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Sammanfattning 
 
Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen kan vid tillfällen vara exponerade för 
stressfulla situationer och oförutsedda händelser. Som en konsekvens av detta är 
utbrändhet och emotionell trötthet vanligt bland personal inom akutsjukvården. 
Syftet med litteraturöversikten var att identifiera copingstrategier hos sjuksköterskan 
efter traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen. Metoden som användes 
var litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Resultatet presenterades i tre 
kategorier, problemfokuserad, emotionellfokuserad och undvikande coping, med hjälp 
av en teoretisk ram konstruerad utifrån Folkmans (1984) och Lazarus (1993) teorier 
om coping. Den vanligaste copingstrategin som sjuksköterskan på akutmottagningen 
använde sig av efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte var problemfokuserad coping. 
Problemfokuserad coping visar att sjuksköterskan försöker lösa problemet och ändra 
situationen. Emotionell coping kan leda till en positiv omvärdering men framstod 
också som negativ. Den minst använda var den undvikande copingstrategin. Den 
undvikande copingstrategin användes för att undvika personligt lidande och kan leda 
till att problem inte blir lösta och därmed ökad stress. Slutsatsen var att 
sjuksköterskan på akutmottagningen använder sig av olika copingstrategier efter ett 
traumatiskt omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Den problemfokuserade 
copingstrategin visade sig vara den mest effektiva copingstrategin och innefattar bland 
annat socialt stöd från arbetsledning, kollegor, familj och vänner. Arbetsledningen har 
en viktig funktion att stödja sjuksköterskan på akutmottagningen. 
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Summary 
 
How do you do it?  
Copingstrategies by the nurse in the emergency department. 
 
 
Nurses working at emergency services may at times be exposed to stressful situations 
and unforeseen events. As a consequence of confrontation with stressful situations, 
burnout and emotional fatigue are common among emergency medical professionals. 
The purpose of the literature review was to identify the nursing coping strategies after 
a traumatic meeting at the emergency department. The method used was a literature 
review with a deductive approach. The result was presented in three categories based 
on the theoretical framework of Folkman (1984) and Lazarus (1993). The most 
common coping strategy that the nurse at the emergency department used after a 
traumatic meeting was problem-focused coping. The least used was the avoidance 
coping strategy. Problem-focused coping shows that the nurse is trying to solve the 
problem and change the situation. Emotional coping can lead to a positive revaluation 
but also emerged as a negative. The avoidance coping strategy was used to avoid 
personal suffering and can lead to problems not being resolved and thus increased 
stress. The conclusion was that the nurse at the emergency department uses different 
coping strategies after a traumatic meeting at the emergency department. The 
problem-focused coping strategy proved to be the most effective coping strategy, 
including social support from work management, colleagues, family and friends. The 
management team has an important function to support the nurse at emergency 
department. 
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Inledning 

När svårt sjuka eller skadade patienter uppsöker akutmottagningen är det en 
akutsituation med kort eller ibland obefintlig förberedelsetid för sjuksköterskan. Att 
vårda dessa patienter, vuxna som barn, kan vara emotionellt påfrestande. Risken finns 
att sjuksköterskan på akutmottagningen påverkas av detta. 
Efter ett sådant omhändertagande kan sjuksköterskan känna en oro och långt efter 
fundera på sin enskilda insats, men också på andras insats och teamarbetet i stort. 
Ibland känner sjuksköterskan en stress över att ta hand om nästa patient och oro att 
inte göra rätt. Därför är detta ett intressant ämne att studera och viktigt för de som 
arbetar inom akutsjukvården. 
 

 

Bakgrund 

Akutsjukvård 
Akutmottagningens verksamhet är en viktig funktion i sjukhusorganisationen. 
Patienterna som söker vård har skilda sjukdomstillstånd av olika allvarlighetsgrad, allt 
från akuta traumafall till enklare åkommor. Det är en utmaning för sjuksköterskan på 
akutmottagningen att kunna prioritera och sortera utifrån medicinsk 
angelägenhetsgrad. Detta system kallas triage (IVO, 2015). Triage innebär att 
sjuksköterskan på akutmottagningen bedömer vårdbehov och vårdnivå samt 
prioriterar och sorterar patienter för att säkerställa en god och säker vård 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, RAS, 2017). ”Akutsjukvård är den vård och 
omvårdnad en akutsjuksköterska ger till en person som drabbats av plötslig ohälsa” 
(RAS, 2017, sid 3). Sjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen behöver kunna 
arbeta självständigt, ha prioriteringsförmåga och handlingsberedskap. Det innebär att 
sjuksköterskan utifrån begränsad bakgrundsinformation skall kunna fatta snabba och 
korrekta beslut (RAS, 2017). Inom akutsjukvården är arbetstempot och 
personalomsättningen hög och man arbetar under tidspress (IVO, 2015). De upplever 
psykisk press, begränsad egen beslutspåverkan, mindre adekvata arbetsrutiner och 
sämre uppskattning än sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning. 
Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen kan vid tillfällen vara exponerade för 
stressfulla situationer och oförutsedda händelser på arbetet. De kommer i kontakt med 
mänskligt lidande, smärta och död och behöver därför kunna möta sådana traumatiska 
händelser i sitt arbete (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes 2011; 
Gholamzadeh, Sharif & Rad, 2011). Sjuksköterskor på akutmottagningen förväntas 
kunna hantera många stressorer. Dessa inkluderar ett oförutsägbart antal patienter på 
dygnets alla timmar, oförutsägbara och snabba förändringar i patientens status. 
Sjuksköterskan kan möta våldsamma patienter och psykisk eller verbal smädelser. 
Professionen är speciellt utsatt för stress i sin arbetsmiljö (Gholamzadeh, Sharif & Rad 
2011; Adriaenssens et al., 2011). När sjuksköterskan på akutmottagningen möter 
svårigheter i sitt arbete, såsom olyckor och dödsfall, kan detta påverka omvårdnaden 
av nästa patient (Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 2005). 
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Traumatiskt omvårdnadsmöte 
En traumatisk händelse definieras som en situation som är så extrem, så svår och så 
kraftfull att den hotar att överväldiga en persons emotionella förmåga att gå vidare. 
Sjuksköterskan kan i ett traumatiskt omvårdnadsmöte med patienten uppleva ovanligt 
starka emotionella och beteendemässiga reaktioner (Meichenbaum, 1994). Att arbeta 
som sjuksköterska på akutmottagningen är hektiskt, oförutsett och föränderligt. 
Sjuksköterskorna möter och får hantera många olika sjukdomar, skador och problem 
(Alexander & Klein 2001). De möten som är mest stressande och ångestladdade för 
sjuksköterskan på akutmottagningen är omhändertagandet av svårt skadade eller svårt 
sjuka barn och sexualoffer (Crabbe, Bowley, Boffard, Alexander & Klein, 2004; Ross-
Adjie, Leslie & Gillman, 2007; Missourido, 2017). Sjuksköterskan kan bli djupt 
påverkad av minnesbilder av traumatiska omvårdnadsmöten med lidande, utsatta 
barn och barns dödsfall (Missourido, 2017). Traumatiska omvårdnadsmöten som är 
stressande kan vara patienter som plötsligt försämras eller dör i vården. Andra 
situationer som påverkar sjuksköterskan är när egna familjemedlemmar eller kollegors 
familj involveras. Även patienter med brännskador, stora ansiktsskador, knivskador 
samt masskadesituationer har beskrivs som stressande (Crabbe et al., 2004; 
Missouridou, 2017; Ross-Asjie, Leslie & Gillma, 2007). Att under ett yrkesverksamt liv 
som sjuksköterska på en akutmottagning exponeras för åtskilliga traumatiska 
omvårdnadsmöten och inte ha kontroll över de känslor som kan uppkomma i dessa 
situationer kan bidra till att sjuksköterskan känner stress (Kerasiotis & Motta, 2004).  
 
 
Stress 
Psykisk stress uppstår när samspelet mellan människa och omgivning kommer i 
obalans (Folkman, 1984). I arbetsmiljön på akutmottagningen och i 
akutmottagningsarbetets karaktär kan stresshälsoproblem förutses, detta som en 
konsekvens av konfrontation med stressfulla situationer. Utbrändhet och emotionell 
trötthet är vanligt bland personal inom akutsjukvården (Adriaenssens et al., 2011). 
Sjuksköterskor på akutmottagningen vårdar ofta personer som har varit utsatta för 
traumatiska händelser. Över tid kan de som vårdar dessa patienter utveckla Secondary 
Traumatic Stress (STS), det vill säga irritation, undvikande beteende, och svårt att 
släppa patientmötet i tanken. Dessa symptom kan leda till utmattning och utbrändhet 
(Dominquez-Gomez & Rutledge, 2009). Detta styrks också av Duffy, Avalos och 
Dowling (2015) som skriver att sjuksköterskan i sin profession ofta ställs inför 
emotionella trauman som kan resultera i att de upplever symptom på STS.  STS-
symptom jämförs med de symptom som uppkommer vid Post Traumatic Stress 
Disorder, PTSD. Upprepad exponering av traumatiska stressorer kan resultera i 
utvecklandet av PTSD-symptom som exempelvis likgiltighet, minnesförlust, 
koncentrationssvårigheter, vredesutbrott och självmordstankar (Dominquez-Gomez & 
Rutledge, 2009).  
 
PTSD har blivit ett fokus för vården av traumaoffer, men förekomst av PTSD hos dem 
som vårdar dessa patienter är inte så välstuderat. Det är en stor andel 
sjukvårdspersonal som riskerar PTSD och det kan potentiellt utgöra en stor risk för 
sjuksköterskan på akutmottagningen. Ju mer involverad sjuksköterskan är i den 
skadade eller traumatiska situationen, desto mer sannolikt att utveckla PTSD 
(Luftman et al., 2017). 
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En annan form av stress, likvärdig STS, är Compassion Fatigue (CF). CF refereras till 
exponering av en person som har blivit traumatiserad, inte att sjuksköterskan varit 
utsatt för traumat själv. STS reflekterar mer den emotionella balansen som är ett 
resultat efter en nära kontakt med personer som varit utsatta trauma, till exempel hos 
socialarbetare. Den beskrevs först som en unik form av utbrändhet där vårdpersonal 
var mest utsatt (Dominquez-Gomez & Rutledge, 2009). Sjuksköterskor löper en 
särskilt stor risk att drabbas av CF då empati och medlidande är grundläggande 
faktorer inom omvårdnad (Melvin 2012).  CF har ett akut insättande som ett resultat 
efter att ha vårdat patienter som lider. Det kan uppkomma efter multipla interaktioner 
med traumatiserade patienter på grund av sjuksköterskans vilja att hjälpa. STS är 
likvärdigt CF men kommer inte plötsligt. Detta kan leda till utbrändhet och att 
sjuksköterskan väljer att sluta arbeta inom sin profession (Dominquez-Gomez & 
Rutledge, 2009). 
 
De flesta människor hanterar stress i korta perioder. Däremot kan kronisk stress ge 
långvariga förändringar i personens psykologiska status (Gholamzadeh, Sharif & Rad, 
2011). Om utbrändhet och Compassion Fatique representerar omvårdnadens ”cost of 
caring” så är Compassion Satisfaction omvårdnadens ”positive payment”. Compassion 
Satisfaction kan beskrivas som glädjen och välbefinnandet i att utföra ett bra jobb 
(Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010). Att positivt omvärdera och finna 
mening i svåra situationer visar sig vara betydelsefullt för hanteringen av stress. Detta 
har en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet (Folkman, 1984). 
 
 
Coping 
Under 60- och 70- talet började forskare intressera sig för stressforskning och teorier 
om coping började utformas (Lazarus, 1993). Enligt Folkman (1984) avser coping ett 
kognitivt beteende att bemästra, tolerera eller minska de inre och/eller yttre kraven 
som skapas av olika stressorer. Coping är en strategi där personen med hjälp av 
handlingar och tankar kan hantera krav som överstiger de egna resurserna. Dessa krav 
kan vara av både inre och yttre art. Det finns olika copingstrategier. I början 
utformades aktiv coping som innebär två strategier, problemfokuserad och 
känslofokuserad (Lazarus, 1993). En problemfokuserad coping används när personen 
upplever sig ha förmåga att hantera situationen med hjälp av sina yttre- och inre 
resurser. Inre resurser kan vara problemlösningsförmåga, positivt tänkande och 
förmågan att tro på sig själv, medan yttre resurser är materiella tillgångar och socialt 
stöd. Problemfokuserad coping innebär att individen aktivt kan förändra situationen 
med hjälp av att identifiera problemet och utarbeta lösningar (Folkman, 1984). 
Emotionell coping används istället då situationen inte bedöms vara möjlig att lösa. 
Enligt Folkman (1984) är målet med denna copingstrategi att istället för att ändra 
grundproblemet, ändra upplevelsen av situationen. Detta i sin tur leder till upplevelse 
av förminskad stress. Senare utvecklades även begreppet passiv coping, även kallad 
undvikande coping. Strategin syftar till att ignorera, alternativt undvika, de problem 
och hinder som finns (Lazarus, 1993). Hur effektivt ett beteendemönster (coping) är 
beror på vilken situation de används i och hur den situationen tolkas.  
 
Coping är en strategi som hjälper människor att reducera stress och lösa problem. Den 
individuella copingstrategin skall betraktas och bedömas utifrån personens specifika 
sociala och kulturella situation samt dess sammanhang (Gholamzadeh, Sharif & Rad 
2011; Folkman, 1984). Enligt Wu, Poretta Fox, Stokes och Adam (2012) visar det sig 
att det är av stor vikt att sjuksköterskorna utvecklar copingstrategier för att kunna 
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hantera stressen inom yrket. Folkman (1984) och Lazarus (1993) beskriver en 
användbar modell för att identifiera copingstrategier. Denna används inom forskning 
av coping och identifierar problemfokuserad coping, emotionell fokuserad coping samt 
undvikande coping. 
 

 

Problemfokuserad coping 

Strategin syftar till att minimera den upplevda stressen genom att nå ett konkret mål 
och lösa de hinder som står i vägen för att nå dit. Denna strategi innefattar 
informationsinsamling, problemhantering, konfliktlösning samt att planera, 
analysera och fatta beslut. Genom processen ska sjuksköterskan lära sig hantera sin 
situation utifrån sina resurser och använda redskap för att lära sig att agera utifrån 
sina förutsättningar. 

 

Emotionellfokuserad coping 

Strategin syftar till skapa acceptans genom att dämpa negativa känslor och tankar 
samt finna mening i situationen. Sjuksköterskans focus ligger på att förändra sin 
egen upplevelse av situationen utan att problemet förändras. Detta sker genom ett 
optimistiskt synsätt där fokus läggs på att se det positiva i situationen. 

 

Undvikande coping 

Strategin går ut på att förminska eller förneka en situation. Den bygger på ett 
önsketänkande som inte stämmer överens med verkligheten. Sjuksköterskan lägger 
då i praktiken fokus på andra saker, till exempel mat, alkohol, droger och sömn, för 
att distansera sig från det verkliga problemet. 

Figur 1: Teoretisk ram konstruerad utifrån Folkman (1984) och Lazarus (1993) 
 
 
Sjuksköterskans omvårdnad 
Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och sjuksköterskan har ett 
personligt ansvar för utövandet av sitt yrke. Omvårdnad utgår från ett existentiellt 
filosofiskt synsätt med humanistisk grundsyn där människan ses som en del i ett 
sammanhang. När professionell vård ges blir människan patient (SFF, 2016). Ett etiskt 
förhållningssätt präglar den legitimerade sjuksköterskans arbete där sjuksköterskan 
måste ta hänsyn till människans tro, värderingar, vanor, värdighet, integritet och ha 
respekt för självbestämmande. Sjuksköterskan har ett ansvar att analysera sina 
svagheter och styrkor i sin profession och utifrån forskning och ett kritiskt 
reflekterande förhållningssätt, utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens (SSF, 2017). 
Omvårdnad inom akutvård har beskrivits som komplext och det är svårt att 
standardisera arbetet och skapa exakta rutiner. Ett högt flöde av akuta patienter har 
visat ett behov av högkvalificerade sjuksköterskor inom akutsjukvården (Benner, 
1982). I dagens växande samhälle behöver sjuksköterskan ha en praktisk, teoretisk och 
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emotionell kompetens för att möta och ta hand om patienter med upplevda trauman. 
(Tremayne & Vincent, 2006).  
 
Gamla händelser kan finnas med och påverka sjuksköterskan en lång tid efter. Därför 
är det enligt omvårdnadsforskaren Conti O´Hare (2002) viktigt att de trauman 
sjuksköterskan utsätts för bearbetas med hjälp av bra hanteringsstrategier. Utan dessa 
blir traumat olöst och undermedvetet fortsätter smärtan att påverka. Dessa personer 
kallar Conti O´Hare (2002) för ”walking wounded”. Problem kan i dessa fall upplevas 
i sociala-, privata- och arbetsrelationer. De ser sig själva som oskadade och förnekar 
sin skörhet. På grund av den inre konflikten projicerar de sin egen sårbarhet på 
kollegor och patienter och minskar därmed förmågan att empatisera med andra. Om 
traumat istället hanteras effektivt blir smärtan medveten, förvandlas och går över till 
läkning och därmed påverkas inte omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskan har 
nu, enligt Conti- O´Hare (2002) blivit en ”wounded healer”, vilket innebär att 
sjuksköterskan kan dra nytta av sin egen smärta för att hjälpa andra. 
 
 
Problemformulering 
 
Sjuksköterskor inom akutsjukvården arbetar under tidspress. De kan uppleva psykisk 
press, begränsad egen beslutspåverkan och inadekvata arbetsrutiner. Vid tillfällen kan 
de exponeras för stressfulla situationer och oförutsedda händelser på arbetet, såsom 
att komma i kontakt med mänskligt lidande, smärta och död. Sjuksköterskan behöver 
därför kunna bearbeta sådana traumatiska händelser för att kunna fortsätta ge god 
omvårdnad till patienter. Sjuksköterskor på akutmottagningen vårdar personer som 
har varit utsatta för traumatiska händelser. Över tid kan sjuksköterskorna som vårdar 
dessa patienter utveckla Secondary Traumatic Stress (STS) eller Compassion Fatique 
(CF) samt riskera att utveckla PTSD. Att identifiera copingstrategier kan ge möjlighet 
att lättare bearbeta sina egna känslor, men också att identifiera kollegor i riskzonen för 
psykisk stress och i förlängningen STS, CF och PTSD. 
 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera copingstrategier hos sjuksköterskan 
efter traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen. 
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Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt gjordes, där vetenskapliga artiklar har sökts. Syftet med en 
litteraturöversikt kan vara olika. Den kan bidra till en överblick av ett kunskapsområde 
som kan studeras mer ingående i framtiden. En litteraturöversikt kan även ge ny 
kunskap i ett ämnesområde som hjälp att skapa nya riktlinjer inom ett 
verksamhetsområde. Det är viktigt att en litteraturöversikt skall var omfattande och av 
hög kvalité (Polit & Beck, 2017). En integrerad litteraturöversikt utgår från en 
forskningsfråga och är en kritisk sammanfattning av empirisk forskning. Resultat från 
både kvalitativa och kvantitativa metoder tillåts. För att möjliggöra ett översiktligt 
resultat har innehållet kritiskt granskats och sammanställts (Forsberg & Wengström, 
2015). Denna litteraturöversikt syftar till att belysa copingstrategier vid psykisk stress 
hos sjuksköterskan på akutmottagningen. 
 
Artiklarna har kritiskt granskats och sammanställts enligt den niostegsmodell för 
litteraturstudier som beskrivs i Polit och Beck (2017). 
De nio stegen var:  

1. Formulera ett syfte. 
2. Utforma en sökstrategi. Identifiera nyckelord och välj ut databaser. 
3. Söka och identifiera artiklar samt dokumentera sökningen. 
4. Välja ut lämpliga artiklar som svarar på syftet genom att läsa artiklarnas titel 

och abstrakt. 
5. Läsa hela artiklarna som valts ut. 
6. Tolka och sammanfatta data från valda artiklar. 
7. Artiklarna kvalitetsgranskas. 
8. Analysera data och dela in resultatet i kategorier 
9. Bearbeta och sammanställa data. 

(Fritt översatt från Polit och Beck 2017). 

 

Urval och datainsamling 
En litteratursökning med valda sökord: emergency nursing, stress, coping 
genomfördes. Dessa är de centrala begreppen i syftet. Sökning av vetenskapliga artiklar 
gjordes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Dessa databaser ansågs lämpliga då de är 
inriktade på vårdvetenskap och psykologi. Artiklarna skulle svara mot syftet och var 
både kvalitativ och kvantitativ forskning.  
 
Inklusionskriterier för artiklarna skulle vara att de var publicerade på engelska och 
peer-reviewed i en vetenskaplig tidskrift. De var publicerade år 2008-2018. 
Artiklar som beskriver andra yrkesgrupper på akutmottagningen än sjuksköterskor, 
tillexempel läkare är exkluderade samt artiklar som var anknutna till stora särskilda 
händelser så som naturkatastrofer eller terrorattacker. 
 
 
 
Litteratursökning 
Enligt steg 1-3 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell formulerades ett syfte och 
passande databaser valdes ut.   
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Tabell 1. Översikt artikelsökning Cinahl och PsycInfo (Senaste sökning gjord 180120) 
 
Sökning 
CINAHL 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Emergency Nursing 7450    
S2 Stress 53781    
S3 Coping 15780    
S4 Emergency Nursing AND 

Stress AND Coping 
44 
 

13 7 7 

Sökning 
PSYC- 
INFO 

     

S1 Emergency Nursing 2041    
S2 Stress 96709    
S3 Coping 23594    
S4 Emergency Nursing AND 

Stress AND Coping 
21 5 (1) 1 1 

Manuell 
Sökning 

 1 1 1 1 

Totalt   19  9 9 
Interna dubbletter inom parentes ( ). 
 

Vid en manuell frisökning av sökorden hittades en artikel som bedömdes som 
intressant för litteraturöversikten och som stämde väl in på syftet. Denna artikel fann 
vi i den inledande delen av vårt arbete då vi sökte rent allmänt kring området som 
intresserade oss. Denna tyckte vi passade bra in som resultatartikel, men den kom 
aldrig upp under vår sökning med utvalda sökord, där av den manuella sökningen. 
 
Urval 1 
Artiklarnas rubrik och abstrakt lästes i steg 4, som beskrivs i Polit och Beck (2017). De 
artiklar vars syfte och abstrakt inte motsvarade studiens syfte exkluderades. I PsycInfo 
uppkom en dubblett, vilken visas inom parentes, och inte ingick i urval 1, samt en 
artikel genom manuell sökning. Av sammanlagt 65 artiklar inkluderades 19 i urval 1. 
 
Urval 2 
De 19 artiklarna som inkluderats i urval 1 lästes i sin helhet i steg 5 och 6 (Polit & Beck, 
2017). De artiklar där innehållet inte var relevant för studien valdes bort. I urval 2 
inkluderades 9 artiklar. 
 
Urval 3 
De 9 artiklar som inkluderats i urval 2 kvalitetsgranskades i steg 7 (Polit & Beck, 2017). 
”Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” (se bilaga 1) 
användes som kvalitetsgranskningsmall av artiklarna. Protokollet är framtaget av 
avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Här gjordes en 
fördjupande kvalitetsgranskning av de artiklar som inkluderats efter urval 2. 
Artiklarna granskades noggrant utifrån en rad kriterier enligt protokollet. Syftet med 
granskningen var att exkludera bristfälliga artiklar som inte svarade mot vårt syfte och 
kvalitetsfrågorna. De artiklar som hade medelhög eller hög kvalitet analyserades vidare 
och lästes upprepade gånger för att skapa en överblick över problemområdet. Samtliga 
artiklar höll tillräcklig kvalitet och valdes ut i urval 3. Information om artiklarna har 
sammanfattats och visas i en artikelmatris (bilaga 2). 
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Dataanalys 
Dataanalysen skedde utifrån en deduktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2017) 
analyserades och jämfördes de 9 utvalda artiklarna enligt steg 8, den så kallade 
kategoriseringsfasen. Fasen innebär att det insamlade materialet bearbetades. Detta 
gjordes genom att artiklarna lästes enskilt och sedan diskuterades sinsemellan. Den 
text som ansågs relevant för resultatet plockades ut. Vidare diskussioner fördes under 
grupphandledning samt vid enskild handledning. Detta har varit en fortlöpande 
process under hela arbetets gång. Det innehållet i artiklarna som ansågs relevant 
valdes ut och därefter kategoriserades materialet utifrån en teoretisk ram. Då syftet 
med litteraturöversikten var att identifiera copingstrategier hos sjuksköterskan efter 
traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen har en teoretisk referensram 
används för att presentera resultatet. Denna modell har utformats utifrån Folkman 
(1984) och Lazarus (1993) modell och är uppdelad i Problemfokuserad coping, 
emotionellfokuserad coping och undvikande coping. I steg 9, det avslutande steget, 
strukturerades och sammanställdes resultatet (Polit & Beck, 2017). 

 

Etiska överväganden 
Vid forskning ska alltid ett etiskt förhållningssätt vidhållas oavsett intresse. 
Vetenskapsrådet har fyra allmänna krav på forskningen: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (World Medical Association, 
2013). Då det gjorts en litteraturöversikt är alla de artiklar som använts etiskt 
granskade och godkända av etiska nämnder. I denna litteraturöversikt har ”Guidlines 
for and Critiquing the Ethical Aspects of a Study” enligt Poilt & Beck (2017) används. 
Alla artiklarna som nämns i studien har angetts med korrekt referens så att 
upphovsmännen sammanförs med korrekt studie. Detta för att värna om deras 
rättigheter och att de blir uppmärksammade för den forskning de gjort och som tas 
upp i denna litteraturöversikt. Då engelska inte är modersmålet måste reservation 
göras för eventuella fel i artikelöversättningen från engelska till svenska. 
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Resultat 

Resultatet har baserats på 9 vetenskapliga artiklar och presenterats utifrån den 
teoretiska ram konstruerad utifrån Folkman (1984) och Lazarus (1993). 
Copingstrategierna delades upp i problemfokuserad, emotionellfokuserad och 
undvikande coping (Lazarus, 1993). Den vanligaste copingstrategin som 
sjuksköterskorna på akutmottagningen använde sig av efter ett traumatiskt 
omvårdnadsmöte var problemfokuserad coping. Den minst använda var den 
undvikande copingstrategin. Emotionell copingsrategi kunde vara både positiv och 
negativ för sjuksköterskan på akutmottagningen (Ribiero, Pompeo, Pinto & Ribeiro, 
2015; Adriaenssens, de Gaucht & Maes, 2012, Abraham et al., 2018; Lavoie et al., 
2016). Sjuksköterskans personlighet kunde avgöra reaktionen och hanteringen av ett 
traumatiskt omvårdnadsmöte samt val av copingstrategi (Lavoi et al., 2016).  

 

Problemfokuserad coping 
Problemfokuserad coping visade att sjuksköterskan försökte lösa problemet och ändra 
situationen. Detta gjorde att sjuksköterskan på akutmottagningen kände kontroll, 
inflytande, engagemang och flexibilitet (Adriaenssen, de Gaucht & Maes 2012, Lavoi et 
al., 2016).  
 
Det som frekvent återkom var vikten av socialt stöd. Socialt stöd kan komma från 
ledning, kollegor och vänner samt professionell rådgivning (Adriaenssen, de Gaucht & 
Maes, 2012; Lavoi, Talbot & Mathieu, 2011; Hinderer et al., 2014; Ribiero et al., 2015; 
Gillespie & Gates, 2013; Abraham et al., 2018; Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt & 
Lippoldt, 2016; Lavoi et al., 2016; Von Rueden et al., 2010). Social support, privat eller 
professionell, hjälpte sjuksköterskan på akutmottagningen att hantera de oönskade 
effekterna stress har genom att uttrycka en adekvat respons på situationen 
sjuksköterskan befann sig i. Dessa samtal hjälpte sjuksköterskan att inte övertolka 
situationen utan det traumatiska omvårdnadsmötet pratades igenom och olika tankar 
som sjuksköterskan hade kring situationen bollades sinsemellan (Ribiero et al., 2015).  
 
Sjuksköterskor på akutmottagningen kunde inte reducera sin exponering för 
traumatiska omvårdnadsmöten men de kunde bli bättre på att förbereda sig (Lavoi, 
2016). Det upplevdes att många valde att samtala med kollegor som var inbladade i 
samma traumatiska omvårdnadsmöte, eller liknande situationer, för att få rätt 
förståelse (Berg et al., 2016). I resultatet framkom att det var viktigt att prata med 
pålitliga kollegor (Gillespie & Gates, 2013). Att prata med familj och vänner var ett sätt 
för sjuksköterskan på akutmottagningen att se situationen objektivt och från alla sidor. 
Detta har visat sig ha en positiv effekt på stresshanteringen efter ett traumatiskt 
omvårdnadsmöte på akutmottagningen (Abraham et al., 2018). Socialt stöd användes 
i stor utsträckning som copingstrategi hos sjuksköterskorna på akutmottagningen 
(Gillespie & Gates, 2013). 
 
Det upplevdes som att reflektion och samtal framkom som en copingstrategi. Det 
kunde ske som debriefing eller defusingaktiviteter på arbetsplatsen.  En tidig 
bedömning av debriefingbehov eller annat stöd för sjuksköterskan var väsentligt 
(Lavoi, Talbot & Mathieu, 2011). Att ta del av organiserade debriefing/defusing-
aktiviteter direkt efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte på akutmottagningen gav 
sjuksköterskan möjlighet att reflektera och samtala över situationen. Det upplevdes då 
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att sjuksköterskan hade då möjlighet att bearbeta händelsen och sedan återhämta sig 
(Lavoi, Talbot & Mathieu, 2011; Gillespie & Gates, 2013). Socialt stöd från 
arbetsledningen sågs av sjuksköterskorna på akutmottagningen som något positivt 
(Adrienssen et al., 2012). Spontana debriefingsejourer upplevdes viktiga och beskrevs 
som informella. Dessa skedde ofta utanför sjukhuset (Berg, et al., 2016).  
 
Erfarna sjuksköterskor, som visste med sig att det var jobbigt att emotionellt hantera 
traumatiska omvårdnadssituationer, tränade olika händelseförlopp som kunde 
uppkomma på akutmottagningen. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna på 
akutmottagningen upplevde att de ville träna olika scenarier för att bättre kunna 
hantera sin stress i samband med traumatiska omvårdnadsmöten på 
akutmottagningen (Berg et al., 2016). Träningen innebar att simulera olika händelser 
som kan uppkomma på akutmottagningen (Abraham et al., 2018; Gillespie & Gates, 
2013). När sjuksköterskan på akutmottagningen deltog i simuleringsövningar lärde sig 
sjuksköterskan att hantera oro, rädsla, förvirring och överväldigande samt frustration. 
Det sågs ett samband mellan simulation av traumahändelser och förebyggandet av 
stress. Detta hjälpte sjuksköterskan på akutmottagningen att använda bra 
copingstrategier (Gillespie & Gates, 2013). Att utveckla planeringsstrategier för att 
tänka ut olika sätt att hantera traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen 
hjälpte också sjuksköterskan att hantera uppkommen stress i efterförloppet. Det är bra 
om arbetsledningen tillhandahåller träningsprogram för sin personal för att hjälpa 
dem att uppmärksamma och identifiera stressymptom och tillgå bra copingstrategier 
efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte (Ribiero et.al, 2015).  
 
Det sågs ett samband mellan att kunna dra en linje mellan professionellt och privat liv, 
samt att försöka leva som vanligt och inte låta problemet ta överhand. Detta var viktigt 
för sjuksköterskan på akutmottagningen (Lavoi et al., 2016). Aktiva 
problemfokuserade copingstrategier var relaterade till lägre nivå av emotionell 
utmattning och detta ledde i högre grad till personlig utveckling (Adriaenssen, de 
Gaucht & Maes, 2012). 
 
 
 
Emotionellfokuserad coping 
Emotionellfokuserad coping kan leda till en positiv omvärdering av ett traumatiskt 
omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Det kan skapa en positiv mening med 
problemet som gör att sjuksköterskan växer i sin profession. Sjuksköterskan på 
akutmottagningen försökte kontrollera sin känslor och handlingar efter att traumatiskt 
omvårdnadsmöte och måste inse och förstå sina känslor och hantera sitt beteende för 
att få självkontroll över situationen (Riberio et al., 2015). Positivt stresslösande 
emotionellfokuserade copingstrategier var enligt resultatet utövandet av hobbys, 
motion, meditation, resor och utövandet av religion (Hinderer et al., 2014). Andra 
supportsystem som framkom i resultatet var husdjur, religiösa kontakter och 
föreningsliv som sjuksköterskan på akutmottagningen uppgav som ett socialt stöd 
(Von Rueden et al., 2010). Andra mer personliga copingstrategier som sjuksköterskan 
på akutmottagningen använde sig av var till exempel att låsa in sig i badrummet och ta 
ett långt bad eller att gå till ett kapell där ingen annan såg dem och bara vara ifred. 
Någon blåste såpbubblor och någon löptränade för att hantera sina tankar och känslor 
efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Att använda humor och 
positiv stämning där sjuksköterskan kan se problemet objektivt var en bra 
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copingstrategi enligt Abraham et al. 2018.  Det framkom i resultatet att sarkasm och 
humor användes när det gällde vuxna patienter som ett filter för att hantera 
traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen. När det gällde barn upplevdes 
det att det inte fanns sarkasm och inget filter. Sjuksköterskorna fick hantera 
situationen ändå (Berg et al., 2016). Det framkom i resultatet att emotionellfokuserad 
coping också framstod som negativ. Den var associerad med trötthet, psykosocial 
ångest och somatisk besvär samt sömnproblem (Adriaenssen, de Gaucht & Maes, 
2012). Vissa beteenden hos sjuksköterskan på akutmottagningen, som att skylla på sig 
själv, upplevelsen att vara för känslig, vara spänd, retlig och självupptagen samt att 
återuppleva traumat och därmed fantisera negativt visade sig enligt Adriaenssen, de 
Gaucht och Maes (2012) vara en ineffektiv stresshantering för sjuksköterskor på 
akutmottagningen. 
 
 
Undvikande coping 
Den undvikande coingstrategin användes för att undvika personligt lidande för 
sjuksköterskan efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Detta 
kunde leda till att problem inte blev lösta. Denna copingstrategi gav ökad stress som i 
sin tur ger problem med mellanmänskliga situationer samt professionellt missnöje 
(Riberio et al., 2015). Genom distansiering och avskärmning valde sjuksköterskan att 
dra sig undan de stressutlösande situationerna som kunde uppkomma på 
akutmottagningen. Genom denna copingstrategi blev sjuksköterskan känslomässigt 
avtrubbad och orkade inte tänka på eller bearbeta det traumatiska omvårdnadsmötet 
(Ribiero et al., 2015; Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011). En annan undvikande 
copingstrategi som framkom i resultatet var konfrontation. Sjuksköterskan på 
akutmottagningen attackerade då problemet genom aggression och saknad av 
flexibilitet. Sjuksköterskan agerade ut sina känslor på någon annan och talade om för 
sig själv att problemet var någon annans fel och att sjuksköterskan bara hade lite otur 
(Abraham et al., 2018; Ribeiro et al., 2015). Ett impulsivt och riskfullt agerande från 
sjuksköterskan, som inte agerade så i normala fall, var tecken på en undvikande 
copingstrategi (Abraham et al., 2018). En undvikande, stresslösande copingstrategi 
som sjuksköterskorna på akutmottagningen använde sig av var rökning, 
alkoholkonsumtion och medicinering (Hinderer et al., 2014; Von Reuden et al., 2010). 
Det framkom ett samband mellan undvikande coping och utvecklandet av somatiska 
besvär enligt Adriaenssen, de Gaucht och Maes (2012). Dessa besvär kunde vara så 
ihållande att de ledde till sjukskrivningar. I resultatet framkom en korrelation mellan 
sjuksköterskornas nattskiftsarbete på akutmottagningen och sjusksköterskornas  
användande av  undvikande copingstrategier (Ribeiro et al., 2015).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Polit och Becks (2017) niostegsmodell har används som metod i denna 
litteraturöversikt. Efter att ha studerat begreppet coping valdes Folkmans (1984) och 
Lazarus (1993) teorier ut eftersom de har en omfattande forskning inom området 
coping. Deras teoretiska ram användes för att forma resultatet i litteraturöversikten. 
Det ansågs relevant att kombinera de problemfokuserade, emotionellfokuserade och 
undvikande copingstrategierna i den teoretiska ramen för att kunna presentera 
bredden av hur sjuksköterskan på akutmottagningen använde olika 
copingmekanismer. Valet föll på en litteraturöversikt. Det finns idag en adekvat mängd 
forskning att finna inom området. En intervjustudie hade kunnat vara ett bra alternativ 
till en litteraturöversikt. I en intervjustudie fås en större mängd kvalitativa data som 
beskriver mångfalden i begreppet coping och sjuksköterskans upplevelser och känslor 
kopplade till ämnet.  Denna metod valdes dock bort på grund av tidsbrist.  

De databaser som användes för artikelsökning var Cinahl, PsycInfo och PubMed. Dessa 
databaser fanns lämpliga då de är inriktade på vårdvetenskap, psykologi och medicin.  
Om ytterligare databaser använts hade resultatet eventuellt kunnat påverkas 
(Willman, Stoltz, och Bathsebani, 2011). Artiklarna som sedan användes i resultatet 
togs från Cinahl och PsycInfo då det i PubMed endast uppkom dubbletter. Där av ingen 
tabellredovisning av dessa sökningar. En artikel valdes ut genom manuell sökning då 
den ansågs vara intressant och relevant för resultatet. Endast tre sökord användes i 
respektive databas och artikelutfallet ansågs relevant nivå. Utifrån Polit och Becks 
(2017) kvalitetsgranskning uppnådde dessa 9 funna artiklar eftersträvad nivå. Två av 
artiklarna var av kvalitativ design och sju var av kvantitativ design. Att integrera både 
kvantitativa och kvalitativa referenser i en mixad metod gör det möjligt att få en djup 
förståelse av existerande forskning och en bred överblick, oavsett referensernas design. 
Mixad metod är utformat för att minska skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
data (Sandelowski, Voils och Barroso, 2006). Artikelsökningen är redovisad i 
tabellform på ett lättöverskådligt sätt. Inklusionskriterier för artiklarna var att de är 
publicerade på engelska i en vetenskaplig tidskrift år 2008-2018. Positivt var att det 
fanns ett flertal intressanta och relevanta, relativt nypublicerade artiklar. Detta visar 
att ämnet är viktigt och att forskningen fortgår inom området coping och hur 
sjuksköterskan på akutmottagningen mår och hanterar de traumatiska 
omvårdnadsmöten sjuksköterskan dagligen ställs inför. Av de resultatartiklar som 
valdes ut för kvalitetsgranskning uppmärksammades det att en av artikelförfattarna 
förekom i två av de utvalda artiklarna. Enligt Polit och Beck (2017) kan det ses som en 
svaghet då bredd och nyanser i författarens perspektiv kan minska. Det kan också ses 
som en styrka i resultatet då artiklarna är skrivna under olika årtal och med olika syften 
samt av olika författarkombinationer.  Artikelförfattarna i utvalda artiklar har forskat 
länge inom området vilket ger ett bredare perspektiv av problemet och ger stor 
trovärdighet till resultatet. Enligt inklusionskriterierna är artiklarna peer-reviewed. 
Detta kan stärka trovärdigheten hos litteraturöversikten då artiklarna är 
kvalitetsgranskade innan publicering (Polit & Beck, 2017). För att säkerställa att 
resultatet tolkats korrekt har artiklarna lästs igenom flera gånger. På grund av 
avancerade statistiska tabeller i vissa av artiklarnas resultatredovisning fanns det risk 
för feltolkning. Detta relaterat till oerfarenhet att läsa och tolka statistisk data. Vid 
sammanställningen av vårt resultat har vi haft svårt att tydliggöra artiklarnas 
ursprungsdesign korrekt men vi har gjort ett försök. Det har eftersträvats att återge 
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insamlat datamaterial så autentiskt som möjligt, men då engelska inte är modersmålet 
kan dock vissa brister förekomma (Willman, Stoltz, och Bathsebani, 2011).  
 
 

Resultatdiskussion 

För att sjuksköterskan på akutmottagningen ska kunna hantera sina reaktioner efter 
ett traumatiskt omvårdnadsmöte behöver de hitta en copingstrategi som fungerar för 
den enskilde individen. Enligt Conti-O´Hare (2002) påverkas alla människor av 
trauman och ett traumatiskt omvårdnadsmöte kan orsaka långvarig påverkan på 
sjuksköterskans fysiska, psykiska, sociala, emotionella och andliga hälsa. Det finns 
kapacitet hos alla individer att läka detta själsliga trauma. För att lyckas med detta 
krävs dock att sjuksköterskan på akutmottagningen kan identifiera och ta lärdom av 
tidigare traumatiska upplevelser.  Bearbetas inte dessa upplevelser riskerar empatin 
att utebliva. Det framstår som att ju mer intim sjuksköterskan är med den skadade eller 
situationen, desto mer sannolikt att drabbas av PTSD (Luftman et al., 2017). Syftet med 
denna litteraturöversikt var att identifiera copingstrategier hos sjuksköterskan efter 
traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen utifrån Lazarus modell. Den 
teoretiska ram, utformad av Folkman (1984) och Lazarus (1993), som användes för 
resultatbearbetningen utgår från de tre copingstrategierna problemfokuserad, 
emotionellfokuserad och undvikande coping. Varierande grad av välmående 
associerades med olika typer av copingstrategier (Wu, Poretta, Stokes & Adam, 2012). 
I resultatet framkom det att problemfokuserad coping var den mest frekvent använda 
och den som gav bäst resultat i form av minskad ångest, mindre risk för STS/PTSD och 
större personlig utveckling. Emotionell och undvikande coping var mindre bra. Wu et 
al. (2012) menar att sjuksköterskorna som använder sig av problemfokuserad coping 
upplevde ofta god hälsa och välmående, medan de sjuksköterskor som använde sig av 
känslomässigt-fokuserad coping upplevde sämre välmående. Den känslomässigt-
fokuserade copingstrategin gav därmed sämre effekt på stresshanteringen (Wu et al., 
2012). 

Inom problemfokuserad coping framkom det i resultatet att socialt stöd, från 
arbetsledning, kollegor, familj och vänner, som den mest använda copingstrategin. 
Detta hjälper sjuksköterskan på akutmottagningen att hantera oönskade effekter av 
stress. De väljer helst erfarna kollegor som har upplevt samma traumatiska 
omvårdnadsmöte genom att samtala och bolla tankar. Familjen är ett viktigt stöd. 
Duffy, Avalos och Dowling (2015) påtalar i en annan artikel vikten av kamratstöd. En 
bästa vän eller mentor kan utgöra en viktig roll för att minska stressen hos 
sjuksköterskan på akutmottagningen. De sjuksköterskor som hade ett bra socialt stöd 
hemma upplevde i mindre omfattning compassion fatique (Melvin, 2012). 
Sjuksköterskan bör erbjudas professionell psykologisk guidning efter ett traumatiskt 
omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Det framkom också i resultatet vikten av 
organiserad debriefing för sjuksköterskan efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte på 
akutmottagningen. Det ger möjlighet för sjuksköterskan att reflektera och bearbeta 
sina känslor samt att återhämta sig. Att utarbeta planeringsstrategier, bland annat med 
hjälp av övningar och simuleringar, hjälper sjuksköterskan på akutmottagningen att 
hantera stressreaktioner i efterförloppet. 

Emotionell coping kan vara positivt stresslösande och i resultatet framkom att de 
åtgärder som används är hobbys, motion, meditation, utövande av religion, resor och 
dylikt. I resultatet kan man se ett samband mellan sjuksköterskor på 
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akutmottagningen som led av uttalad stresspåverkan och användandet av mer 
medicinering och alkohol samt arbetade längre arbetspass. Denna grupp 
sjuksköterskor uppgav också att de hade mindre socialt stöd, utövade mindre motion, 
hade färre kollegiala kontakter och använde sig av mindre meditation.  
 
Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev vikten av bra copingstrategier där till 
exempel fysisk aktivitet var en av dem, vilket stöds av Melvin (2012). Sjuksköterskorna 
använde sig av emotionellfokuserad coping som innefattade positivt tänkande, andlig 
tro samt övertygelsen om att det finns en anledning till att saker händer. Stödet från 
kollegor, familj och vänner var den mest betydelsefulla resurserna för att hantera stress 
inom sjuksköterskeyrket (Lim, Bogossian & Ahern, 2010). Det framkom i resultatet att 
det negativa med emotionellfokuserad coping är att det kan uppkomma ett destruktivt 
tankemönster där sjuksköterskan skyller på sig själv och nedvärderar sin insatts och i 
förlängningen sin profession. Detta leder till trötthet, ångest och sömnproblem 
(Wilkinson, 2014; Dominguez-Gomez, 2008)  
 
Resultatet visar att undvikande coping leder till att problem inte blir lösta. Detta leder 
i sin tur till ökad stress. Sjuksköterskan på akutmottagningen orkar inte bearbeta 
händelsen och kan reagera med att dra sig undan och bli känslomässigt avtrubbad. En 
annan undvikande copingstrategi kan vara konfrontation. Sjuksköterskan agerar då 
genom att attackera problemet destruktivt, skylla ifrån sig och ibland uppkommer ett 
riskfyllt, impulsivt och ibland destruktivt beteende hos sjuksköterskan på 
akutmottagningen. Negativa stresslösande copingstrategier kan vara att använda 
rökning, droger och medicinering. Detta styrks även av Duffy, Avalos och Dowling 
(2015) som visar att sjuksköterskor på akutmottagningen ibland använder alkohol för 
att minska stress. Negativa stresslösande copingstrategier kan leda till att somatiska 
besvär kan uppkomma och som i sin tur kan leda till sjukskrivning hos sjuksköterskan 
på akutmottagningen. I en artikel av Khamisa et al. (2017) framkom det att 
sjuksköterskeyrket är en stressfull profession och att stress påverkar hälsan. Ökad 
upplevelse av stress minskar möjligheten till coping. Dikamen et al. (2016) beskriver 
att de sjuksköterskor som arbetar mer än 40 timmar i veckan hade en märkbart högre 
nivå av compassion fatique, vilket även styrks av Khamisa et al. (2017). Det är inte 
gynnande för sjuksköterskan på akutmottagningen att arbeta mer än heltid eller inte 
längre än åtta timmar per skift i relation till compassion fatique. Akutmottagningen 
bör regelbundet screena sin organisation för att identifiera stressrelaterade symptom 
hos sin personal och därmed kunna förebygga dessa i ett tidigt skede (Adriaenssens et 
al., 2011). Sjuksköterskans personlighet kan avgöra reaktionen och hanteringen av ett 
traumatiskt omvårdnadsmöte på akutmottagningen. Man kan se ett samband mellan 
personlighet och val av copingstrategi. Sjuksköterskor på akutmottagningen med en 
personlighetskaraktär som stresståliga, flexibel, självständig och har förmåga att 
tempoväxla samt bra på att göra många saker samtidigt, kan hålla sig lugn i kaos och 
reagerar/klarar av traumatiska händelser på ett adekvat sätt (Stathopoulou, 
Karanikola, Panagiotopoulou & Papathanassoglou, 2011).  
 
Arbetet på akutmottagningen är komplext och ibland mycket krävande (Khamisa, 
Peltzer, Ilic and Oldenburg, 2017). Sjuksköterskan behöver kunna hantera de 
traumatiska omvårdnadsmöten som uppkommer genom bra och effektiva 
copingstrategier för att orka hantera sina intryck och känslor.  Omvårdnadsteoretikern 
Benner skrev redan 1982 att omvårdnad inom akutsjukvården har utvecklats till något 
så komplext att det är svårt att standardisera arbetet och skapa exakta rutiner. Ett högt 
akut patientflöde har visat ett behov av högkvalificerade sjuksköterskor inom 
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akutsjukvården (Benner, 1982). Kraven på hälso- och sjukvården har under senare år 
blivit större. I dagens växande samhälle bör sjuksköterskan ha en praktisk, teoretisk 
och emotionell kompetens för att möta och ta hand om patienter med upplevda 
trauman. (Tremayne & Vincent, 2006; Khamisa et al., 2017). Laranjeira (2011) menar 
att unga sjuksköterskor inte alltid är emotionellt redo för att klara av stressen och 
arbetet på en akutmottagning. De känner ofta att de inte räcker till för uppgiften och 
att de har liten kontroll över sitt arbete. Det är hög förekomst av arbetsrelaterad stress 
hos dessa sjuksköterskor. Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2017) menar att det 
krävs sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård för att ge en 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig god och säker vård i den akuta vårdkedjan. De 
menar vidare att det krävs en specialistkompetens för att bedöma vårdbehov och 
adekvat vårdnivå, sortera och prioritera, för att säkerställa en god och säker vård för 
personer och närstående inom akutsjukvården. Ett samband har påvisats mellan grad 
av kompetens hos sjuksköterskor och patienternas möjlighet till välbefinnande och 
överlevnad (RAS, 2017). Att behålla kompetens är därför en viktig faktor på 
akutmottagningarna. 
 
 
Arbetsledningen har en viktig funktion i att förebygga ohälsa hos sjuksköterskorna på 
akutmottagningen. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kunde hantera sin 
stress bättre i samband med ett traumatiskt omvårdnadsmöte genom att öva olika 
scenarier. Vilket även stöds i studien av Khamisa et al. (2017) där de rekomenderar 
sjuksköterskorna till att träna på copingstrategier. Detta för att skydda dem från 
personlig stress. Arbetsledningen bör utveckla en kultur där både CF och STS är 
accepterade som verklighet för sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningen 
genom att utbilda sin personal att acceptera det normala, vilket innebär att stress 
uppkommer vid vissa traumatiska omvårdnadmöten. Därmed fås ett öppet klimat där 
sjuksköterskan inte är rädd för att söka stöd och hjälp (Wilkinson, 2014). Att arrangera 
internt psykologiskt stöd i form av exempelvis handledning ger ett positivt 
arbetsklimat med en öppen dialog. Det är positivt med en god framförhållning i att 
identifiera högrisksituationer och tänka tidigt på debriefing och stressförebyggande 
insatser. 
 
 
Slutsatser 
 
Sjuksköterskan på akutmottagningen använder sig av olika copingstrategier för att 
hantera de stressreaktioner som kan uppkomma efter ett traumatiskt 
omvårdnadsmöte. Den vanligaste copingstrategin som sjuksköterskan på 
akutmottagningen använde sig av var problemfokuserad coping. Den strategin 
framkom i resultatet som den mest effektiva copingstrategien och den minst använda 
copingstrategin av sjuksköterskorna på akutmottagningen var den undvikande 
copinstrategin och den är också den mest ineffektiva. Emotionell copingstategi kunde 
vara både positiv och negativ utifrån hur den används. I resultatet framkom även ett 
samband mellan sjuksköterskans personlighet och val av copingstrategi. Arbetet på 
akutmottagningen är komplext och krävande. Socialt stöd, från arbetsledning, 
kollegor, familj och vänner, framkom i resultatet som sjuksköterskans viktigaste 
redskap för att hantera traumatiska omvårdnadsmöten på akutmottagningen. Det är 
viktigt att ha ett öppet arbetsklimat på akutmottagningen där det normala ses i 
stressreaktioner som uppkommer efter ett traumatiskt omvårdnadsmöte. 
Arbetsledningen bör ge tid till simuleringsövningar. Det framkom tydligt i resultatet 
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att detta minskar stressen genom att utveckla planeringsstrategier/coingstrategier. 
Sjuksköterskan behöver få stöd och hjälp med debriefing och socialt stöd. Detta kan 
ske genom organiserade handledningstillfällen. Arbetsledningen bör vara observant på 
hur sjuksköterskan på akutmottagningen mår och vara observant på tidiga tecken av 
negativa stressreaktioner. Detta för att kunna hjälpa och stötta i tid och därmed behålla 
personal och kompetens.  
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