examensarbetet kan ge kunskap för hur nyblivna och 
erfarna sjuksköterskor kan hitta kraft att vårda och skapa en god kvalité på vården, samt 
hitta glädjen, motivationen och viljan att fortsätta arbeta inom sin profession. 

 
 
 
 
 

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra kvinnors sätt att hitta kraft jämfört 
med män. En annan vidare forskning skulle vara att jämföra olika verksamheter eller 
avdelningar för att se skillnader på hur sjuksköterskor hittar kraft och hur de upplever 
påfrestningar. Forskning skulle även kunna undersöka om det finns några brister inom 
sjuksköterskeutbildningens uppbyggnad som gör att sjuksköterskor inte hittar kraft att vårda. 
Vidare forskning skulle även kunna undersöka nyblivna sjuksköterskors och studenters 
upplevelser av psykiska påfrestningar när de kommer ut i arbetslivet. 
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2008-2018 58 7 1 S, Tubbert. (2016) 

20/2 Swemed Acute care nurs* Peer reviewed 27 6 1 A, Nilsson., 
Rasmussen, B., & 
Edvardsson, D. (2015) 

20/2 Cinahl+ Nurs* acute care 
energy 

Peer reviewed 
2008-2018 

38 3 1 Anderson, J., Friesen, 
M-A., Fabian, J., 
Swengros, D., Herbst, 
A., & Mangione, L. 
(2015). 

25/9 cinahl Nursing staff acute 
well being 

Peer reviewed 
2012-2018 

38 3 1 Chana, N., Kennedy, 
P., & Chessel, Z. 
(2015) 
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25/9 cinahl Car* nurs* pressing 

emergency AND 
department 

Peer reviewed 
2012-2018 

3 1 1 Boltz, M., Parke, B., 
Shuluk, J., Capezuti, 
E., & Galvin, J. (2013) 

27/2 Pubmed Nurse care acute 
stress burnout 

10 years 38 5 1 A. Czaja, M. Moss, & 
M. Mealer (2012) 

27/2 MEDLINE Nursing staff 
emergency stress 

2008-2018 136 5 1 Airosa, F., Andersson, 
S., Falkeberg, T., 
Forsberg, C., Nordby- 
Hörnell, E., Öhlén, G., 
& Sundberg, T. (2011). 

27/2 Cinahl Nursing acute care 
satisfaction 
environment 

2008-2018 
Peer reviewed 

127 2 1 Fairbrother, G., 
Jones, A., & Rivas, K. 
(2010) 

27/2 Cinahl Practitioner* work 
emergency 
department 

2010-2018 
Peer reviewed 

95 8 1 Andersson, H., 
Jakobsson, E., 
Furåker, C., & 
Nilsson, K. (2012) 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 
 

 Författare, Artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod Resultat 

1. Hunsaker, S. Chen, H-C. Maugan, D & 
Heaston, S. (2014) USA 
“Factors that influence the development 
of compassion fatigue, burnout and 
compassion satisfaction in emergency 
department” 
Journal of nursing scholarship 47(2), 
186-194 
Doi: 10.1111/jnu.12122 

Bestämma spridningen 
av Compassion fatigue 
CF, Compassion 
satisfaction CS och 
utbrändhet bland 
sjuksköterskor på 
akutmottagningen 
Faktorer som orsakar CF 
och CS. 

Kvantitativ design 
Frågeformulär som mejlades ut 
till sjuksköterskor 

Sjuksköterskor som fick 
stöttning från handledaren 
upplevde lägre nivåer av 
compassion fatigue och lägre 
utbrändhet. Att få stöd från 
ledningen var den största 
bidragande orsaken till CS. 

2. Enns, C., & Sawatzky, J-A., (2016) 
Canada 
“Emergency nurses perspectives: factors 
affecting caring” 
Journal of emergency nursing 42(3) 240- 
245 
Doi: 10.1016/j.jen.2015.12.003 

Syftet var att få en insikt i 
betydelsen av vårdandet 
från akutsjuksköterskor 

Kvalitativ metod med 
intervjuer. 

Sjuksköterskor upplevde behov 
av stöd och lyssnad på av 
arbetsledningen för att kunna 
vårda. Stöttning i vården från 
arbetsledningen ledde till 
bekräftelse. Viktigt att 
arbetsledningen var synlig på 
enheten och kunde assistera 
med vårdbeslut. Viktigt att 
kunna vårda sig själv för att 
kunna vårda andra. 

3. Flarity, K., Gentry, J-E., & Mesnikoff, N. 
(2013) 
USA 
“The effectiveness of an educational 
program on preventing and treating 
compassion fatigue in emergency 
nurses” 
Advanced emergency nursing journal 
35(3) 247-258 
Doi: 10.1097/TME.0b013e31829b726f 

Syftet var att undersöka 
effekten av behandling 
från ett 
utbildningsprogram för 
att minska compassion 
fatigue och utbrändhet. 

Kvalitativ metod Deltagarna upplevde att 
programmet var positivt och gav 
ett bra självförtroende, kände 
sig mer stärkta och mer 
medlidande. De skulle använda 
strategierna för att förhindra 
compassion fatigue. 

4. Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, 
C., & Nilsson, K. (2012) Sweden 

Syftet är att undersöka 
arbetsdagarna hos 

Kvalitativ design genom 
observationer och intervjuer 

Sjuksköterskor måste kunna 
snabbt gå från en låg belastning 
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 ” The everyday of work at a Swedish 

emergency department-The 
practitioners perspective” 
International emergency nursing 20(2) 
58-68 
Doi: 10.1016/j.ienj.2011.06.007 

undersköterskor, 
sjuksköterskor, 
medicinläkare och deras 
vård och behandling av 
patienter med 
brådskande och icke 
brådskande förhållanden 
på svenska 
akutavdelningar. 

 till en hög belastning. Detta är 
viktigt för att kunna möta 
skiftande förhållanden på 
akutmottagningen och 
tillfredsställa patienters 
vårdbehov. Stöd från 
undersköterskorna hjälper 
sjuksköterskor i deras 
vårdarbete. 

5. Boltz, M., Parke, B., Shuluk, J., Capezuti, 
E., & Galvin, J. (2013) 
USA 
“ Care of the older adult in the 
emergency department: nurses views of 
the pressing issues” 
The gerontologist 53(3) 441-453 
Doi: 10.1093/geront/gnt004 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors syn på 
frågor som ska lösas för 
att förbättra vårdandet av 
de äldre på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ studie med öppna och 
slutna frågor. frågeformulär 

Brist på personal löstes genom 
tillgängliga undersköterskor för 
att hjälpa till med omvårdnad 
Volontärer användes som hjälp 
och gav patienter stöd 

6 Fairbrother, G., Jones, A., & Rivas, K. 
(2010) 
Australien 
“ Changing model of nursing care from 
individual patient allocation to team 
nursing in the acute inpatient 
environment” Contemporary nurse 35(2) 
202-220 
Doi: 10.5172/conu.2010.35.2.202 

Syftet var att beskriva 
effekten av en 
vårdmodell. Där 
sjuksköterskor börjar 
jobba i ett team och hur 
de upplevde 
förändringen. 

Kvalitativ studie. Pilotstudie Ett arbetsteam gav positiva 
förändringar i vård av patienter. 
Förbättrad kontinuitet av vård. 
Anpassad vård till patienters 
behov. En koordinator kunde 
göra extra jobb då 
sjuksköterskor fick mer tid till 
patienter. 

7. Chana, N., Kennedy, P., & Chessel, Z. 
(2015) 
England 
Nursing staffs emotional well- being and 
caring behaviours 
Journal of clinical nursing 24(19-20) 
2835-2848 
Doi: 10.1111/jocn.12891 

Syftet är at undersöka 
relationen mellan nivåer 
av utbrändhet, psykisk 
stress och deras 
vårdbeteenden 

Kvantitativ studie med 
frågeformulär 

Vårdbeteendet var positivt 
associerat med självinsikt, 
socialt stöd och positiv attityd. 
Emotionellt bekväm, förmågan 
att hantera bördan. 

8. A, Nilsson., Rasmussen, B., & 
Edvardsson, D. (2015). 

Syftet är att belysa 
betydelser av vård för 

Kvalitativ studie. intervju Sjuksköterskor var tvungna att 
vara lugna och förberedda för 
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 Sweden 

A threat to our integrity- Meanings of 
providing nursing care for older patients 
with cognitive impairment in acute care 
settings” 
30(2016) s. 48-56 
Doi: 10.1111/scs.12220 

äldre patienter med 
kognitiv nedsättning 
inom akutsjukvård med 
fokus på sjuksköterskors 
upplevelser. 

 patienter som inte ville 
samarbeta. De tog hjälp av 
varandra vid vård av patienter. 
Sjuksköterskor upplevde att de 
blir vana vid att jobba i dessa 
omständigheter. Dela sina 
frustrationer och bli bekräftad 
av sina kollegor var viktigt för 
att kunna hantera patienter med 
kognitiv nedsättning. 

9. Lu, D-M., Sun, N., Hong, S., Fan, Y-Y., 
Kong, F-Y., & Li, Q-J. (2015) 
China 
”Occupational stress and coping 
strategies among emergency 
department nurses of china” 
Archives of Psychiatric nursing 29(2015) 
218-212 
Doi: 10.1016/j.apnu.2014.11.006 

Beskriva relationen 
mellan att hantera 
strategier och yrkes- 
relaterad stress hos 
akutsjuksköterskor i 
China 

Tvärsnittsstudie. Två 
frågeformulär skickades ut. 
Kvantitativ design 

Hur de skulle hantera stress i 
deras arbete var att tänka på de 
bra sidorna av saker, prata med 
andra, fråga om råd av 
familjemedlemmar, släktningar 
och vänner och att behärska 
ilska och besvikelse. Samt vara 
bekväm i sig själv, acceptera 
verkligheten. 

10. S, Tubbert. (2016) 
USA 
“Resiliency in emergency nurses” 
Journal of emergency nursing 
35(1) s. 47-52 
Doi: 10.1016/j.jen.2015.05.016 

Syftet var att undersöka 
motståndskraften hos 
legitimerade 
sjuksköterskor på 
akutvårdsavdelningen. 

Kvalitativ studie. Intervju via 
telefon 

Sjuksköterskor beskrev att 
envishet var en del hålla ut i 
arbetet. Sjuksköterskor kan 
arbeta genom utmaningar även 
med få resurser. Självförtroende 
och uthållighet ledde till en bra 
vård Ärlighet skapade integritet 
och tillit när man bemöter 
patienter. Debriefing var även 
en del i att kunna hantera 
patientsituationer. Samarbete 
ledde till bättre vård. 

11. Airosa, F., Andersson, S., Falkeberg, T., 
Forsberg, C., Nordby-Hörnell, E., Öhlén, 
G., & Sundberg, T. (2011). 
Sweden 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
uppfattningar av att få 

Kvalitativ studie med 
intervjufrågor 

Massage och hypnos påverkade 
deras arbete på ett positivt sätt. 
Välbefinnande på jobbet gav 
möjlighet till att stötta sina 
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 “Tactile massage and hypnosis as a 

health promotion for nurses in 
emergency care- A qualitative study” 

 
Doi: 10.1186/1472-6882-11-83 

tactile massage eller 
hypnos som en del i 
personlig hälsofrämjande 
aktiviteter på en 
akutmottagning. 

 kollegor och patienter. Massage 
och hypnos gjorde att de blev 
mer lugna och kunde hantera 
stress bättre och behandla 
patienter bättre. Sjuksköterskor 
beskrev en ökning i deras 
jobbförmåga och energi. 

12. Anderson, J., Friesen, M-A., Fabian, J., 
Swengros, D., Herbst, A., & Mangione, L. 
(2015). 
USA 
“Examination of the perceptions of 
registered nurses regarding the use of 
healing touch in the acute care setting” 
Journal of holistic nursing. 34(2) s.167- 
176 
Doi: 10.1177/0898010115592744 

Syftet var att värdera 
användandet av healing 
touch (HT) övningar och 
tekniker av 
sjuksköterskor. 
Att värdera inverkan av 
denna användning i 
arbetsprocessen under 
patientvård och att 
beskriva inverkan på HT 
träning på 
sjuksköterskors attityder 
och behov gentemot 
egenvård och 
patientvård. 

Kvalitativ. 
Fokusgruppsintervjuer. 
Frågorna fokuserade på HT. 

Healing träning var positivt för 
patienter. Sjuksköterskor 
beskrev att HT hjälpte till att 
underlätta en gemenskap med 
patienten. Genom att ge en mer 
centrerad och lugnande närvaro 
upplevde sjuksköterskor att 
patienter visste att de brydde sig 
om dem. Sjuksköterskor som 
hade genomgått HT träning 
upplevde att de kunde ge en mer 
holistisk inflytande vid 
bemötandet av patienter och 
vara mer närvarande. 

13 L. Wolf, C. Perhats, A. Delao, P. Clark. 
(2017) 
USA 
“Workplace aggression as cause and 
effect emergency nurses experiences of 
working fatigue” International 
emergency nursing 33(2)  s. 48-52 

 
Doi: 10.1016/j.ienj.2016.10.006 

Att beskriva upplevelse 
av arbetsmiljö för 
sjuksköterskor på akuten 
källan till arbetsrelaterad 
trötthet och dess effekter 
på deras privatliv, vård 
av patienter och 
arbetsutförande. 

Kvalitativ och kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 

Sjuksköterskor föreslog att 
engagemang från ledningen 
mildrade trötthet genom att 
arbeta tillsammans. 
Engagemang ledde till fördelar 
för dem själva och patienter. 
Sjuksköterskor beskrev 
betydelsen av uppmuntran i 
deras arbete och skapade 
möjlighet för sig själva och 
arbetskamrater att kunna 
arbeta. 

14 A. Czaja, M. Moss, & M. Mealer (2012) 
USA 

Syftet är att bestämma 
hur sjuksköterskor 

Kvantitativ design. Använt olika 
poängskalor. 

Sjuksköterskor som inte hade 
posttraumatiskt stressyndrom 
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 “Symptoms of posttraumatic stress 

disorder among pediatric acute care 
nurses” 
Journal of pediatric nursing 27 (4) s. 357- 
365 
Doi: 10.1016/j.pedn.2011.04.024 

påverkas av att jobba i en 
stressig miljö. 

 eller utbrändhet var mer 
positiva till sitt jobb med mer 
självförtroende hos deras 
kollegor och kände som en del 
av ett team de kände också att 
direkt patientvård var en primär 
del i resultatet hos deras 
patienter. 



 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 
 

 Artiklar 
Kvalitetsfrågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Finns det ett 
tydligt problem 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Finns det ett klart 
formulerat syfte 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 
metod beskriven 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersökningsper 
sonerna 
beskrivna/urvalet 
beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data 
analyserats? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet 
tydligt beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs det hur 
författarna tolkat 
studiens resultat 
(Endast kvalitativa 
artiklar) 

- Ja Ja Ja - Ja - Ja - Ja Ja Ja Ja Nej 

Finns det etiska 
resonemang 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 
metoddiskussion 

Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Sker en 
återkoppling till 
teoretiska 
antaganden? 

Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Summa poäng  8/11 9/11 10/1 
1 

8/1 
0 

8/1 
1 

9/10 11/ 
11 

8/1 
1 

11/ 
11 

11/ 
11 

10/ 
11 

10/ 
11 

10/1 
1 

 
Nej= 0 poäng 

Ja= 1 poäng 
 
 

För kvantitativa artiklar 

0-3= Låg kvalité 

4-6= Medelmåttig kvalité 

7-10= Hög kvalité 

För kvalitativa artiklar 

0-4= Låg kvalité 

5-8= Medelmåttig kvalité 

9-11= Hög kvalité 
 
 
 
 
 
 

1 
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BILAGA D ÖVERSIKTSTABELL 
 

Artiklar Syfte Metod Resultat 
Artikel 
2 

Syftet var att få en insikt i 
betydelsen av vårdandet 
från akutsjuksköterskor 

Urval: Leg sjuksköterskor. 17 
deltagare. 12 kvinnor 5 st män. 
Medelålder 40 år. 3-37 års 
arbetserfarenhet. 
Metod: kvalitativ design. Deskriptiv. 
Land: Kanada. Intervjuer med 
ljudinspelning. Informerat samtycke. 
Transkriberat intervjuerna. 

Stöd: 
Sjuksköterskor upplevde behov av stöd och lyssnad på av 
arbetsledningen för att kunna vårda. 
Stöd från teamet 
När de blev stöttade i vården av arbetsledningen kände de sig 
bekräftade. Det är viktigt att arbetsledningen var synlig på 
enheten och kunde assistera med vårdbeslut. 
Vårda sig själv: 
Sjuksköterskor beskrev det är viktigt att kunna vårda sig själv för 
att kunna vårda andra. 

Artikel 
3 

Syftet var att undersöka 
effekten av en behandling 
från ett 
utbildningsprogram för 
att minska compassion 
fatigue och utbrändhet. 

Urval: Sjuksköterskor som jobbar på 
akutmottagningen. Ålder mellan 20- 
56+ år. 65 kvinnor och 8 män. 
Arbetserfarenhet: 1-20+ år. 73 
deltagare 
Metod: Kvalitativ. Frivilligt 
deltagande. Pre/posttest design. 
Deltagarna fick information om 
studien via brevlådan. Kontrollgrupp 
användes i studien som genomgick ett 
program för hur de skulle förhindra 
CF.  Land: USA 
Genomgick ett seminarium där 
deltagarna tittade på en dokumentär 
sedan diskuterade deltagarna. 
Använde ProQOL för självrespons med 
fokus på CF och CS, utbrändhet och 
STS. 

Personliga egenskaper 
Deltagarna upplevde att programmet var positivt, gav ett bra 
självförtroende, och de kände sig mer stärkta och ett medlidande 
till patienter. De skulle använda strategierna för att förhindra CF. 
CS ökade efter programmet. Programmet innehöll bland annat 
ett seminarium där olika teman var i fokus som kunde hjälpa till 
att förhindra CF, bland annat genom självreglering, planering, 
stöd, egenvård och vitalisering. 

Artikel 
4 

Syftet är att undersöka 
arbetsdagenen på en 
svensk akutmottagning 
från utövarens 
perspektiv. 

Urval: Sjuksköterskor och 
undersköterskor och medicinläkare. 57 
st deltagare. 43 kvinnor Ålder 25-45 
år. Arbetserfarenhet var 0-31 år. 
Metod: kvalitativ design. Explorativ. 

Stöd från teamet 
Undersköterskorna och sjuksköterskor diskuterade med 
varandra för att kunna koordinera arbetet samt hur de skulle 
lägga upp arbetsdagen. 
Stöd från undersköterskorna hjälper sjuksköterskor i deras 



2  

 
  Land: Sverige. 

Intervjuer/Gruppintervjuer. 
Observationer. Individuell intervju. 2st 
akutvårdsavdelningar. Frivilligt 
samtycke. Godkänd av en etiskt 
kommittee. Transkriberat. 

vårdarbete. 

Artikel Syftet var att undersöka Urval: 527 sjuksköterskor från 49 Stöd från teamet 
5 sjuksköterskors syn på olika sjukhus. Varav 474 var kvinnor Lösningar till problem om bristande mänskliga resurser 

frågor som ska lösas för och 53 var män. Medelålder var 42, 7 inkluderar tillgängliga undersköterskor för att hjälpa till med 
att förbättra vårdandet av år grundläggande omvårdnad och sitta med patienter var optimalt 
de äldre på en Land: USA för att kunna ge en god kvalitet på vård. 
akutmottagning. Metod: Kvalitativ design. Explorativ Det var en fördel att använda volontärer som satt hos patienter 

innehållsanalys. Använt databaser och gav stöd till patienter. 
GIAP, NICHE, SHE-SQUARE vid 
undersökningen. 

Artikel Syftet var att beskriva Urval: 221 sjuksköterskor Stöd från teamet 
6 effekten av en Metod: Pilotstudie. Kvalitativ design. Sjuksköterskor upplevde att ett arbetsteam gav positiva 

vårdmodell. Där 15 enheter på sjukhus. TN modell och förändringar i vård av patienter. Det blev förbättrad kontinuitet 
sjuksköterskors börjar IPA modell. Icke slumpmässig på vården och högre kvalitet på vården samt en mer anpassad 
jobba i ett team och hur experimentell studie. Land: Australien vård till patienters behov. 
de upplevde Grupper förbereddes. Frågeformulär Stöd från teamet 
förändringen. som heter NWSQ En koordinator hjälpte till med extra jobb, sjuksköterskor fick 

mer tid till patienter. Koordinatorn kunde koordinera arbetet, 
sjuksköterskor kunde koncentrera sig på vårdandet. 

Artikel Syftet är att belysa Urval:13 st sjuksköterskor från Personliga egenskaper 
8 betydelser av vård för medicin onkolog och neurologen. Sjuksköterskor blev lugna och förberedda för patienter som var 

äldre patienter med Sjuksköterskor och undersköterskor. aggressiva och inte ville samarbeta. Sjuksköterskor blev vana att 
kognitiv nedsättning 23-63 år gamla. 17 års erfarenhet. jobba i dessa omständigheter, tänker inte på hur det påverkar 
inom akutsjukvård med Hade ej angett kön. dem. 
fokus på sjuksköterskors Metod: Godkänd av etisk kommittee, Två personal för att hjälpa patienter. 
upplevelser. fenomenologiskt tillvägagångsätt. Dela med sig av sina frustrationer och bli bekräftad av kollegor 

Kvalitativ design. Land: Sverige var viktigt för att kunna hantera vissa patienter. 
Informerat samtycke. Narrativ 
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  intervju. Bandinspelad. Transkriberat 

intervjuer. 
 

Artikel Syftet var att undersöka Urval: 16 sjuksköterskor på akuten. Personliga egenskaper 
10 motståndskraften hos Metod: kvalitativ design. Direkt Envishet lede till engagemang inom vården. Envishet var att 

legitimerade innehållsanalys.Land: USA komma framåt, hålla ut och sätta mål genom utmaningar. 
sjuksköterskor på Informerat samtycke. Frågeformulär, Sjuksköterskor arbetade genom utmaningar trots få resurser. 
akutmottagningen. intervjuer. 15 intervjuer på telefon 1 Självförtroende, uthållighet kan leda till en utmärkt vård. 

intervju ansikte mot ansikte. Envishet gör att sjuksköterskan går vidare till nästa patient trots 
påfrestningar. Ärlighet skapar integritet, tillit vid bemötande av 
kollegor och patienter 
Stöd från teamet 
Debriefing var en del i att kunna hantera svåra patientsituationer. 
Sjuksköterskor som hade samarbete gjorde att stöd och vård av 
patienter blev bättre. Kollegor uppmuntrade samarbete inom 
patientvård och stöttning 
Personliga egenskaper 
Sjuksköterskor kunde filtrera bort onödiga bakgrundsljud eller 
information Det var viktigt att förbli positiv och känna igen 
varningssignaler av stress. Optimism gav en bekväm arbetsmiljö 
genom att vara positiv. Återställning var viktig för att veta hur 
sjuksköterskan skulle prioritera samt klara av stress. 
Återställning börjar med mental och psykologisk självreflektion 
om hur sjuksköterskan ska fokusera på sinnet, styrkan och 
drivkraften. 

Artikel Syftet är att undersöka Urval: 57 deltagare både Självvård 
11 sjuksköterskepersonalens sjuksköterskor och undersköterskor. Vissa sjuksköterskor beskrev att massage och hypnos påverkade 

upplevelser och Metod: kvalitativ design. Hypnos och deras arbete på ett positivt sätt. Välbefinnande gav de möjlighet 
uppfattningar av att få massage. Land: Sverige till att stötta sina kollegor och patienter. En sjuksköterska 
taktil massage eller 38 st som genomförde hypnos och beskrev att massage och hypnos gjorde att de blev mer lugna och 
hypnos som en del i massage, 16 stycken genomförde kunde hantera stress bättre och vara mer lugna med patienter 
personlig hälsofrämjande intervjuer, 4 fokusgrupper. Inspelade, och behandlar patienter bättre. Många sjuksköterskor beskrev att 
aktiviteter på en använde intervjuguide, hypnos och deras upplevelser av avslappning påverkade deras sätt att kunna 
akutmottagning. massage 1 gång/vecka. Informerat ge vård och behandla patienter. Sjuksköterskor beskrev en 

samtycke. Godkänd av etisk kommittee ökning i deras jobbförmåga och energi. Massage och hypnos 
hjälpte dem att hantera stress och de kunde göra ett bättrejobb 
trots stress. 
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Artikel 
12 

Syftet var att värdera 
användandet av healing 
touch (HT) övningar och 
tekniker av 
sjuksköterskor. 
Att värdera inverkan av 
denna användning i 
arbetsprocessen under 
patientvård och att 
beskriva inverkan på HT 
träning på 
sjuksköterskors attityder 
och behov gentemot 
egenvård och patientvård. 

Urval:17 sjuksköterskor, alla var 
kvinnor. 
Metod: kvalitativ design Land: USA 
2 fokusgrupper. 1 grupp hade 
genomfört healing utbildning och en 
grupp hade inte slutfört den. 
Informerat samtycke. Transkriberat 
intervju 

Självvård 
Healing touch var positivt för patienter. Sjuksköterskor som hade 
genomfört healing träning gjorde att de kunde använd tekniker 
för att lugna patienter och minska oro Sjuksköterskor beskrev att 
HT hjälpte till att underlätta en gemenskap med patienter. 
Genom att ge en mer centrerad och lugnande närvaro genom 
användandet av HT uttryckte sjuksköterskor att patienter vet att 
de bryr sig om dem. Sjuksköterskor som hade genomgått HT 
upplevde att de kunde ge en mer holistisk inflytande vid 
bemötandet av patienter och vara mer närvarande. 
Sjuksköterskor beskrev att HT träning gav en ny vägledning för 
att hjälpa dem att vårda sina patienter. 

Artikel 
13 

Att beskriva upplevelsen 
av arbetsmiljö för 
sjuksköterskor på akuten 
och undersöka orsaken 
till arbetsrelaterad 
trötthet och dess effekter 
på deras privatliv, vård av 
patienter och 
arbetsutförande. 

Urval: 1506 sjuksköterskor i den 
kvantitativa delen. 16 sjuksköterskor 
från olika akutmottagningar. 87, 5 % 
kvinnor 12, 5 % män. Ålder 24-64 år 
gamla. 
Metod: Mixad metod, den 
kvantitativa var explorativ och 
korrelativ. Den kvalitativa var 
explorativ. Land USA 
Fokusgrupper-kvalitativ. 
Frågeformulär via mejl. Informerat 
samtycke. 

Stöd från teamet 
Sjuksköterskor föreslog att engagemang från ledningen kunde 
mildra tröttheten genom att arbeta tillsammans genom 
gemensam ansträngning för att förbättra kulturen och 
arbetsutförandet på avdelningen. De rapporterade fördelar av 
engagemang mellan sjuksköterskor, dels för de själva och för 
deras patienter. En fördel var att utöka bemanning vilket gav 
sjuksköterskor både emotionell och mentalt utrymme att kunna 
delta i olika projekt och aktiviteter. 
Personliga egenskaper 
Sjuksköterskor beskrev betydelsen av uppmuntran som skapade 
möjlighet för både sig själva och arbetskamrater att fungera bra i 
arbetet. 
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Kvantitativa Artiklar 
 

Artiklar Syfte Metod Resultat 
Artikel 1 Bestämma spridningen 

av CF, CS och 
utbrändhet bland 
sjuksköterskor på 
akutmottagningen 
Faktorer som orsakar 
CF och CS. 

Urval: Leg. Sjuksköterskor. 243 
kvinnor. Medelålder 44 år, 13 års 
arbetserfarenhet. 284 deltagare. 
Metod: Tvärsnittsstudie. Kvantitativ 
studie. Icke experimentell. Deskriptiv, 
prediktiv. Land: USA 
Enkäter användes, PROQOL mejlades 
ut. Informerat samtycke. 

Stöd från teamet 
Sjuksköterskor som fick stöttning från handledaren upplevde 
lägre nivåer av compassion fatigue och lägre utbrändhet. Att få 
stöd från ledningen var den största bidragande orsaken till CS. 

Artikel 7 Syftet är at undersöka 
relationen mellan 
nivåer av utbrändhet, 
psykisk stress och deras 
vårdbeteenden 

Urval: 102 sjuksköterskor. 90 kvinnor 
och 12 män. Deltagarålder var mellan 
18-69 år. 
Metod: Kvantitativ design. 
Tvärsnittsstudie. Land: England 
Frågeformulär- NSS. SSQ6, CDRIS-C2, 
OCSE-N, PNS, MBI, HADS, CVI. 
Godkänd från en etisk kommitté 

Stöd från teamet 
Det fanns ett negativt samband mellan emotionell trötthet, oro, 
depression och strategier för hur detta skulle hanteras såsom 
socialt stöd i arbetet, 
Personliga egenskaper 
Positiva attityder gentemot rollen i arbetet. 
Det fanns olika strategier för hur sjuksköterskor skulle hantera 
påfrestningar med fokus på vårdbeteendet. Respekt för andra, 
säkerhet, positiv samhörighet, professionell kunskap och 
erfarenhet inom vårdbeteendet hade ett positivt samband 
gentemot självinsikt, socialt stöd (P<0,01), positiv attityd 
(P<0,001), emotionellt bekväm och förmågan att hantera en 
börda (P<0,01)Vårdbeteendet var positivt associerat med 
självinsikt, socialt stöd och positiv attityd. Emotionellt bekväm, 
förmågan att hantera en börda. 

Artikel 9 Beskriva relationen 
mellan att hantera 
strategier och yrkes- 
relaterad stress hos 
akutsjuksköterskor i 
China 

Urval: 113 Sjuksköterskor från 5 
sjukhus. Jobbat minst 1 år heltid. Ca. 
hälften hade mindre än 4 års 
erfarenhet. Ingen information om kön 
eller ålder. 5 Sjukhus. 
Metod: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 
Korrelation. Land: Kina 
Frivilligt att delta. 2 olika 
Frågeformulär med skalor. Godkänd av 

Personliga egenskaper 
Hur de skulle hantera stress i deras arbete var att tänka på de bra 
sidorna av saker. 
Sjuksköterskor hanterade stress genom att Behärska ilska och 
besvikelse. Samt vara bekväm i sig själv, acceptera verkligheten. 
Stöd från teamet 
Hantera stress inom arbetet genom att prata med andra 
arbetskamrater fråga om råd av familjemedlemmar, släktningar 
och vänner 
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  en etisk kommitté.  

Artikel Syftet är att bestämma Urval: Sjuksköterskor från ett tertiärt Personliga egenskaper: 
14 hur sjuksköterskor barnsjukhus. Arbetar på medicin, Sjuksköterskor som inte hade PTSD eller BO var mer positiva till 

påverkas av att jobba i kirurg, onkolog, barn och sitt jobb, kände mer självförtroende i vårdandet och med andra 
en stressig miljö. akutmottagningen. 173 stycken kollegor ”dr”. Kände att det var en del av teamet. Det kände också 

sjuksköterskor. 160 kvinnor, 13 män. att direktvård med patient var en primär del i resultatet hos deras 
35+- 9 år gamla. patienter. 
Metod: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 
Land: USA 
Frågor via mejl. PDS skala 
(självskattningsformulär) Informerat 
samtycke. 
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BILAGA E LIKHETER OCH SKILLNADER I METOD 
 
 

 
Artiklarna 

Korrel 
ativ 
studie 

 
Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 

 
Tvärsnittsstudie 

 
Pilotstudie 

 
Explorativ 
design 

Etiska 
principer och 
informerat 
samtycke 

Godkänd av 
en etisk 
kommitté 

Fairbrother, Jones, & 
Rivas, 2010. 

   
X 

 
X X 

Tubbert, 2016.      X X 
Wolf, Perhats, Delao & 
Clark, 2017. 

 X   X X X 
Hunsaker, Chen, Maugan 
& Heaston, 2014. 

  
X 

  
X X 

Chana, Kennedy, & 
Chessel, 2015. 

  X   X X 
Lu et al. 2015. X  X   X X 
Botlz, Parke, Shuluk, 
Capetzuti, & Galvin, 
2013. 

    
X X X 

Czaja, Moss, Mealer, 
2012 

     X  

Flarity, Gentry, & 
Mesnikoff, 2013. 

     X  

Enns, & Sawatzky, 2016.      X X 
Andersson, Jakobsson,     X X X Furåker, & Nilsson, 2012. 

Nilsson, Rasmussen, & 
Edvardsson, 2015. 

     
X X 

Airosa et al. 2011.      X X 
Anderson et al. 2015.      X X 
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BILIAGA F LIKHETER OCH SKILLNADER I METOD 
 

 
Artiklarna 

 
Kvalitativ 
design 

 
Kvantitativ 
design 

 
Intervj
uer 

Enskilda 
intervjuer 

 
Fokusgruppsinter
vjuer 

Intervjuer 
och 
observation 
er 

Mixad 
metod 

 
Frågeformulär/ 
Enkät 

 
Självskattningsformul 
är 

Fairbrothe 
r, Jones, & 
Rivas, 
2010. 

 
X 

       
X 

 

Tubbert, 
2016. X 

 
X X 

   
X 

 

Hunsaker, 
Chen, 
Maugan & 
Heaston, 
2014. 

  

X 

      

X 

 

Chana, 
Kennedy, 
& Chessel, 
2015. 

  
X 

      
X 

 
X 

Lu et al. 
2015. 

 
X 

     
X 

 

Botlz, 
Parke, 
Shuluk, 
Capetzuti, 
& Galvin, 
2013. 

 
 

X 

        
 

X 

Czaja, 
Moss, 
Mealer, 
2012 

  
X 

       
X 
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Flarity, 
Gentry, & 
Mesnikoff, 
2013. 

 
X 

        
X 

Enns, & 
Sawatzky, 
2016 

 
X 

  
X 

 
X 

     

Andersson, 
Jakobsson, 
Furåker, & 
Nilsson, 
2012. 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

   

Nilsson, 
Rasmussen 
, & 
Edvardsso 
n, 2015. 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

   

Airosa et 
al. 2011. X  X  X     

Anderson 
et al. 2015. X  X  X     

Wolf, 
Perhats, 
Delao & 
Clark, 
2017. 

   
X 

  
X 

  
X 

 
X 
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BILAGA G LIKHETER OCH SKILLNADER I URVAL 
 

 
Artiklar Enbart legitimerade 

sjuksköterskor 

 
Olika professioner 

Angett 
deltagarnas 
erfarenhet 

Angett 
deltagarnas ålder 

Angett 
deltagarnas kön 

Enns & Sawatzky, 2016. X  X X X 
Flarity, Gentry, & Mesnikoff, 
2013. X  X X X 
Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti 
& Galvin, 2013. X   X X 
Fairbrother, Jones, & Rivas, 
2010. X     

Tubbert, 2016. X     

Andersson et al., 2015 X     

Wolf, Perhats, Delao, & Clark, 
2017. X   X X 
Hunsaker, Chen, Maugan, 
Heaston, 2014. X  X X X 
Chana, Kennedy, & Chessel, 
2015 

     

Lu et al., 2015 X  X   

Czaja, Moss, Mealer, 2012. X   X X 
Andersson, Jakobsson, 
Furåker, & Nilsson, 2012 

 X X X X 
Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson 2015 

 X X X  

Airosa et al., 2011.  X    
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BILAGA H LIKHETER OCH SKILLNADER I URSPRUNGSLAND 
 

Artiklar USA Kanada Sverige Australien England Tyskland/Österrike Kina 
Hunsaker, Chen, Maugan, 
Heaston, 2014. X       

Flarity, Gentry, & Mesnikoff, 
2013 X       

Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & 
Galvin, 2013 X 

      

 
Tubbert, 2016 X 

      

 
Andersson et al., 2015 

 
X 

      

Wolf, Perhats, Delao, & Clark, 
2017 X 

      

Czaja, Moss, Mealer, 2012 X       

Enns & Sawatzky, 2016  X      

Andersson, Jakobsson, Furåker, 
& Nilsson, 2012 

  
X 

    

Nilsson, Rasmussen & 
Edvardsson 2015 

  X     

Airosa et al., 2011   X     

Chana, Kennedy, & Chessel, 2015     X   

Fairbrother, Jones, & Rivas, 2010    X    

Lu et al., 2015       X 
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