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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjuksköterskan är i sin yrkesposition ofta utsatt för traumatiska 
upplevelser och kritiska händelser i olika omvårdnadssituationer. Olika faktorer 
påverkar sjuksköterskans möjligheter och förmåga att återhämta sig psykiskt vilket i 
många fall leder till sjukskrivningar eller att de till och med lämnar yrket. Med den 
stora bristen av sjuksköterskor som sjukvården brottas med är det viktigt att 
uppmärksamma det stöd som sjuksköterskan behöver för att utöva sitt yrke på ett 
patientsäkert sätt och på ett sätt som inte äventyrar den egna hälsan. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors behov av stöd efter traumatiska upplevelser i 
omvårdnadssituationer.  
Metod: Litteraturöversikt över 10 artiklar. 
Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor har ett behov av stöd i form av 
debriefing, praktiskt och emotionellt stöd främst från kollegor, och ett organisatoriskt 
stöd där vårdledare erbjuder stödinterventioner om så efterfrågas.    
Slutsats: För att sjuksköterskor ska trivas och orka arbeta ett helt yrkesliv inom 
vården är det viktigt att uppmärksamma behovet av stöd efter olika traumatiska 
händelser. Likaså att vårdledaren arbetar för en god kamratanda i teamet eftersom det 
kollegiala stödet visade sig vara det viktigaste för sjuksköterskan. 
 

Nyckelord: behov av stöd, emotionellt stöd, kritisk händelse, sjuksköterskor, 
traumatisk upplevelse  

 
 



 

 
 

Summary 
 

Nurses need for support after traumatic events 
 
Background: Nurses are in their profession often exposed to traumatic or critical 
incidents in situations of caring. Different terms affect nurses possibility and ability to 
recover psychically which in many cases leads to sick leave or that they even leave their 
profession. With the lack of nurses that health organizations today struggle with it is 
important to pay attention to the support that nurses need to practise their profession 
in a patient safe way that not jeopardizes her own health.  
Aim: To describe nurses need of support after traumatic/critital incidents in situations 
of care. 
Method: Literature review of 10 articles. 
Result: The result shows that nurses has a need of support in terms of debriefing, 
practical and emotional support mainly from colleagues, and organizational support 
where managers offers support interventions if needed.  
Conclusion: For the wellbeing of nurses in their working life in the health care it is 
important to acknowledge their need of support after traumatic incidents. Likewise, it 
is important that the nurse manager creates a positive team spirit as collegial support 
has shown to be the most important for the nurse. 
 

Keywords: critical incident/event*, emotional support, need of support, nurse, 
traumatic experience  
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Inledning 

Sjuksköterskan har en utsatt roll i sitt yrke och får ofta uppleva påfrestningar i form av 
olika traumatiska upplevelser i sitt dagliga arbete. Sekundärt posttraumatiskt 
syndrom, empatisk utmattning och utbrändhet är en del av de termer som används för 
att beskriva omvårdnadens pris för de sjuksköterskor som blir drabbade (Missouridou, 
2017). Att bevittna eller uppleva en traumatisk händelse kan ge starka fysiska, 
emotionella, kognitiva och beteendemässiga reaktioner som sitter i länge. Traumatisk 
stress efter kritiska incidenter är mer försvagande än fysiska trauman för att reaktioner 
ofta fortlöper och orsakar kontinuerlig förlust av emotionell kontroll. Ackumuleras 
obearbetad stress kan den leda till posttraumatisk stress (PTSD) (Blacklock, 2012). 
Idag rapporteras höga siffror av posttraumatisk stress bland sjuksköterskor inom 
många sjukvårdsområden. Inte bara inom intensivvård, psykiatri och akutsjukvård, 
utan även inom exempelvis onkologi, pediatrik, mentalsjukvård och obstetrik 
(Missouridou, 2017). 
 

Traumatiska upplevelser som sjuksköterskan möter i sitt arbete kan också handla om 
direkt hot och våld. Hot och våld mot vårdpersonal är ett problem som ökar i allt större 
utsträckning såväl nationellt som internationellt och det antas finnas ett stort 
mörkertal. De som utsätts är oftast de som arbetar inom akutsjukvård, ambulans, 
psykiatri och geriatrisk vård. Framförallt unga, ny- eller outbildade, oerfarna kvinnor 
utsätts. Hot och våld mot vårdpersonal resulterar i en mängd olika konsekvenser för 
den drabbade, men också för samhället då dessa arbetsplatser har svårt att behålla och 
rekrytera ny personal (Arbetsmiljöverket, 2011:16). 

 

Bakgrund 

Traumatiska upplevelser och kritiska händelser 

En händelse kan definieras som traumatisk när händelsen hotar att översvämma en 
människas förmåga att klara av den, eller att den ger ovanligt starka känslor och tankar 
för den person som upplever den. Det är ofta en stark händelse som ligger utanför 
normala upplevelser som personen har mycket liten eller ingen kontroll över. Kritiska 
händelser inom vården varierar beroende på vårdområde (Berns, 2016). Kritiska 
händelser beskrivs av Everly och Mitchell (2000) som något utanför det normala och 
vardagliga och som utmanar en persons kunskaper och erfarenheter att klara av den 
situation som uppstått.  
 

Traumatisk upplevelse efter kritisk händelse handlar i den här litteraturöversikten om 
det psykiska trauma som sjuksköterskan direkt eller indirekt upplever, och som leder 
till psykisk stress där känslor upplevs som svåra att hantera på egen hand.  
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Kvalitet och patientsäkerhet inom omvårdnad 

Hälso- och sjukvård ska enligt svensk lagstiftning (SFS 1982:763) bedrivas på ett sätt 
som leder till säker och god vård. Det innebär att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet tillfredsställs inom vården. Både internationellt och nationellt 
rapporteras problem som är relaterade till kvalitet och säkerhet inom vården. För att 
sjukvården ska kunna förbättras krävs att vårdgivare arbetar med att förbättra 
kompetensområden inom kvalitet och säkerhet, som är utarbetade i dagens 
utbildningsprogram för sjuksköterskor. Att arbeta evidensbaserat kräver ett behov av 
att kunna beskriva vad som utgör god vård samt att kunna identifiera skillnaden 
mellan god vård och den vård som ges. Det behövs också kunskap om processer som 
kan initieras för att minska skillnaderna. Grundläggande är att sjuksköterskor är 
utbildade i att ge patientcentrerad vård och arbeta i tvärvetenskapligt team, där 
tonvikten läggs på evidensbaserad vård, kvalitetsförbättring och information 
(Cronenwett et al. 2007). Sjuksköterskor arbetar i en vardag där olika typer av 
stressorer påverkar arbetet. Traumatiska upplevelser är en typ av stress som kan väcka 
starka känslor och ge en upplevelse av vanmakt hos sjuksköterskan som påverkar 
omvårdnaden negativt. Det kan ske genom ett apatiskt förhållningssätt i mötet med 
patienten eller i ett överdrivet engagemang i patienten. Att bli för involverad eller att 
korsa den professionella gränsen gör sjuksköterskan splittrad, frustrerad och 
distraherad, vilket gör det svårt att visa empati i den vård som ges (Missouridou, 2017). 
Kärnan i yrket omvårdnad handlar i grunden om en vilja att ge säker och god vård. Att 
arbeta med förbättringsarbete resulterar i ökad arbetstillfredsställelse och till att hälso-
sjukvårdspersonal stannar i yrket. Kompetensen att arbeta utifrån kärnkompetenserna 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, 
säker vård och informatik nås inte enbart genom utbildningen eller enstaka kurser. Det 
kräver även att det på varje enhet finns interprofessionella team som lär ut att det ges 
möjlighet till simulering och reflektion vilket ökar förståelsen för vikten av attityders 
påverkan kring förbättringsarbete (Cronenwett et al. 2007). 
 

KASAM 

I litteraturöversikten har Aron Antonovskys KASAM (Känsla av sammanhang) valts 
som teoretisk referensram för att få en förståelse för vad det är som gör att vissa 
personer tycks ha en större förmåga att hantera stressorer (Antonovsky, 2005). 
Stressorer skapar spänning vilka måste hanteras för att inte bidra till sjukdom och 
ohälsa. Antonovsky lyfter fram termen generella motståndsresurser såsom jagstyrka 
pengar, socialt stöd och kulturell stabilitet. Antonovsky (2005) menar att dessa 
resurser kan ge kraft att bekämpa de stressorer som uppstår. De generella 
motståndsresurserna ses som de livserfarenheter som bygger upp KASAM och är nära 
sammankopplade med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och bidrar till 
att de stressorer människan utsätts för blir begripliga. Med begriplighet menas i vilken 
omfattning människan upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt 
begripliga.  Information har stor betydelse för att det obegripliga ska bli begripligt. Hög 
begriplighet gör att framtida stimuli kan ses som förutsägbara och att även oväntade 
händelser går att förklara. Hanterbarhet avser vilka resurser människan upplever sig 
ha till sitt förfogande för att kunna möta de krav som stimuli skapar. Dessa resurser 
kan vara personliga egenskaper, kontroll och det som ges av andra. En hög grad av 
hanterbarhet gör det lättare att anpassa sig till situationer samt att det finns en förmåga 
att själv kunna påverka händelseförloppet, vilket minskar risken för att se sig som ett 
offer. Meningsfullhet är den dimension som är viktigast och innebär att människan 
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upplever att det finns situationer eller delar i liv där det finns ett värde av att satsa 
energi och engagemang. Hög meningsfullhet gör att svårigheter som möts i livet kan 
vändas och istället ses som utmaningar. Tillsammans har dessa tre komponenter en 
viktig betydelse för att utveckla en helhetsbetonad känsla av sammanhang som innebär 
en möjlighet att kunna hantera sitt liv och bibehålla en god hälsa (Antonovsky, 2005). 
En människas upplevelse av välbefinnande kan mätas i graden av KASAM, vilket 
fokuserar på hälsa istället för ohälsa (Antonovsky, 2005). En sjuksköterska som inte 
får behövligt stöd kan få problem att behålla en god hälsa (Brown, Arnetz & Pettersson, 
2003). En svensk studie påvisar att sjuksköterskor får ökade kunskaper, färdigheter 
och stärks i sin självkänsla genom att göra gott i såväl inre som yttre processer i en 
miljö där fungerade team med god atmosfär och innehållsrika möten äger rum 
(Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). Enligt Antonovsky (2005) bör fokus läggas på vilka 
faktorer som bidrar till att lyfta fram styrkor och möjligheter hos en människa för att 
kunna bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. 
 

Krisstöd 

Efter att en medarbetare varit med om en traumatisk händelse är det viktigt att 
medarbetare som behöver stöd får rätt stöd för att komma i balans såväl fysiskt som 
psykiskt igen (Arbetsmiljöverket, 2015). “ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har som 
mål att sjuksköterskor och ledare som är verksamma i vården ska följa och främja 
personalens hälsa och kompetens för att de ska kunna utföra ett gott arbete” (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014). Det är viktigt att arbetsgivare har rutiner för krisstöd 
och att det sker en uppföljning (Arbetsmiljöverket, 2015). En studie i Japan visar att 
83 procent av de sjuksköterskor som upplevt traumatisk stress på arbetsplatsen inte 
hade förmågan att återhämta sig utan fick bestående symtom av stress (Niiyama, et al. 
2009). Socialstyrelsen (2017) beskriver Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som ett 
tillstånd som uppkommer genom ett en långvarig eller fördröjd reaktion på en 
traumatisk upplevelse. Per definition diagnostiseras syndromet först efter fyra veckor 
efter det upplevda traumat. Typiska symtom för PTSD är att personen återupplever 
den traumatiska händelsen i form av mardrömmar på natten, eller genom bilder, så 
kallade flashbacks, under dagtid. Personer med PTSD har ofta koncentrationsproblem, 
är trötta och upplever minnessvårigheter (Socialstyrelsen, 2017). Kritiska händelser 
kan ha förödande inverkan på den mentala och psykiska hälsa och kan leda till att 
sjuksköterskan lämnar professionen (Sveindottir, Biering & Ramel, 2006). 
 
Metoder gällande krisbearbetning och förhållningssättet till krisstöd har ändrats på 
många sätt. Tidigare ansågs att bearbetning av svåra händelser bäst gjordes genom att 
i detalj berätta händelsen om och om igen. Det visade sig vara viktigt att få berätta när 
och om personen är redo för det och inte efter press, då det ansågs kunna vidmakthålla 
den traumatiska upplevelsen (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016). Debriefing är ett 
samtalsstöd som kan liknas vid en psykologisk första hjälpåtgärd. Samtalet sker i grupp 
och kan vara en hjälp för vårdpersonal att kunna hantera reaktioner efter stressfulla 
incidenter, aggressioner, våld, död eller efter återupplivningsförsök (Healy & Tyrell, 
2013). CISD (Critical incident Stress Debriefing) är en metod som introducerades i 
början av 1980-talet och utvecklades för att användas som stöd för sekundärt drabbade 
personer, som i sin yrkesutövning utsätts för traumatisk stress (Mitchell, Sakraida & 
Kameg, 2003). Debriefing bör ledas av någon som är erfaren eller av vårdpersonal som 
är psykiatriskt utbildad. Det hjälper deltagarna att lära sig känna igen symtom av stress 
hos sig själva och sina kollegor, för att förstärka sin psykiska hälsa, vilket hjälper dem 
att ge patientvård av god kvalitet (Healy & Tyrell, 2012). Enligt studien av Healy och 
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Tyrell (2012) menade 97 procent av deltagarna i studien att debriefing ger ett 
psykologiskt och känslomässigt stöd efter olika stressbetonade händelser. 
Avlastningssamtal är ett kortare, strukturerat samtal, cirka 30 minuter upp till en 
timme (Michel, Lundin & Otto, 2001). Samtalet genomförs i ett omhändertagande 
ledarskap efter en upprörande eller traumatisk händelse som uppstått på 
arbetsplatsen. Avlastningssamtalet genomförs samma dag som händelsen inträffat. 
Syftet är att reducera konsekvenser som kan uppstå efter stressreaktioner och 
påskynda återhämtningen (Brolin, Calleberg & Westrell, 2016).  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors behov av stöd efter arbetsrelaterade traumatiska 
upplevelser. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes. Kvalitativa artiklar granskades och 
sammanställdes för att belysa kunskapsområdet enligt Fribergs modell (2012b). 
Kristensson (2014) menar att den kvalitativa ansatsen har sin grund i ett holistiskt 
perspektiv genom att personens upplevda erfarenhet av företeelsen studeras. Insamlad 
data ger ökad insikt och förståelse för människans upplevelse av dessa (Henricson & 
Billhult, 2012).  
 

Urval och datainsamling 

Företeelsen om sjuksköterskor har ett behov av stöd i arbetsrelaterade situationer 
diskuterades och valdes utifrån att det låg till grund för sjuksköterskans 
kompetensområde och att företeelsen kunde styrkas utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. Det av vikt att det utifrån syftet görs en avgränsning av 
intresseområdet för att fastställa vilka studier som ska inkluderas, samt att lämpliga 
sökord väljs ut som underlag för artikelsökning i databaser. I detta skede är ett 
helikopterperspektiv det som ger en bra översikt över hur ämnesområdet studerats 
(Friberg, 2012a). Till en början genomfördes ett antal frisökningar för att få en 
överblick över vad tidigare forskning publicerat gällande det valda kunskapsområdet 
samt för att ta fram möjliga sökord. Ämnesbeskrivande meningar formulerades och av 
dessa meningar listades ämnesord och synonyma termer som underlag till 
sökningarna. Även relevanta artiklar gav uppslag till sökord.  För att möta den 
språkliga utmaningen med att urskilja nyanser, finna synonymer och betydelser av ord 
är det enligt Östlundh (2012) bra att använda sig av lexikon.  Detta gjordes för att finna 
olika synonymer. Vid sökningarna i databaserna utfördes först en fri sökning med 
ämnesorden. Därefter kombinerades sökningarna med grundläggande söktekniker 
som trunkering, boolesk söklogik och sökhistorik för att från olika vinklar hitta artiklar 
rörande ämnet. Att använda sig av grundläggande söktekniker bidrar till en 
träffsäkrare inriktning i sökningen efter relevanta artiklar (Östlundh, 2012). Även 
tesaurusar som Headings i CINAHL och MeSH i Medline användes. En tesaurus är en 
ämnesindelad ordlista i databasen där olika ämnesord sammanfattas till deskriptorer 
vilka sammanfattar en viss företeelse. Detta för att det ska bli mer överskådligt 
(Östlund, 2012). De slutliga kombinationerna och sökningarna redovisas i (bilaga 1). 
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En första sökning genomfördes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Dessa 
databaser innehåller referenser och artiklar inom området omvårdnad och hälso- och 
sjukvård (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sökorden som användes 
var; nurs*, experience, trauma*, emotional support, need of support, critical incident, 
stress full event, violenc*.  Sökningen genererade 39 artiklar i CINAHL samt 24 artiklar 
i MEDLINE. Efter en första grovsållning kvarstod sju artiklar. Varvid en ny sökning 
skedde i databasen PsycINFO som omfattar referenser till litteratur inom psykologi. 
Denna sökning genererade efter samma förfarande som tidigare ytterligare två artiklar. 
Sekundärsökning rekommenderas för att finna relevanta artiklar genom att studera 
artiklars referenslistor eller att söka på relevanta artiklars författare (Östlundh, 2012). 
Sekundärsökning genomfördes i artiklarnas referenslistor, varvid ytterligare en artikel 
bedömdes som godkänd efter granskning.   En första granskning genomfördes utifrån 
artiklarnas titel och läsning av abstrakt. I samband med läsning av abstrakt granskades 
huruvida artikeln var relevant för arbetets syfte samt om studien var kvalitativ. 
Därefter lästes och granskades artiklarna i dess helhet och bedömdes utifrån 
inklusions- och exlusionskriterier. Inklusionskriterier var att utvalda artiklar var 
skrivna på engelska, från 2007 och framåt. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, det 
skulle finnas tillgängligt abstract samt ha en kvalitativ ansats. Artiklar som inte tog 
hänsyn till etiska krav och inte uppfyllde kraven för Hälsohögskolans formulär för 
kvalitetsgranskning (bilaga 3) exkluderades. Exklusions- och inklusionskriterier 
används för att sortera bland framtagna artiklar för att få fram de artiklar som är 
relevanta för litteraturöversikten (Rosén, 2012). 
 

Dataanalys 

I analysen granskas och syntetiseras litteraturen och utgör litteraturstudiens resultat 
(Kristensson, 2014). Genom sökning, analys och sammanställning av vetenskapliga 
artiklar erhålls en översikt över befintlig forskning. Analys av kvalitativ forskning leder 
till att kunskapen kring det valda ämnet ökar samt att resultat från artiklar som 
handlar om samma fenomen kan sättas ihop till en ny helhet som i detta fall skulle 
kunna påverka det praktiska vårdarbetet. När den teoretiska kunskapen omsätts vidare 
till praktisk erfarenhet kan det leda till att nya forskningsfrågor uppkommer (Friberg, 
2012a). I arbetet med denna litteraturöversikt kom Fribergs (2012b) analysmodell att 
användas.  För att kunna analysera studier var det viktigt att valda artiklar lästes 
upprepade gånger av författarna var för sig för att få ett sammanhang kring artiklarnas 
innehåll.  Det fördes även en diskussion kring artiklarna för att skapa en samsyn kring 
ämnet. Studierna sammanställdes även i en översiktstabell (bilaga 2).   I nästa steg 
lades fokus på att urskilja varje artikels resultat som svarade mot litteraturöversikten 
syfte.  Därefter gjordes enligt Friberg (2012b) en sammanställning av de resultat som 
skulle analyseras. För att underlätta sammanställandet av likheter och skillnader och 
för att kunna referera till de olika artiklarna färgkodades alla artiklarna i olika kulörer. 
Samtliga fynd kunde sedan skrivas ut och klippas isär för att på nytt fogas samman i 
nya grupper så att innehållet handlar om samma ämne. Efterhand växte olika 
subteman fram. Dessa subteman diskuterades och kunde sedan kategoriseras in under 
tre huvudteman (Tabell 1). I enlighet med Friberg (2012b) har dessa steg lett fram till 
en beskrivande översikt av den befintliga litteraturen. Resultaten har därefter 
sammanställts i en inledande och sammanfattande presentation under huvudtemat 
och därefter presenteras författarnas analys av delarnas resultat under subteman. 
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Tabell 1. Utdrag ur analystabell 
 

Meningsbärande enhet Subtema Huvudtema 

Behov av stöd och feedback från 
kollegor under och direkt efter 
händelsen  

Kollegialt stöd av 
arbetskamrater och handledare 

Informellt stöd 

Behov av att bli bekräftad i sin 
yrkesroll och att någon lyssnar 

  
 

   
Behov av information om 
händelsen för att kunna 
utesluta felaktig omvårdnad 

Debriefing Formellt stöd 

Behov av att prata om 
händelsen flera gånger, direkt 
för att koppla bort tankar efter 
händelse. Efter en tid för att 
utvärdera händelsen 

  

   
Efter händelse av våld- Behov 
av att trygga sin egen säkerhet 
genom distansering 

Tid för återhämtning Formellt stöd 
 
 

Ta en paus för att vara för sig 
själv och kunna reflektera 

  
 
 

 

Etiska överväganden 

Syftet med lagstiftning kring forskning som gäller människor (SFS 2003:460) handlar 
om att etiskt pröva forskningen för att se till att människovärdet respekteras och för 
att skydda den enskilda människan (Vetenskapsrådet, 2011; Kjellström, 2012). 
Omvårdnadsforskning bygger även på olika riktlinjer där Helsingforsdeklarationen är 
den riktlinje som väger tyngst och som fokuserar på medicinsk klinisk forskning. Vid 
litteraturöversikter behövs inget etiskt godkännande då etisk forskning handlar om att 
kunna reflektera över egna värderingar och tankar. I vetenskapligt arbete anses det 
viktigt att etiska överväganden görs under hela processen för att undvika att människor 
utnyttjas, såras eller skadas (Kjellström, 2012). I detta arbete har de artiklar 
inkluderats som visat på att etiska principer har följts. Ur ett etiskt perspektiv är det 
även viktigt att inte låta författarnas förförståelse som exempelvis kunskaper, 
erfarenheter eller värderingar påverka valet av artiklar (Forsberg & Wengström, 2013; 
Priebe & Landström, 2012).  
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Resultat 

Vid analysen av artiklarnas resultat framträdde två teman med sju subteman. Det 
första huvudtemat handlar om Informellt stöd med två subteman; kollegialt stöd av 
arbetskamrater och handledare och stöd av vänner och familj. Det andra huvudtemat 
Formellt stöd har fem subteman; debriefing, professionellt/enskilt stöd, stöd av 
vårdledare och organisation, tid för återhämtning samt utbildning och 
kommunikation.   
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Översikt av teman och subteman 
 

Informellt stöd  

Sjuksköterskor har ett behov av informellt stöd efter traumatiska upplevelser. Det kan 
handla om spontant stöd av kollegor och handledare på arbetsplatsen i form av kortare 
samtal, praktiskt hjälp, en klapp på axeln eller socialt stöd av familj eller vänner under 
fritiden. 
 

Kollegialt stöd av arbetskamrater och handledare  
Det informella stödet från kollegor var det stöd som uppskattades mest efter 
traumatiska upplevelser (De Boer, Rikxoort, Bakker, & Smit, 2013; Lavoie, Talbot, & 
Mathieu, 2010; Sheen, Spiby, & Slade, 2015; Shorter & Stayt, 2009; Thornton Bacon, 
2017). Det uttrycktes ett behov av emotionellt och praktiskt stöd. (Lavoie et al. 2010; 
Moola, Ehlers, & Hattingh, 2008; Stevenson, Jack, O´Mara, & LeGris, 2015; Thornton 
Bacon, 2017). Sjuksköterskor uttryckte behov av stöd och feedback av andra kollegor 
både under och direkt efter själva händelsen (Thornton Bacon, 2017). Det var viktigt 
att bli bekräftad i sin yrkesroll och att ha någon som lyssnade (Lavoie et al. 2010) eller 
att få en kram (Thornton Bacon, 2017). Det var även viktigt att känna positiva känslor 
såsom tillfredsställelse i arbetet och att det arbete som utfördes gjorde skillnad för 
människor (Alzghoul, 2014). Bästa stödet var att prata med kollegor som hade 
medicinsk utbildning och god förmåga att hantera stress och förståelse för själva 
upplevelsen (Thornton Bacon, 2017). Att få stöd av en arbetskamrat som varit med om 
samma upplevelse och som förstod, upplevdes som ett sätt att lyfta av händelsen från 
axlarna (Sheen et al. 2015). Praktiskt stöd kunde vara att få praktisk hjälp i 
patientvården av kollegorna (Lavoie et al. 2010; Moola et al. 2008). Det informella 
samtalet i fikarummet upplevdes som betydelsefullt (Shorter & Stayt, 2009). För en 
del sjuksköterskor erbjöds inget formellt, organiserat stöd efter att en patient avlidit. 

Informellt stöd 
- Kollegialt stöd, av 

arbetskamrater och 

handledare 

- Stöd av vänner och 

familj 

 
Formellt stöd 

- Debriefing 

- Professionellt/ enskilt stöd 

- Stöd av vårdledare och 

organisation 

- Tid för återhämtning 

- Utbildning och kommunikation 

 
 

 

 

-  
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För dem var det informella stödet från kollegor det bästa som fanns att tillgå, eftersom 
kollegorna var i samma situation (Kellogg, Barker, Mc Cune, 2014). För andra 
sjuksköterskor fanns formell support att få i form av debriefing och klinisk 
handledning. Trots detta uppskattades det informella samtalet över en kopp kaffe 
högre och upplevdes som ett tillfälle där det var lättare att öppna sig och prata om sina 
känslor och upplevelser (Shorter & Stayt, 2009). Vid traumatiska upplevelser fanns ett 
behov av förståelse från andra kollegor. Det fanns sjuksköterskor som hade en rädsla 
att mötas av negativa reaktioner, exempelvis genom att inte bli trodda eller lyssnade 
på.  De var rädda för att få höra att de gjort ett dåligt jobb eller att kollegor skulle 
förringa deras upplevelse av händelsen (De Boer et al. 2013). 
Barnmorskor/sjuksköterskor med låg stressnivå noterade att det fanns externt stöd att 
söka men uppskattade det inte som nödvändigt då de hellre pratade direkt med någon 
kollega om sina upplevelser (Sheen et al. 2015). Det bästa stödet för sjuksköterskan 
under olika perioder av sorg var att prata med en mer erfaren kollega om upplevelsen 
(Khalaf et al, 2017).  
 

Stöd av vänner och familj 
Familjens stöd värderades högt bland sjuksköterskor (De Boer et al. 2013; Kellogg et 
al. 2014; Khalaf et al, 2017; Sheen et al. 2015; Stevenson et al. 2015; Thornton Bacon, 
2017;).  Familjen ansågs som ett informellt system av stöd och för vissa sjuksköterskor 
var familjen den huvudsakliga källan till stöd (Kellogg et al. 2014); De Boer et al. 2013). 
Det värderades också högt att ha tillgång till ett stödjande socialt nätverk (Lavoie et al. 
2010). Efter våldshändelse söktes det informella stödet främst genom kollegor, vänner 
och familj oavsett typ av våld (Stevenson et al. 2015).  
 

Formellt stöd 

Det formella stödet som sjuksköterskor efterfrågar kan handla om organiserat stöd tex 
i form av debriefing, eller professionellt eller enskilt stöd, till exempel med kurator eller 
psykolog. Det organisatoriska stödet sammanfattar stöd och efterfrågat behov relaterat 
till organisatoriska faktorer som stöd av vårdledare och organisation. Det 
sammanfattar dels hur sjuksköterskans behov kan bekräftas, hur behoven tillgodoses 
genom tid för återhämtning samt hur organisationen kan arbeta för möta 
sjuksköterskors behov av utbildning.  

Debriefing 
Sjuksköterskor uttryckte ett behov av formellt stöd i form av debriefing efter 
traumatiska händelser (De Boer et al. 2013; Kellogg et al. 2014; Khalaf et al. 2017; 
Lavoie et al. 2010; Thornton Bacon, 2017;). Debriefing behövdes direkt eller inom 
några timmar efter händelsen för att få bekräftelse om omvårdnaden varit rätt utförd 
(Thornton Bacon, 2017; De Boer et al. 2013) eller för att få veta hur de upplevt 
händelsen (Lavoie et al, 2010). Det fanns också ett behov av information om vad som 
hände med patienten för att kunna utesluta felaktig omvårdnad och för att kunna lägga 
händelsen åt sidan (Thornton Bacon, 2017). I en holländsk studie uttryckte 
intensivvårdssjuksköterskor ett behov av att få prata om det inträffade flera gånger. 
Dels direkt i anslutning till händelsen för att koppla bort tankarna efter händelsen och 
efter en tid för att utvärdera händelsen (De Boer et al. 2013). I en studie från Sydafrika 
uttryckte akutsjuksköterskor att det saknades teamkänsla i gruppen och därför också 
ett naturligt forum för att få stöd och hjälp att normalisera och reflektera över 
traumatiska händelser. Akutsjuksköterskorna uttryckte också avsaknad av 
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strukturerade supportinterventioner för emotionellt stöd och att tid inte avsattes för 
detta (Moola et al. 2008). För att stödja sjuksköterskor i sorg uttrycktes ett behov av 
formellt stöd för sorgbearbetning och ett behov av att utforma stödgrupper för att 
sjuksköterskans skulle få stöd att bearbeta sorg i vårdarbetet (Khalaf et al. 2017; 
Kellogg et al. 2014). Genom att få hjälp med att normalisera döden, d.v.s. att 
Sjuksköterskan kan med tiden vänjer sig vid att se död i sitt arbete och se döden som 
en naturlig del av livet och vårdarbetet, kan sjuksköterskan långsiktigt utveckla 
copingstrategier för att klara av att arbeta som sjuksköterska (Shorter & Stayt, 2009).  
 

Professionellt/enskilt stöd 
I resultatet framkom att en del sjuksköterskor även har ett behov av stöd utöver 
informellt och formellt stöd från kollegor och handledare (De Boer et al. 2013; Khalaf 
et al. 2017; Sheen et al. 2015). Sjuksköterskor uttryckte ett behov av att kunna ha 
tillgång till stöd från kurator eller psykolog för att ge stöd till sjuksköterskans eget 
sorgearbete (Khalaf et al. 2017). Sjuksköterskor/barnmorskor med hög stressnivå 
uttryckte ett behov att söka professionell hjälp (Sheen et al. 2015). 
 

Stöd av vårdledare och organisation 
De sjuksköterskor som upplevde att stödet från vårdledare hade brustit kände sig 
skuldbelagda genom att det fokuserades på vad som gått fel. Detta väckte känslor av 
ilska mot ledningen. Därmed uttalas behovet av att organisationen arbetar för en 
öppen atmosfär, teamkänsla, ser på incidenter utifrån ett objektivt perspektiv och 
skapar en icke skuldbeläggande miljö för att sjuksköterskor ska våga uttrycka sina 
känslor och åsikter utan rädsla för utfrysning samt att bristande stöd skadar 
återhämtningen (De Boer et al. 2013; Moola et al. 2008; Sheen et al. 2015; Stevenson 
et al. 2015; Thornton Bacon, 2017). Efter traumatiska händelser som oväntade dödsfall 
eller våld av verbal eller fysisk karaktär, söker sjuksköterskor direkt efter händelsen ett 
formellt stöd av vårdledare. Av det formella stödet från ledning förväntas att 
sjuksköterskan blir sedd, att incidenten följs upp och att det rapporteras enligt gällande 
säkerhetsföreskrifter (Moola et al. 2008; Stevenson et al. 2015; Thornton Bacon, 
2017).  Det kräver även att stödet ges av vårdledare som har kunskap och mandat att 
agera vid en traumatisk situation. Bekräftelse behövs för att sjuksköterskan ska kunna 
komma över incidenten samtidigt som det ger en försäkran om att vara accepterad i 
sin profession och för att orka vara kvar i yrket (Sheen et al. 2015; Stevenson et al. 
2015; Thornton Bacon, 2017). Behovet av stöd från handledare uttrycktes och var högt 
uppskattat av akutsjuksköterskor efter traumatiska upplevelser (Lavoie et al. 2010). 
Sjuksköterskor kan på olika vis exponeras eller bli offer för trauma genom att bli vittne 
till trauma eller genom att befinna sig i ett visst sammanhang. Behovet som uttrycktes 
var vikten av implementering av säkerhetsåtgärder (Lavoie et al. 2010). Sjuksköterskor 
som utsätts för hot och våld menar att organisationskulturen behöver vara öppen och 
icke skuldbeläggande för att sjuksköterskor ska känna sig bekväma med att rapportera 
om patientvåld samt att det finns ett ansvar för utformning av riktlinjer för att 
balansera rollkonflikten mellan patient och sjuksköterskans profession (Khalaf et al. 
2017; Stevenson et al. 2015). Upplevelsen hos sjuksköterskorna var ofta att det bara är 
det våld som resulterar i fysisk skada som anmäls, och att de saknar stöd av ledning att 
rapportera det verbala våldet som ofta normaliseras (Stevenson et al. 2015). Många 
upplevde att det inte fanns en organisationskultur som stödjer vårdledare till att 
rutinmässigt följa upp dessa händelser. Vårdledare behöver vara medvetna om vilken 
påverkan det har på arbetslaget och hur viktig roll de har för att kunna möta behoven 
hos sjuksköterskor (Thornton Bacon, 2017). Goda relationer till vårdledare ansågs vara 
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viktigt för att få stöd av någon med kunskap och som kunde agera i situationen samt 
att händelsen inte förringades. Sjuksköterskor uttryckte att fokus bör ligga på att ta 
reda på hur händelsen påverkar dem, känna att vårdledaren står bakom dem och att 
hjälp finns när behov uppstår (Sheen et al. 2015; Stevenson et al. 2015; Thornton 
Bacon, 2017). En del sjuksköterskor uttryckte behovet av extra stöd efter en händelse 
och att det sker genom en strukturell utvärdering av ledningen (De Boer et al. 2013). 
Sjuksköterskor inom intensivvården belyste att organisationskulturen och 
arbetsmiljön inte alltid har ett samarbetsklimat som är stödjande (Sheen et al. 2015).  I 
en studie uttrycktes ett behov av stödjande interventioner där olika professioner fanns 
representerade, för att underlätta möjligheten att reda ut känslor hos sjuksköterskor 
efter olika traumatiska händelser (Moola et al. 2008). För att skapa ett bra och 
stödjande klimat uttryckte sjuksköterskorna behovet av erfarna kollegor, fast anställd 
personal och en god personalstyrka för att kunna möta behovet av praktiskt stöd. 
Skiftarbete ansågs också leda till brister i det formella stödet (Kellogg et al. 2014; 
Lavoie et al. 2010; Moola et al. 2008). Även utformningen av den kliniska 
omgivningen, en fysisk och hälsosam teamatmosfär, finansiellt stöd för friskvård 
ansågs vara viktiga aspekter (Lavoie et al. 2010; Stevenson et al. 2015;). 
 

Tid för återhämtning 
Sjuksköterskor beskriver starka känslor av sorg och hjälplöshet och ett behov av tid för 
emotionell återhämtning efter en incident. De uttryckte ett behov av att kunna stiga åt 
sidan, fokusera på annan uppgift, ta en paus för att vara ensam och kunna reflektera 
eller för att distansera sig från händelsen. Dessa möjligheter behöver vara formellt 
förankrade (De Boer et al. 2013; Kellogg et al. 2014; Khalaf et al. 2017; Lavoie et al. 
2010; Sheen et al. 2015; Thornton Bacon, 2017). Många sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård beskrev svårigheten att efter en våldshändelse fortsatt behöva 
tillgodose patientens vårdbehov, då de är objektet för patientens aggressioner. För att 
tillgodose egen säkerhet fanns ett behov av att kunna distansera sig från patienten 
fysiskt. Det fanns även behov av att kunna avböja att arbeta med patienten under en 
tid för att få distans och återvinna självförtroende samt att sakta skapa möjlighet att 
återvinna förtroende till patienten (Stevenson et al. 2015). Vissa sjuksköterskor 
beskrev ett behov arbetsrotation för att inte behöva arbeta med samma patient hela 
tiden. Detta då det fanns ett behov att kunna distansera sig och inte bli för emotionellt 
bunden till patient och anhöriga (Alzghoul, 2014; Khalaf et al. 2017). 
 

Utbildning & kommunikation 
Sjuksköterskor/barnmorskor uttryckte starka röster för att det fanns bristande 
kunskap och beredskap relaterat till att hantering av dödsfall, då utbildningen ofta 
ansågs var för generell och inte tillräckligt adekvat (Kellogg et al. 2014; Khalaf et al. 
2017). Det fanns ett behov av formell utbildning i ämnet och i det institutionella stödet 
för att kunna känna sig förberedd och kunna hantera egna känslor och funktioner 
effektivt när en patient dör (Kellogg et al. 2014).  En del sjuksköterskor/barnmorskor 
menade däremot att det endast är den professionella erfarenheten som kan ge 
beredskap att hantera dödsfall. Varje händelse ger en erfarenhet som stärker den egna 
kunskapen och samtidigt skapar ett lärtillfälle (Kellogg et al. 2014; Sheen et al. 2015). 
Sjuksköterskor/barnmorskor med hög stressnivå kände sig oförberedda för 
traumatiska händelser i sin yrkesutövning och uttryckte ett behov av förberedelse inför 
traumatiska händelser. Här framhölls behovet av träning för att klara av att hantera 
och vara förberedd på akuta situationer som kunde upplevas traumatiska (Sheen et al. 
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2015; Thornton Bacon, 2017). Sjuksköterskor som arbetade med traumapatienter 
belyste svårigheten med att informera patienter och närstående om den uppkomna 
transitionen/situationen. De uttryckte att detta kräver en klinisk erfarenhet såväl som 
en känsla av trygghet. I dessa situationer beskrevs ett behov av formell kunskap och 
goda kommunikationsfärdigheter.  God kommunikation är en viktig del i att kunna 
hantera stressande situationer samt en viktig del i mötet med patient, närstående och 
kollegor, varvid behov av träning i kommunikationsfärdigheter framhävs (Alzghoul, 
2014; Khalaf et al. 2017; Moola et al. 2008). Sjuksköterskor som möter hot och våld i 
sitt yrke identifierar utbildning i hot och våld som ett nödvändigt och grundläggande 
behov eftersom det upplevs som en traumatisk och stressande händelse för att undvika 
stigmatisering gentemot patienter samtidigt som utbildning även ökar kunskapen 
kring evidensbaserad riskbedömning, prevention, interventioner, liksom påverkan av 
makt och kontroll över patientvåld (Stevenson et al. 2015; Lavoie et al. 2010). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I ett tidigt skede diskuterade författarna vilken analysmodell som skulle användas. 
Fribergs femstegsmodell valdes då den på ett tydligt sätt kunde lotsa författarna genom 
processen att genomföra litteraturöversikten. En svaghet är att författarna inte har 
någon tidigare erfarenhet av att göra ett vetenskapligt arbete och därför var det viktigt 
att använda en modell som för författarna var tydligt beskriven.   
  

Enligt Friberg (2012a) är den inledande litteratursökningen bland olika vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar viktig för att kunna identifiera och avgränsa området som 
skall studeras. Författarna fann i detta skede att det främst studerats och publicerats 
artiklar kring ämnet debriefing, där det argumenterades för och emot användandet av 
denna metod för att hantera traumatiska händelser. Detta väckte ett vidare intresse för 
att studera vad sjuksköterskor själva uttrycker för behov av stöd efter traumatiska 
händelser. Denna fråga var i flera studier en av flera forskningsfrågor som besvarades. 
Detta kan möjligtvis ha gjort det svårare för författarna att hitta artiklar som svarade 
på syftet. Det kan även ha medfört att artiklar förbisetts. Författarna kan även ha tolkat 
det som att området var sparsamt utforskat. Antalet artiklar kan naturligtvis leda till 
en begränsning i examensarbetet och påverka arbetets trovärdighet. Författarna har 
därför varit noga med att under arbetets gång ha litteraturöversiktens syfte framför sig 
och kontinuerligt diskutera hur artiklarna och fynden svarar mot syftet. 

I urvalet gjordes ingen begränsning inom vilket område sjuksköterskorna arbetade för 
att fånga hur sjuksköterskor inom olika verksamheter beskriver sitt behov av stöd. 
Artiklar från olika länder inkluderades för att ge en uppfattning om behovet skiljer sig 
mellan olika länder. Enligt Henricson (2012) ger en spridning av artiklarna stöd för att 
fenomenet verkligen har studerats vilket bidrar till ökad trovärdighet. Det kan 
dessutom ge en möjlighet att dra slutsatser gällande överförbarhet mellan olika 
grupper. En svaghet med tanke på överförbarheten är att artikel från Sverige saknas, 
vilket hade varit önskvärt för att få en insikt i sjuksköterskors behov av stöd i Sverige. 
Ökad kunskap kring ämnet är viktig för att förstå vad som i det efterfrågade stödet 
stärker och utvecklar på individ-, grupp- och organisatorisk nivå samt hur det påverkar 
omvårdnaden och professionen. Det är inte enbart sjuksköterskor som deltar i 
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omvårdnadsarbetet och därmed har kunskapen en möjlighet att vara överförbar till 
andra grupper inom vården. 
  
Enligt Östlundh (2012) är en viktig del av informationssökande att det utarbetas en 
arbetsplan, som förutom att ta ställning till tänkbara informationskällor omfattar plan 
för lämpliga sökord, tidsplanering och dokumentation. Den uppsatta tidsplaneringen 
höll inte då sökning och granskning av artiklar tog betydligt längre tid än vad 
författarna planerat. Genom att sökningar gjordes i flera databaser ökade möjligheten 
att hitta relevanta artiklar vilket ökar trovärdigheten för litteraturöversikten (Wilman, 
Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016; Henricson, 2012). Det ansågs relevant att 
söka i databaserna Medline och CINAHL med inriktning biomedicin respektive 
omvårdnadsvetenskap. PsychINFO med ett beteendevetenskapligt, psykologiskt 
perspektiv (Karlsson, 2012) ansågs vara relevant med tanke på att traumatiska 
händelser omfattar dessa perspektiv. Manuell sökning genomfördes genom att granska 
de utvalda artiklarnas referenslistor. De slutliga kombinationerna av sökord och 
sökningarna i databaser redovisas i (bilaga 1). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
ökar trovärdigheten då artikelsökningen finns redovisad för att läsaren ska kunna 
repetera och kontrollera sökningen. Trots förberedelser med att hitta passande 
ämnesord och användande av olika söktekniker och tesaurusar hade författarna 
svårigheter att hitta användbara artiklar. Det kan ha  berott på olika faktorer som 
författarnas ovana att använda sig av ovannämnda sökmetoder, språkliga svårigheter 
och en ovana att söka och granska så omfattande vetenskapliga artiklar. Dessa 
påverkansfaktorer har genomgående diskuterat författarna emellan. 
  
Det gjordes en grovsållning av artiklarna, där de bedömdes utifrån titel och abstrakt. 
Artiklar exkluderades då de inte svarade mot syftet, var kvantitativa, sammanfattande 
artiklar eller var irrelevanta för litteraturöversikten.  Det finns naturligtvis en 
möjlighet att artiklar kan ha sållats bort i detta skede då abstrakten kan vara ganska 
kortfattade och inte tydligt sammanfattade. Svårbedömda artiklarna togs med till 
vidare granskning av båda författarna.  Relevanta artiklar granskades individuellt av 
båda författarna och bedömdes utifrån litteraturöversikten syfte, uppsatta inklusions- 
och exklusionskriterier och kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolans protokoll för 
basala kvalitetskriterier av studier med kvalitativ metod (bilaga 3). Att båda författarna 
granskar och jämför resultat samt gör en individuell kvalitetsgranskning bidrar till 
ökad trovärdighet enligt Henricson (2012). Under kvalitetsgranskningsprocessen är 
ett kritiskt förhållningssätt viktigt, då det leder till ökad tillförlitlighet av det färdiga 
arbetet (Friberg, 2012b). Vissa artiklar upplevdes av författarna som svåra att granska 
på grund av språkliga svårigheter och ovanan att tolka olika begrepp. Feltolkningar kan 
omöjligt uteslutas vilket är en svaghet, samtidig som författarna ser det som en styrka 
att oklarheter diskuterats samt att det funnits en enighet i besluten. 
  

Förförståelse omfattar den kunskap, erfarenhet och värderingar författare har inför ett 
arbete som kan komma att påverka studien i någon riktning (Priebe & Landström, 
2012). Traumatiska händelser kan drabba alla människor varvid författarna fann det 
viktigt att inför arbetet diskutera egna erfarenhet och värderingar i ämnet. 
Förförståelsen har genomgående diskuterats för att den inte ska påverka tolkningar av 
resultat. Författarna har under skrivandets gång haft verksamhetsförlagd praktik och 
därvid mött olika typer av trauman och då noterat hur olika behoven ser ut hos 
sjuksköterskor. I samband med detta har litteraturöversiktens fynd visat sig vara av 
intresse hos sjuksköterskor som varit involverade. Att låta den ”kritiska vännen” i detta 
fall sjuksköterskor med erfarenhet av trauma granska arbetet, ökar arbetets 
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trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Under 
arbetet med litteraturöversikten har den kontinuerligt granskats kritiskt i samband 
med handledarträffar av kurskamrater och handledare.  Detta bidrar enligt 
Wallengren och Henricson (2012) till en ökad trovärdighet och bekräftelsebarhet. I 
samband med denna granskning har det förts diskussioner kring att författarna har 
valt att ta upp sjuksköterskor/barnmorskor. Detta har gjorts då resultat kommer från 
studier som omfattat sjuksköterskor inom olika vårdenheter samt en studie som 
omfattat barnmorskors erfarenheter. Då barnmorskor är en legitimerad 
yrkesprofession har författarna valt att beskriva båda yrkesprofessionerna. 
 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet påvisar att sjuksköterskor har ett behov av stöd efter 
traumatiska upplevelser efter kritiska händelser. Sammanfattningsvis beskriver 
resultatet ett behov av formellt stöd i form av debriefing, ett informellt stöd främst 
genom goda kollegor och ett organisatoriskt stöd där sjuksköterskor känner att de har 
en organisation och en vårdledare som står bakom, stöttar upp och erbjuder stöd om 
så efterfrågas.  
 

Av resultatet framgår att i sjuksköterskans arbete var faktorer som klinisk erfarenhet 
och goda kunskaper viktiga för att sjuksköterskan ska uppleva trygghet i sitt yrke och 
för att känslomässigt kunna hantera incidenter som uppkommer. Sjuksköterskor med 
goda kliniska kunskaper och erfarenhet av traumatiska upplevelser hade lägre 
stressnivå. Dessa sjuksköterskor uttryckte ett mindre behov av stödinterventioner än 
sjuksköterskor med hög stressnivå, som ofta var nyutbildade och mindre erfarna i 
yrket. Detta bekräftas i en studie av Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) 
som menar att känslan av kontroll beror på sjuksköterskans år av yrkeserfarenhet. 
Författarna anser att sjuksköterskor som har arbetat länge i vården har fler 
erfarenheter av olika traumatiska situationer och har därför haft möjlighet att träna på 
liknande situationer tidigare. De har också bättre kunskap om egna reaktioner och 
handlingsförmåga i dessa situationer. Det ger en känsla av att vara mer förberedd både 
kliniskt och psykiskt. Enligt Antonovsky (2005) handlar kunskap om begriplighet. Hög 
begriplighet är tätt förenat med hög hanterbarhet. Med detta kan antas att 
sjuksköterskans grad av KASAM ökar i takt med den erfarenhet som uppnås. Därför är 
det viktigt med stödinterventioner till de nyutbildade så att de får erfarenhet och blir 
säkra sjuksköterskor som stannar i yrket. Grunden i omvårdnad är att vilja ge god och 
säker vård (Cronenwett et al. 2007).    
 

Resultatet visar att sjuksköterskor uttrycker ett behov av kollegialt stöd. Både praktiskt 
och emotionellt samt att det är viktigt att det finns en god kamratanda i teamet. Detta 
stämmer väl överens med en studie av Ohlson och Arvidsson (2005) som visar att 
emotionellt stöd är viktigt både för att stärka sjuksköterskan i henne yrkesroll men 
även för att främja den psykiska hälsan. Det emotionella stödet från gruppen är en 
viktig faktor för förmågan att hantera en påfrestande arbetssituation. Stödet skapar en 
balans mellan den krävande situationen och den negativa påverkan på hälsan. Enligt 
Elmcrona och Kilebrand Winroth (1997) är bekräftelse från gruppen det som främjar 
psykisk hälsa och det som stärker personen i yrkesrollen. Begrepp som “tillåtande 
klimat”, “kompetens”, “känsla av vänskap” och “begriplighet” är betydelsefulla och 
används i processorienterad omvårdnadshandledning. Författarna antar att det 
kollegiala stödet kan vara viktigt av olika orsaker. Ett team kan vara väl sammansvetsat 
med en trygg och öppen atmosfär som underlättar och öppnar upp för att prata om 
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svåra händelser och upplevelser, vilket kan klargöra svåra upplevelser i en situation 
och göra att de blir hanterbara och meningsfulla. Det kollegiala stödets betydelse kan 
också bero på en avsaknad av formellt, organiserat stöd från chef, ledare eller 
vårdorganisation, varför det kollegiala stödet blir extra värdefullt. I båda fallen är det 
viktigt att uppmärksamma att alla medlemmar känner sig trygga och får utrymme att 
prata. Risken finns att någon inte blir sedd när stödet inte är organiserat. En 
arbetsplats bör präglas av öppen atmosfär där vårdpersonalen visar att de behöver 
varandra och en vilja att lyssna, prata och visa förståelse för varandra. Författarna 
tänker att det stärker de enskilda gruppmedlemmarnas KASAM och därmed också 
gruppens KASAM genom att arbetet blir mer begripbart och hanterbart för alla. 
Gruppen stärks genom att medlemmarna lär sig varandras styrkor och svagheter och 
därmed också kan hjälpa varandra. Detta borde i sin tur leda till säkrare vård för 
patienten. Arbetet borde också bli mer meningsfullt för sjuksköterskorna, om de trivs 
och utvecklas på sin arbetsplats och känner att de får stöd när de behöver det. Enligt 
Antonovsky (2005) syftar begriplighet till i vilken utsträckning personen kan uppleva 
att såväl inre som yttre stimuli kan upplevas som förklarlig, sammanhängande, tydlig 
och strukturerad istället för kaotisk och oförklarlig. Samtalet har ett värde av att både 
kognitivt och känslomässigt skapa en ordning eller förståelse för det som hänt. På så 
vis kan även meningsfullhet skapas genom känslan att kraven och svårigheterna i 
situationen inte blir övermäktiga utan att det finns kraft och energi att påverka och 
hantera dem. Detta kan resultera i att hanterbarhet uppnås genom upplevelsen av att 
det finns resurser som påverkar upplevelsen av kontroll (Antonovsky, 2005). 
  
Av resultatet framgick att det fanns ett behov av debriefing bland sjuksköterskor. 
Resultatet stämmer överens med andra studier där sjuksköterskor beskriver att de har 
ett behov av att bli erbjudna stöd i form av debriefing efter traumatiska händelser 
(Lindfors & Mattsson, 2017; Maloney, 2012; Morgan 2009). Debriefing tillåter 
deltagarna att bearbeta händelsen och reflektera över hur de har påverkat dem 
känslomässigt (Maloney, 2012). I en svensk studie som beskriver betydelsen av 
debriefing, uttrycker erfarna sjuksköterskor att de inte kände något större behov av 
debriefing efter traumatiska upplevelser, men att det var betydelsefullt att medverka 
för de mer oerfarna kollegornas skull (Lindfors & Mattsson, 2017). Liknande resultat 
framkom i en irländsk studie som visade att betydelsen av debriefing beror på 
sjuksköterskornas erfarenhet och yrkesverksamma tid i yrket eftersom mindre erfarna 
sjuksköterskor har varit utsatta för färre traumatiska upplevelser i sitt yrkesliv. Det 
visade sig också att de mer erfarna sjuksköterskorna förstår betydelsen av debriefing 
bättre (Healy & Tyrell, 2012). Författarnas egna reflektioner kring debriefing är att 
samtalet blir en process för lärande och reflektion av hur situationen hanteras. Det blir 
även en bekräftelse till sjuksköterskan att hon inte är ensam och tankar och känslor 
kan därmed normaliseras. Enligt Antonovsky (2005) kan meningsfullhet ses som en 
motivationskomponent som syftar till att klargöra vilken emotionell påverkan livet har 
på en människa när krav och svårigheter blir övermäktiga eller hanterbara. Denna 
förståelse är avgörande för känslan av att det finns ett värde i att se händelsen som en 
utmaning värd att satsa engagemang och energi i för att komma igenom.     
 

I resultatet framgår det att för sjuksköterskan är viktigt att ha kännedom om att det 
finns ett organisatoriskt stöd till hands om behov uppstår. Det är viktigt att 
vårdledaren står vid sjuksköterskans sida och har mandat att agera och kan ge 
sjuksköterskan bekräftelse och en försäkran om att hon är accepterad i sin profession 
efter traumatiska upplevelser. Marshall & Zolnierek (2012) menar att flera 
stödinterventioner kan behövas för att dämpa och lindra negativa reaktioner, efter att 
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sjuksköterskor har upplevt en traumatisk händelse.  Maloney (2012) beskriver att allt 
fler vårdorganisationer ser till de känslomässiga behov som finns hos vårdpersonal och 
att det inte är tillräckligt att bara ringa någon. Sjuksköterskor efterfrågar mer 
avancerad support i form av olika stödprogram. Många erbjuder lugna rum för en 
stunds avskildhet, stöd av handledare eller mentorer (Maloney, 2012). Traumatiska 
upplevelser och kritiska händelser ligger utanför det normala som sker (Everly & 
Mitchell, 2000). Här har vårdledaren en viktig roll i att vara ett stöd och fånga upp 
sjuksköterskan när hennes resurser inte räcker till, vilket ger en känsla av 
meningsfullhet och trygghet i arbetet. Antonovsky (2005) menar att det är viktigt med 
vetskap att det finns resurser att tillgå. Meningsfullheten och drivkraften i en 
människas arbete avtar om inte känslan av att resurser finns till förfogande när det 
behövs (Antonovsky, 2005).  
 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Genom att identifiera sjuksköterskans behov av stöd i samband med traumatiska 
upplevelser ger resultatet vägledning för hur det formella stödet kan byggas upp på 
olika arbetsplatser. För vårdorganisationer och vårdledare är det av vikt att känna till 
vilket stöd som sjuksköterskan efterfrågar och att skapa en medvetenhet om att det 
finns ett behov. Detta gäller särskilt för nyutbildade eller mindre erfarna 
sjuksköterskor eftersom litteraturöversikten visar att behovet av stöd minskar med 
sjuksköterskans mått av erfarenhet. Det är viktigt att organisation och vårdledare 
arbetar för ett gott arbetsklimat. Genom att synliggöra behoven kan arbetsplatser inom 
vården undvika att sjuksköterskor bränner ut sig eller slutar och omvårdnaden blir 
därmed mer säker för patienten. I litteratursökningen upplevdes att det finns en del 
forskning om traumatiska händelsers effekter på sjuksköterskans arbete och 
personliga välbefinnande men att forskningen är bristfällig gällande det stöd som 
sjuksköterskor själva efterfrågar. Därför är det viktigt med mer forskning kring ämnet. 
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Stressfull events OR critical incident OR 
experience of  traumatic incident AND nurse 
AND need of support 
 
 

10 6 4 2 2 
 
(1 dubblett i 
psykinfo) 

CINAHL 
100905 
2007-> 
peer- 
reviewed 

emotional support to nurs* AND lived 
experience 
 
 

4 4 3 2 1 

CINAHL 
170905 
2007-> 
peer- 
reviewed 

experience nurse AND trauma*  AND critical 
care 
 
 

25 10 4 2 2 
 
(1 dubblett i 
psykinfo) 
 
 



 

 
 

MEDLINE 
170908 
2007-> 

nurse and leader 
AND need of support or peer support 
 

15
  
 

8 4 2 1 

MEDLINE 
170908 
2007-> 

registered nurs* AND experience of AND 
violence* or traumatic* 
 

9
  
 

4 3 1 1 

Psykinfo 
170914 
Peer- 
reviewed, 
2007, 
qualitative 
study 

emotional support to nurs* AND trauma* 
 
 

29 13 5 3 1 
(2 dubbletter i 
CINAHL) 

Psykinfo 
170914 
Peer- 
reviewed, 
2007, 
qualitative 
study 

emotional support to nurs* AND trauma* AND 
experience 
 
 

25 11 4 2 1 

Manuell 
sökning 
171005 

Ur referenslista  
Nurses to their nurse leader  

11 3 2 1 1 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 2.  Artikelmatris 

Författare, 
tidskrift, år, land & 
titel 

Syfte Design/ 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets- 
gransknin
g 

Alzghoul, M.M. 
International 
Journal of 
orthopaedic and 
Trauma Nursing, 
2014, Skottland. 
The experience of 
nurses working 
with trauma 
patients in critical 
care and 
emergency 
settings: A 
qualitative study 
from Scottish 
nurses´ 
perspective. 

Att undersöka 
sjuksköterskors erfarenhet 
av att vårda 
traumapatienter både 
inom intensivvård och 
akutsjukvård. 

Kvalitativ- 
explorativ, 
deskriptiv   
design 

Antal: 23 
sjuksköterskor 
Kön: 21 
kvinnor, 2 män  
Ålder: 20-49 år 
År inom yrket: 
1-25 år 

Fem teman framträdde i 
vården kring 
traumapatienter: 
“sjuksköterskors 
erfarenheter av patienters 
responser av trauma”, 
“traumavård som 
specialistvård”, 
“erfarenheter av 
känslomässiga utmaningar”, 
“att överleva arbetet med 
traumapatienter”. 
Under temat “att överleva 
arbetet med 
traumapatienter” finns fyra 
faktorer som hjälper 
sjuksköterskan att överleva 
och klara sitt arbete: “att 
skaffa sig erfarenhet och 
känna sig säker”, ”stödjande 
relationer och god 
kommunikation”, 
”livserfarenhet”, “att 
utveckla 
skyddsmekanismer”, 
“sjuksköterskans positiva 
känslor”. 
 

12 ja 



 

 
 

De Boer, J., van 
Rikxoort, S., 
Bakker, A. B., & 
Smit, B.J. British 
Association of 
Critical Care 
Nurses, 2013, 
Holland. Critical 
incidents among 
intensive care unit 
nurses and their 
need for support: 
explorative 
interviews.  

Att fylla kunskapsläget 
kring vilka 
arbetsrelaterade incidenter 
intensivvårds- 
sjuksköterskor upplever 
som mest stressande. Vilka 
reaktioner och coping 
strategier man använder 
sig av samt hur 
sjuksköterskors behov av 
stöd uppfattas.  

Kvalitativ- 
explorativ studie 

Antal: 12 
sjuksköterskor 
med en jämn 
fördelning av 
kön, ålder och 
yrkeserfarenhet
.  

Resultatet ger tre 
kategorier.   Stor påverkan av 
kritisk händelse med teman: 
“högt emotionellt 
engagemang”, 
“förebyggande/oundvikliga 
händelser”, “undermålig 
vård” och “hot”. 
Sjuksköterskors reaktioner 
och stöd efter kritiska 
händelser med teman: 
“fysiska-, emotionella- och 
kognitiva/beteendemässiga 
reaktioner”.  
Stöd efter kritisk händelse 
med teman: “prata med 
kollegor, vänner eller familj”, 
“skulle ha uppskattat 
ytterligare stöd” 

12 ja 

Kellogg, M.B., 
Barker, M., & 
McCune, N.  
Pediatric Nursing, 
2014, USA. 
The lived 
experience of 
pediatric burn 
nurses following 
patient death. 

Att beskriva erfarenheten 
hos sjuksköterskor på en 
pediatrisk brännskade- 
avdelning efter att 
patienten avlidit. 

Kvalitativ-  
fenomeno 
logisk design 

Antal: 7 
sjuksköterskor. 
Kön: 5 kvinnor, 
2 män 
Ålder:34-63 år 
År inom yrket: 
7-44 år  
 

Fyra teman kring känslor 
identifierades: “sorg och 
vemod”, “hjälplöshet”, 
“kategoriserande av 
känslor”, “bristande 
beredskap för att hantera 
situationer som omfattar 
pediatriska dödsfall”. 
 

11 ja/ 1 nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lavoie, S., Talbot, 
L.R., & Mathieu, L. 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 2010, 
Kanada. 
Post-traumatic 
stress disorder 
symptoms among 
emergency nurses: 
their perspective 
and a `tailor-
made´ solution. 

Att identifiera stöd 
åtgärder för akutsjukvårds 
sjuksköterskor som har 
upplevt traumatiska 
händelser i syfte att kunna 
förebygga posttraumatisk 
sjukdom.  

Kvalitativ 
studie 

Antal: 12 
sjuksköterskor  

Resultatet visar på vikten av 
ett socialt nätverk och att 
kunna prata igenom 
händelsen med kollegor. 
Stödjande aktiviteter 
inkluderar all typ av 
prevention samt att det 
huvudsakligen består av 
peer-support, 
psykoedukation och 
simulering av akuta 
situationer.  

12 ja 

Moola, S., Ehlers, 
V.J., & Hattingh 
S.P. 
Curationis, 2008, 
Sydafrika. 
Critical care 
nurses`perception
s of stress and 
stress-related 
situations in the 
workplace 

Att undersöka vilka 
stressande incidenter 
intensivvårdssjukskötersk
or upplever, vilka 
copingstrategier används 
och hur kan sjuksköterskor 
få hjälp att förbättra sina 
copingstrategier. 

Kvalitativ- 
explorativ, 
deskriptiv och 
kontextuell  
design 

Antal: 10 
sjuksköterskor 

Resultatet är indelat i fem 
kategorier: “uppfattning av 
stress”, “stress upplevelser”, 
“intensivvårdssjukskötersko
rs behov”, “bidragande 
faktorer till stress i 
arbetsmiljön och effekter av 
stress”.  Varav fokus läggs på 
kategorin 
“intensivvårdssjukskötersko
rs behov” och dess 
subkategori: “operativt 
stödsystem - miljön och 
resurser”, “emotionellt 
stödsystem- debriefing, 
stödjande ömsesidiga 
förhållanden, 
kommunikation, bestämdhet 
och teamwork”    

12 ja 



 

 
 

Sheen, K., Spiby, 
H., & Slade, P. 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
2015, England. 
The experience 
and impact of 
traumatic 
perinatal event 
experiences in 
midwives: A 
qualitative 
investigation. 

Att hos barnmorskor 
undersöka hur de uppfattar 
responser och dess 
inverkan samt hantering av 
dessa. 

Kvalitativ- 
Semistrukturerad
e intervjuer 

Antal: 35 
barnmorskor 
med erfarenhet 
av minst 1 
traumatisk 
perinatal 
händelse som 
motsvarar 
kriterium  
A enligt DSM-
IV för PTSD 

Resultatet indelas i fyra 
kategorier med 
underliggande teman: 
“Utmärkande drag i 
händelsen”, “initiala 
reaktioner och dess 
påverkan”, “ hjälpsamma 
aspekter och användning av 
stöd”, “reflektion”. 
Fokus läggs på temat 
tillhörande kategorin 
“hjälpsamma aspekter och 
användning av stöd”, 
aktuella subteman: “ta steg 
mot att förebygga att 
liknande händelser inträffar 
igen”, “hjälpsamma 
strategier för att hantera 
responser i dagligt liv”, 
“viljan att prata om 
händelsen samt att ha 
tillgång till och få stöd av 
peer”, “frånvaro eller 
bristande stöd”.  

12 ja 

Stevenson, K.N., 
Jack, S.M., 
O´Mara, L., & 
LeGris, J. 
BMC Nursing, 
2015, Kanada. 
Registered nurses 
‘experience of 
patient violence on 

Att beskriva psykiatri 
sjuksköterskors 
erfarenheter av våld inom 
vården. Samt att identifiera 
kunskaper och behov av 
färdigheter för att kunna 
möta de hinder som finns i 
det kliniska arbetet och 
inom organisationen. 

Kvalitativ- 
interpretiv 
deskriptiv design 

Antal 12 
psykiatri 
sjuksköterskor 
Kön: 8 kvinnor, 
4 män 
Ålder: median 
37,5 år (27-57) 
År inom yrket: 

Huvudteman: “makt och 
kontroll”, “stigma”, “del av 
arbetet”, “balansen mellan 
sjuksköterskans hälsa och 
säkerhet och patientens 
vård”, “se framåt: 
sjuksköterskans uppfattning 
av deras behov gentemot 
patient våld” 

12 ja 



 

 
 

acute care 
psychiatric 
inpatient unit: an 
interpretive 
descriptive study. 

median 6 år (4-
23)  

Shorter, M., & 
Stayt, L.C. 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 2009, 
England.  
Critical care 
nurses´ 
experiences of 
grief in an adult 
intensive care unit. 

Att studera intensivvårds- 
sjuksköterskors upplevelse 
av sorg och deras coping 
mekanismer i samband 
med dödsfall 

Kvalitativ- 
fenomenologisk 
design 

Antal: 8 
sjuksköterskor 
Kön: 8 kvinnor 
år inom yrket: 
8 mån- 
6 år 

Två kategorier med 
subkategorier: Döds 
upplevelse inkluderat ”att 
den var förväntad, 
kontrollerad och given med 
god omvårdnad”, “ 
medlidande och empatisk 
förmåga”, “meningsfullt 
engagemang”.  Efter döden 
“formellt stöd”, “informellt 
stöd”, “normalisering av 
döden”, emotionell 
dissociation” 

12 ja 

Thornton-Bacon, 
C. Nurs Admin Q, 
2017, USA. Nurses 
to their  nurse 
leaders  
We need your help 
after a failure to 
rescue patient 
death.  

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av stöd i 
samband med oväntade 
dödsfall som kunnat 
förebyggas medicinskt. 
Samt hur de hade velat bli 
bemötta.   

Kvalitativ- 
deskriptiv studie 

Antal: 14 
sjuksköterskor 
Kön:  
12 kvinnor, 
2 män. 
Ålder: 
26-67 år 
År inom yrket: 
1,5- 45 år 

Fyra teman: 
“copingmekanismer”, 
“omedelbart stöd av 
handledare och vårdledare”, 
“uppföljande stöd av 
vårdledare” “sjuksköterskors 
behov av omedelbart och 
uppföljande stöd, inklusive 
obligatorisk debriefing efter 
dödsfall”. 

11 ja/1 nej 



 

 
 

Bilaga 3. Granskningsprotokoll 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja  Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/    Ja                      Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?       

                      Ja                                      Nej 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

  Ja                      Nej  



 

 
 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?                                               

Ja                       Nej 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 
 
 
 
 
 
 
 


