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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts förhållandevis ofta för traumatiska situationer på arbetstid 
vilket kan leda till psykiska stressjukdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att, 
ur ett sjuksköterskeperspektiv, belysa risker och konsekvenser av arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa med fokus på Posttraumatic Stress Disorder, Secondary Traumatic Stress och 
Vicarious Traumatization. Metod: En litteraturöversikt genomfördes. Litteratursökningar 
gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo och 14 vetenskapliga artiklar i form av 
primärkällor valdes slutligen ut, varav 10 var kvantitativa, 3 var kvalitativa och 1 var mixad. 
Resultat: Sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård, intensivsjukvård, psykiatri och 
förlossning hade en högre risk att drabbas av posttraumatic stress disorder (PTSD), secondary 
traumatic stress (STS) och vicarious traumatization (VT). Vanliga orsaker till att drabbas av 
PTSD och STS var när patienter dog samt omvårdnad av svårt skadade patienter. Många 
sjuksköterskor uppgav att de inte blev erbjudna någon hjälp efter traumatiska situationer. 
Diskussion: Förebyggande åtgärder kan minska riskerna att drabbas och det är viktigt att det 
finns tillgång till samtal när en traumatisk situation väl har inträffat.  Slutsats: Sjuksköterskor 
som drabbats av PTSD, STS och VT synes ha en ökad risk att göra allvarliga misstag på 
arbetet vilket i sin tur leder till försämrad patientsäkerhet. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Enligt Sigling (2001, sid 23) är psykisk ohälsa ett tillstånd när personen själv eller av sin 

omgivning upplevs ha ett avvikande beteende eller ha psykiska problem. Enligt Wheeler 

(2007) kan det tänkas att i efterförloppet till ett trauma ingår ett flertal diagnoser, bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom. Wheeler påtalar även att både stora och små trauman kan leda 

till psykisk ohälsa. 

I Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2011:17) så beskrivs att antalet sjukskrivna 

grundutbildade sjuksköterskor på grund av psykisk ohälsa i två veckor uppgår till 2,7 % av 

1000 anställda kvinnor och för männen är antalet 1,7 % av 1000 anställda. Detta gäller 

svenska förhållanden, statisktik från andra länder finns ej att tillgå. 

Diagnostik av psykisk ohälsa 

Enligt Sigling, (2001, sid 24-25) är DSM-systemet det vanligaste internationella systemet vid 

diagnostisering av psykisk ohälsa. Den uppdateras kontinuerligt och den version som används 

idag är version nummer fyra. Psykiatrikern skall vid diagnostisering inte bara se de psykiska 

problemen utan till helheten, d.v.s. även patientens bakgrund och hur livet ter sig vid 

insjuknandet. Enligt American Psychological Association [APA] (1994) skall kriterierna A-F 

uppfyllas för att få diagnosen PTSD (se bilaga 1 för definition av kriterierna). 

Olika typer av psykisk ohälsa  

När begreppet psykisk ohälsa används i uppsatsen så inkluderas de tre nedanstående 

begreppen PTSD (posttraumatic stress disorder), STS (secondary traumatic stress) och VT 

(vicarious traumatization). 

Posttraumatic Stress Disorder 

På svenska heter sjukdomen posttraumatiskt stressyndrom, men i uppsatsen kommer den 

engelska förkortningen PTSD att användas. 

Enligt Sjöström och Skärsäter (2010, sid. 53) utmärks PTSD av att personen i fråga upplevt, 

sett eller konfronterats med allvarliga traumatiska situationer som till exempel död, allvarliga 

skador eller hot. Vid den traumatiska situationen upplever personen stark rädsla, ångest eller 

känsla av hjälplöshet, vilket får till följd att personen i fråga senare kan återuppleva 

situationen, så kallade flashbacks, och försöker undvika att hamna i liknande situationer igen.  
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Ottosson & Ottosson (2007, sid 38-39) beskriver att nästan alla människor utsätts någon gång 

för stressreaktioner, men långt ifrån alla utvecklar PTSD. Diagnosen ses ofta hos personer 

som varit med om trafikolyckor, naturkatastrofer, våld, rån, våldtäckt och misshandel, men 

även efter plötsliga dödsfall. Kvinnor har större risk att drabbas än män. Det finns inget 

samband mellan hur svårt traumat är och om man drabbas av PTSD utan det beror snarare på 

hur sårbar personen är och hur situationen för den utsatta är efter traumat.  

Secondary Traumatic Stress 

I uppsatsen kommer den engelska förkortningen STS att användas som står för Secondary 

Traumatic Stress. 

Enligt Collins (2009) är STS ett resultat efter att ha blivit exponerad för andras trauman, i 

synnerhet på arbetsplatsen. Hon beskriver vidare att det är svårt att veta om symtomen på STS 

är en följd av ett eget upplevt trauma eller p.g.a. andras trauman. Hon menar att det har 

betydelse att höra andras historier eller att ta del av dokument som beskriver traumatiska 

händelser. Enligt Siegfried i Collins (2009) är symtomen på STS som följande: Mardrömmar, 

trötthet eller sjukdomskänsla, irritabilitet, ilska, cynism, nedsatt produktivitet, sorgsenhet, 

känsla av att det är hopplöst, förtvivlan, återupplevelser av händelser, ångest, undviker andra 

människor och aktiviteter.  

Vicarious Traumatization 

I uppsatsen kommer den engelska förkortningen VT att användas som står för Vicarious 

Traumatization. 

Enligt Headington Institute (2011) är definitionen på VT en pågående process under en lång 

tid. Det är ett resultat av att ha hört om andras upplevelser av t ex. våld och katastrofer. 

Personer som riskerar att drabbas har en stark empatisk förmåga och lever sig ofta in i de 

traumatiserade personernas berättelser. Det finns ett flertal symtom på VT bl. a. svårigheter 

att hantera sina känslor, svårt att ta beslut, dålig självkänsla, relationsproblem, svårt att sätta 

gränser mot andra människor, känsla av meningslöshet och fysiska problem som värk. Ingen 

som upplever VT har alla symtom utan de har antagligen endast en eller ett par av symtomen. 

Enligt Tabor (2011) har VT en liknande symtomatologi som PTSD men skillnaden är att vid 

VT har personen inte varit med om eller bevittnat trauma. 
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Problemformulering 

Enligt Stevenson (2005) löper sjuksköterskor en stor risk att drabbas av PTSD när de 

behandlar traumatiserade patienter. Tabor (2011) menar att sjuksköterskan inte är immun mot 

psykisk ohälsa då de faktiskt är mänskliga. Sjuksköterskan ska ta hand om andra i sin 

yrkesroll, men behöver komma ihåg att ta hand om sig själv också. Därför är det av stor vikt 

att i denna litteraturöversikt belysa riskerna för sjuksköterskor att drabbas av de olika typerna 

av psykisk ohälsa. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att, ur ett sjuksköterskeperspektiv, belysa risker och 

konsekvenser av arbetsrelaterad psykisk ohälsa med fokus på Posttraumatic Stress Disorder, 

Secondary Traumatic Stress och Vicarious Traumatization. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Friberg (2012, sid. 133) beskriver att en 

litteraturöversikt innebär att en översikt över den aktuella kunskapen inom ett visst område 

eller om ett specifikt problem inom sjuksköterskans kompetensområde skapas. 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo från november 

2012 till februari 2013. Sökord som har använts var: PTSD, Secondary traumatic stress, 

vicarious traumatization, nurse*, stress, coping behaviour, trauma och trauma experience. Då 

flera av sökorden inte finns som Mesh-termer, Headings eller Thesaurus så utfördes de flesta 

sökningar som fritextsökningar (se tabell 1). Sökorden användes i olika kombinationer (se 

tabell 2). Manuella sökningar gjordes genom att gå igenom referenslistor i artiklar, och på så 

sätt tillkom tre artiklar. Vid artikelsökning användes inga avgränsningar för att på så sätt inte 

riskera att missa artiklar som kunde vara relevanta till valt ämne. Inklusionskriterier: 

Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor. Artiklar skulle vara skrivna ur sjuksköterskors 

perspektiv. Artiklar skulle uppnå grad 1 efter kvalitetsgranskning. Artiklarna skulle innehålla 

etiska överväganden samt vara relevanta till syftet. Exklusionskriterier: Artiklar som 

uppnådde grad 2 och 3 efter kvalitetsgranskning. Artiklar som saknade etiska överväganden. 

Annan typ av psykisk ohälsa än PTSD, STS och VT. Först valdes artiklar ut efter titel, 
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därefter granskades abstrakt och de artiklar med abstrakt som var relevanta för valt ämne 

skrevs ut i full text och lästes i sin helhet. 

Tabell 1 Översikt över sökorden 

Sökord  
(Fritext) 

PubMed 
(MeSH) 

Cinahl 
(Headings) 

PsychInfo 
(Thesaurus) 

PTSD Stressdisorder 
,Posttraumatic  

Posttraumatic Stress 
Disorder 

Stressdisorders 
Posttraumatic 

Nurses Nurses Nurses Nurses 
Stress Stress, physiological Stress  
Coping behavior Adaption psychological Coping behavior  

Secondary traumatic 
stress, STS 

   

Vicarious 
traumatisation, VT 

   

Secondary Stress    
Trauma    
 

Tabell 2 Databassökningar 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Slutligen utvalda artiklar 

2013-
01-28 

PsycInfo PTSD AND Nurses 
AND Stress OR 
Coping behavior 

178 173* 
2** 
0*** 
0**** 
 

Kerasiotis & Motta (2004) 
 
Rassin, Kanti & Silner (2005) 
 
Mealer, Burnham, Goode, 
Rothbaum & Moss (2009) 

2013-
01-28 

PubMed 
Fritextsökning 

PTSD AND Stress 
AND Trauma AND 
Nurses 

111 107* 
1** 
0*** 
1**** 

Laposa, Alden & Fullerton (2003) 
 
Chan & Huak (2004) 
 

2013-
01-29 

Manuell 
sökning 

   Devilly, Wright & Varker (2009) 
 
Dominguez-Gomez, Rutledge & 
Hemet (2009) 
 
 

2013-
02-01 

CINAHL 
Fritextsökning 

Secondary 
traumatisation AND 
Nurses 

41 39* 
0** 
0*** 
0**** 

Beck & Gable (2012) 
 
Von Rueden, Hinderer, 
McQuillan, Murray, Logan, 
Kramer, Gilmore & Friedmann 
(2010)  

2013-
02-01 

CINAHL 
Fritextsökning 

PTSD AND Nurses 89 87* 
0** 
0*** 
0**** 

Czaja, Moss & Mealer (2012) 
 
Gates, Gillespie & Succop (2011) 
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Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Slutligen utvalda artiklar 

2013-
02-03 

PubMed 
Fritextsökning 

Vicarious 
traumatization OR 
secondary stress OR 
PTSD AND nurse* 
AND stress AND 
coping behavior 
AND trauma 

37 24* 
10** 
0*** 
2**** 

McGibbon, Peter & Gallop (2010) 
 
 

2013-
02-08 

CINAHL 
Fritextsökning 

Vicarious 
traumatization  

45 43* 
1** 
0*** 
0**** 

Goldblatt (2009) 

2013-
02-11 

Manuell 
sökning 

   Laposa & Alden (2003) 

* antal förkastade efter lästa titlar  

** antal förkastade efter lästa abstrakt  

*** antal förkastade efter lästa i sin helhet 

*** *antal förkastade efter kvalitetsgranskning 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

De sjutton artiklar som hade skrivits i full text i pappersform granskades enskilt var för sig av 

författarna enligt bedömningsformulär för kvantitativa och kvalitativa studier utformade av 

Carlson och Eiman (2003) (se bilaga 2 och 3). Varje punkt i mallen kunde ge 0 till 3 poäng. 

Mallarna har modifierats genom att uppgiften om patienter med lungcancerdiagnos har 

uteslutits och därmed har den sammanlagda poängsumman minskats. Den totala 

poängsumman omvandlades till procent. Artiklar som fick över 80 % hamnade i kategori grad 

1, 70-79 % grad 2 och 60-69 % grad 3.  Efter den enskilda granskningen gick författarna 

tillsammans igenom granskningsprotokollen för att jämföra hur väl de stämde överens, och 

valde därefter tillsammans ut vilka artiklar som skulle ingå i resultatet. Till resultatet valdes 

14 artiklar ut varav 10 var kvantitativa, 3 var kvalitativa och 1 var mixad (se bilaga 4). 

Analys och sammanställning 

Analysen inspirerades av Friberg (2012, sid 127-129). Valda artiklars resultat lästes ånyo av 

författarna var för sig och nyckelfakta som svarade mot syftet valdes ut. Därefter 

sammanställde författarna tillsammans valda fakta artikel för artikel. En schematisk översikt 

skapades där meningsenheter skrevs ned i ett enskilt dokument för att få en överblick av 

artiklarnas resultat och översattes därefter till svenska. Författarna gick därefter igenom 

meningsenheterna och färgkodade dessa till olika kategorier utifrån likheter och skillnader i 

meningsenheternas innehåll. Artiklarnas resultat lästes återigen igenom upprepade gånger för 

att få fram essensen i budskapet. Vid sammanställning av resultatet gick författarna hela tiden 
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tillbaka till artiklarnas resultat för att undvika direktöversättning och säkerställa att de hade 

fått rätt förståelse och att ingenting som var viktigt för resultatet missades.  Resultatet delades 

in i 6 kategorier: förekomst, faktorer som inverkar på risken att drabbas av PTSD, STS och 

VT, utlösande händelser, vanligt förekommande symtom, effekter/konsekvenser och 

hantering. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden togs i beaktande. Studierna som användes i resultatet skulle vara 

godkända av en etisk kommitté eller att deltagarna fått information om att deltagande i studien 

är frivilligt och att avhopp inte skulle påverka dem i framtiden (Polit & Beck, 2012, sid. 157-

158). Författarna har varit objektiva vid urval och sammanställning. Inga artiklar uteslöts på 

grund av att de inte stämde överens med författarnas egna åsikter eller andra artiklars resultat 

(Polit & Beck, 2012, sid. 121). Författarna var noggranna vid översättning så att resultatet inte 

översattes fel och de var även noggranna med att säkerställa att de tolkat resultatet rätt. 

Resultat 

Förekomst 

I flera olika studiepopulationer framkommer att mellan 20-25% uppvisade symtom på PTSD 

efter traumatiska upplevelser, och utav dessa var det 18-26% som uppfyllde kriterierna för 

PTSD-diagnos (Czaja, Moss, & Mealer 2012; Mealer, Burnham, Goode, Rothbaum, & Moss 

2009; Beck & Gable 2012). 32,8 %  uppvisade tecken på STS, medan 15 % inte uppvisade 

några symtom på STS (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009). I en annan studie var det 35 % 

som visade symptom på måttlig de till svår STS (Beck & Gable, 2012). STS och VT kan 

jämföras med varandra, då de verkar ha flera gemensamma faktorer (Devilly, Wright, & 

Varker, 2009). 

Faktorer som inverkar på risken att drabbas av PTSD, STS och VT 

Ålder verkar inte ha någon betydelse för om sjuksköterskan skulle utveckla STS (Beck & 

Gable, 2012; von Rueden, et al. 2010). Däremot framkom att sjuksköterskor som arbetat 

kortare tid inom yrket hade större risk att utveckla STS, de hade även kortare erfarenhet av 

traumaarbete (Von Rueden, et al., 2010). Antal arbetsår, utbildningsnivå, yrkestitel, 

arbetsplats, kön eller etnicitet visade sig inte ha någon betydelse för risken att drabbas av STS 

(Beck & Gable, 2012). 
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I en studie där sjuksköterskor jämfördes med läkare framkom att sjuksköterskorna hade högre 

poäng på frågeformulär angående PTSD än vad läkare som arbetade på samma avdelning 

hade (Chan & Yiong Huak, 2004). 

 A doctor can come, deliver the bad news, and leave…. They’ll come talk to the 
family, and then they’re gone. So they can get away from the situations. We can 
never get away. You know, we’re always the ones that are consistently there… We 
can’t ever leave the situation(…) (McGibbon, Peter & Gallop, 2010 p. 1360) 

I studier av Czaja et al. (2012) samt Kerasiotis och Motta (2004) var det ingen skillnad mellan 

akutsjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och allmänsjuksköterskor vad gäller 

förekomsten av PTSD, men i en studie av Laposa och Alden (2003) så har akutsjuksköterskor 

en ökad risk för PTSD.  Sjuksköterskor som arbetade med inneliggande patienter på sjukhus 

hade större risk att drabbas av PTSD än vad sjuksköterskor som arbetade inom primärvård 

och öppenvård hade (Mealer et al., 2009). 

Risken för en sjuksköterska att drabbas av PTSD minskade med 5 % för varje arbetat år och 

med 4 % per år ju äldre sjuksköterskan blir ( (Mealer et al., 2009). Men i en annan studie så 

var det sjuksköterskor som var äldre och arbetat längre som uppvisade PTSD-symtom (Czaja 

et al., 2012). Risken att drabbas av PTSD var dubbelt så stor för de sjuksköterskor som aldrig 

var ansvariga för det dagliga arbetet, än bland de sjuksköterskor som ofta var ansvariga 

(Mealer et al., 2009). Det var ingen skillnad vad gäller antal arbetade år på akutmottagning 

eller inom sjukvården vad gäller risken att drabbas av PTSD (Kerasiotis & Motta, 2004; 

Laposa & Alden, 2003). Det var inte heller några skillnader vad gäller ålder eller arbetstid per 

månad (Laposa, Alden, & Fullerton, 2003). 

Utlösande händelser 

Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa bland sjuksköterskor var när patienter dör och när 

patienter var svårt skadade (Chan & Yiong Huak 2004; Kerasiotis och Motta 2004; Mealer et 

al. 2009). I studien av Kerasiotis och Motta (2004) framkommer vidare att det var 43 % som 

uppgav dödsfall som den vanligaste händelsen som orsakar psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

uppgav även att bidragande orsaker till stress var att de gav patienterna en sämre vård p.g.a. 

tidsbrist, blev upprörda när de skulle utföra livshotande och/eller smärtsamma åtgärder och fel 

vid läkemedelshantering. De uppgav även att patienterna inte tyckte att sjuksköterskorna 

brydde sig om dem, de hade inte någon patientkontakt samt missnöjda familjer. 
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En icke optimal arbetsmiljö verkar vara en stark orsak till felmedicineringar då sjuksköterskan 

ofta blev störda av patienter, anhöriga och kollegor vid iordningsställande av läkemedel, i 

efterförloppet till en felmedicinering så tänkte sjuksköterskan på händelsen ofta och flera 

sjuksköteskor utvecklade senare PTSD på grund av händelsen (Rassin, Kanti, & Silner, 2005; 

McGibbon et al., 2010).  

 It’s always doing everybody elses job, questioning everything. So much of nursing 
is doing everybody elses job (…) It’s doublechecking the doctors orders because 
you’re going to get in shit for whatever goes wrong. Everything goes downhill, it 
always ends up on us, that triplechecking everything, and they don’t replace the 
ward clerks when they are sick so you do the ward clerks job entering the blood 
work (…) It is a lot of responsibility, but it is not valued(…) (McGibbon et al. 
2010, p 1364) 

I studien av Laposa och Alden (2003) framkom att samtliga deltagare själva varit med om 

eller bevittnat när en arbetskamrat är med om en traumatisk händelse. I studien har de listat de 

händelser som upprörde sjuksköterskorna mest, vilka var: att vårda en anhörig eller nära vän 

som är döende eller svårt sjuk, upplevelser av fysiskt våld, stora blödningar och amputerade 

kroppsdelar, barndödsfall, vård av traumatiserade patienter som är nära en själv eller familjen 

i ålder eller att de själva kunde känna igen sig i patientens situation, vård av svårt 

brännskadade, dödsfall efter förlängda återupplivningsförsök, bevittnande av fysiskt våld eller 

verbala hot mot arbetskamrater och att under en kort tid ta hand om flera traumatiska 

händelser. 

I en studie av Beck och Gable (2012) beskrivs olika situationer där barnmorskor upplevt stark 

stress och påverkan som varat under lång tid efter traumat. En beskriven traumatisk situation 

är förlossningar med komplikationer såsom skulderdystosi vilket innebär att barnets skuldror 

fastnar bakom moderns blygdben. 

 As the baby’s head delivered the OB put pressure on the head to deliver the 
shoulder and nothing happened. We went through all the various maneuvers but 
the head made no movement passed the neck. With the next attempt to deliver the 
shoulders, the unthinkable happened –decapitation. The doctor and I began to 
work through tears in our eyes. We just started to quietly cry. I thought I was 
seeing a horror film and this could not be real. After the delivery was finished the 
obstetrician and I went into the locker room, put our arms around each other and 
cried. We did that repeatedly over the next few years! (Beck & Gable, 2012, p. 
755) 
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Vanligt förekommande symtom 

De vanligaste symtomen för PTSD och STS synes vara mardrömmar och svårt att sova (Beck 

& Gable 2012; Czaja et al 2012; Dominguez-Gomez & Rutledge 2009; Mealer et al. 2009; 

Rassin et al. 2005). 

 Absurdly it got worse with time. At first I rationalized it, belittled it, nothing 
happened. But with time, the burden got heavier. Sometimes I have nightmares. I 
dream that the patient die, it all comes to me in flashbacks… but I try to forget. 
Time went by and it still lingers on. For a few months I was very nervous, I had 
difficulties falling asleep, because most of the time my mind kept busy thinking 
about it. It’s hard even today, it left me deeply traumatized (...) (Rassin et al, 
2005, p 882) 

Andra vanliga symtom för STS bland sjuksköterskor var att de kände sig lättirriterade, hade 

påträngande tankar, undvek patienter, att de kände sig emotionellt bedövade och hade sänkt 

aktivitetsnivå (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009).  

För PTSD var vanliga symtom svår oro och panikångest som i sin tur gav andningssvårigheter 

och svår smärta (Czaja et al. 2012; Rassin et al, 2005). ”The feeling was horrible. First I had 

a rush of fever in my head, and felt all the side-effects of the fight or flight instinct” (Rassin et 

al. 2005, p 877).  Andra vanliga symtom på PTSD var att sjuksköterskorna blev upprörda när 

de blev påminda om händelsen och att de försökte att inte prata om eller tänka på det. 

Sjuksköterskorna uppgav att de blev påminda genom andra saker och situationer. Flera 

sjuksköterskor upplevde flashbacks d.v.s. minnesbilder, tankar och starka känslor omkring 

händelsen som kan komma när som helst (Beck & Gable 2012; Gates, Gillespie & Succop 

2011; Laposa & Alden 2003). 

Whenever I hear a patient screaming I will flashback to a patient who had an 
unmedicated (not even local) cesarean section and to the wailing of a mother 
when we were coding her baby in the delivery room. I felt like I will never get 
these sounds/images out of my head even thought they occurred more than 10 
years ago. (Beck & Gable, 2012, p 757) 

Sjusköterskorna var hela tiden var beredda på att vad som helst kunde hända, de kände sig 

oskyddade och lättskrämda och en del var irriterade och arga (Gates et al., 2011). 

 Mer än hälften utav sjuksköterskorna med diagnosen PTSD hade haft symtomen längre än sex 

månader. Vidare var det en 25 % som hade haft symtom mellan en till tre månader och 13 % 

hade haft i mindre än en månad (Mealer et al., 2009). I studien av Laposa & Alden (2003) 

visade det sig att mer än hälften av deltagande sjuksköterskor upplevde olika symtom mindre 
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än några gånger per år, 15 % upplevde symtomen flera gånger per år, 17 % en gång per 

månad, 4 % upplevde dem flera gånger per månad, 6 % en gång per vecka och 4 % varje dag. 

Sjuksköterskor med PTSD-symtom var mer negativa till sin arbetsmiljö och kollegor, i 

jämförelse med sjuksköterskor som inte hade symtom på PTSD. De kände att de inte hade 

något inflytande på arbetsplatsen och de uppvisade fler tecken på oro och depression (Czaja et 

al., 2012). 

Effekter och konsekvenser 

I flera studier framkommer att flera sjuksköterskor övervägde att lämna sina yrken på grund 

av traumatiska händelser som de varit med om (Beck & Gable 2012; Czaja et al 2012; Laposa 

et al 2003). Sjuksköterskornas symtom påverkade deras privatliv och arbete (Czaja et al., 

2012). I en annan studie sjuksköterskorna presterade sämre på arbetet på grund av att de har 

varit med om en våldsam händelse (Gates et al., 2011). I studien av Dominguez-Gomez och 

Rutledge (2009) så uppgav ungefär hälften av deltagarna att de undvek sina patienter, hade en 

minskad aktivitetesnivå samt upplevde att de var känslomässigt bedövade. 

I en studie  av Goldblatt (2009) där författaren har studerat sjuksköterskor som arbetade med 

misshandlade kvinnor framkommer att sjuksköterskorna reagerade på våld i nära relationer på 

olika sätt. En del sjuksköterskor identifierade sig med patienten och gränserna mellan henne 

själv och patienten suddades ut. En sjuksköterska beskrev sina upplevelser så här: 

 [When I met an abused woman], I felt awful that day. I wept with her and did 
nothing but think about how to help her. I tried putting my self in her position, 
thinking what I would do, but couldn’t find a solution I felt trapped in a vicous 
circle, and couldn’t find my way out… Even today, when recalling the incident, I 
feel the same and hardly verbalize my feelings. This frustration is incurable. 
(Goldblatt, 2009, p. 1648-1649) 

Vidare framkommer att det även fanns sjuksköterskor som gjorde allt för att distansera sig 

från patienterna för att skydda sig själva från sina känslor. De satte tydliga gränser mellan sig 

och patienten. En sjuksköterska beskrev sina upplevelser på detta sätt: 

 I am a nurse, not a psychologist! There are 14 patients under my charge, there’s 
never time to sit and talk to patients to gain their trust… I wish I could help 
properly… In these circumstances, you can’t really attend to an abused woman… 
To be honest, I really don’t like caring for them –they’re too frightened and don’t 
cooperate in trying to solve their problem… It’s quite convenient –you are 
incapable of dealing with this subject in-depth, so it doesn’t affect you. You come 
to work, do your job, and go home quietly… I’ll do my nursing –administer 
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medication, dress wounds, and do my best not to be influenced or to take the 
experience home… (Goldblatt, 2009, p. 1649) 

Hantering 

I en studie av von Ruden et al. (2010) framkommer att sjuksköterskor som inte led av STS 

utövade ett flertal olika aktiviteter som lindrade stress samt så hjälpte det sjuksköterskan att 

ha ett starkt supportsystem. Med supportsystem så menas familj, vänner och kollegor och det 

var mer än hälften av deltagarna som ansåg sig ha ett starkt sådant. I studien framkom att mer 

än  60 % av deltagarna  hade olika hobbies och motionerade regelbundet för att sänka 

stressnivån i jämförelse med sjuksköterskor med diagnosen STS som inte hade samma 

supportsystem av familj och vänner som de andra sjuksköterskorna, de utövade inte  heller 

några som helst aktiviteter för att lindra stressen, i stället använde den här gruppen i högre 

grad läkemedel för att dämpa stressymtomen. I studien av Beck och Gable (2012) beskrivs  

olika aktiviteter som sjuksköterskor använde för att lindra stress och de vanligaste 

hjälpsystemen som kom fram var bön, prata igenom händelsen med präst eller kurator 

(debriefing), samtal om känslor och vad de tänker på med annan personal och att inte hålla 

känslor inom sig. De beskriver även vikten av att sjuksköterskan träffade patienten efter en 

speciell händelse för att prata igenom situationen med denne. Det är även viktigt att 

arbetsgivare anordnar övningstillfällen med simulatorer för att kunna träna på svåra 

situationer som kan uppstå.  

Majoriteten av sjuksköterskor uppgav att de inte har sökt någon hjälp för sina arbetsrelaterade 

stressyndrom, och flera uppgav även att de inte fick någon hjälp från ledningen (Chan & 

Yiong Huak, 2004; Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Laposa et al., 2003). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Vad gäller förekomsten av vicarious traumatization (VT) så hittade författarna inte några 

uppgifter på hur vanligt förekommande diagnosen är eller specifika symtom, utan i studierna 

som beskriver VT så har orsaker och samband med STS tagits upp. Författarna valde ändå att 

ta med VT i studien då det beskrivna sambandet synes vara markant då de tre diagnoserna 

liknar varandra vad gäller symtom, utlösande faktorer, konsekvenser för den drabbade samt 

hantering. Enligt Sinclair och Hamill (2007) är VT ett nytt begrepp och forskning pågår.  
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Vid databassökningarna hade författarna  kunnat få fram mer information om även hela 

begreppet PTSD hade skrivits ut, istället för endast förkortningen, vilket gjordes med STS och 

VT. Enligt Östlundh (2012, sid. 65) bör sökningar göras både på hela ord och i förkortad form 

om förkortningen är vedertagen för att få bästa sökresultat. I sökningarna användes till största 

delen fristextsökningar, då det var problem att hitta artiklar vid sökningar med till exempel 

endast MeSH-termer. Flera av de sökord som användes fungerade endast som fritext. Ett 

större urval av artiklar som stämde överens med syftet hittades med fritextsökning då 

sökorden kunde kombineras på ett mer optimalt sätt. Vad gäller avsaknaden av avgränsningar 

anser författarna att det blev en större bredd på artiklarna och artiklar som annars inte skulle 

ha hittats kunde användas i resultatet. 

En svaghet med studien är att inga studier är utförda i Sverige och ett fåtal i Europa, dessa var 

dock inte relevanta för syftet, då författarna skulle velat veta om det är lika vanligt 

förekommande i Sverige som det synes vara i andra länder. Författarna anser även att det hade 

varit intressant att haft med en studie från Sverige då sjukvårdssystemet är uppbyggt på ett 

annat sätt än i till exempel USA. 

Författarna anser att granskningsmallarna var lätta att arbeta med. Det kan finnas en bättre 

bedömningsmall, men författarna har inte aktivt letat.  När författarna skulle gå igenom 

granskningsmallarna uppdagades att liknande resultat hade uppnåtts, vilket gjorde det enklare 

att välja ut vilka artiklar som skulle tas med i resultatet. En styrka i analysen anser författarna 

är att arbetat varit systematiskt. Författarna återvände ett flertal gånger till artiklarnas resultat 

för att säkerställa rätt förståelse. 

Resultatdiskussion 

Författarna anser att det är positivt för resultatet att både kvantitativa och kvalitativa studier 

inkluderades då en större förståelse för sjuksköteskornas upplevelser och situation kan 

uppnås. 

Resultatet visar på att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, intensivsjukvård, 

psykiatri och förlossning synes ha en ökad risk att drabbas av PTSD och STS jämfört med 

sjuksköterskor som arbetar inom andra områden. Författarna tror att detta beror på en högre 

förekomst av trauman, dödsfall och hot inom dessa områden.   

I resultatet framkommer att de vanligaste utlösande händelserna är att se någon dö eller ta 

hand om svårt skadade patienter. Författarna tror att hantering av dödsfall och trauman i sig är 
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påfrestande för sjuksköterskor och övrig personal men att även hantera anhöriga i samband 

med detta kan vara minst lika påfrestande för sjuksköterskan. Peters et al. (2012) kommer i 

sin studie fram till att patienter och anhöriga var en vanlig orsak till att sjuksköterskor var 

stressade. Författarna anser även att en pressad arbetsmiljö med underbemanning och flera 

svårt sjuka patienter kan utlösa psykisk ohälsa, då sjuksköterskor kan känna att de inte hinner 

med sitt arbete, ta lunch eller till och med att gå på toaletten.  

I resultatet framkommer även att de vanligaste symtomen är mardrömmar och svårt att sova. 

Författarna tror att i förlängningen leder dessa symtom till stora konsekvenser för 

sjuksköterskan, anhöriga och patienter. Om en person inte får sova ordentligt blir det svårare 

att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, det blir då lättare att göra misstag som påverkar 

patienterna negativt, till exempel felmedicinering. Personen blir lätt irriterad och arg, vilket i 

sin tur gör att sjuksköterskan bemöter kollegor och patienter negativt. Ohlmann och 

O'Sullivan (2009) kommer i sin studie fram till att människan inte fungerar normalt vid 

långvariga sömnproblem, de blir tröttare och producerar mindre på arbetet, de har större risk 

att göra misstag och får fler hälsoproblem. 

Resultatet visar på att ett flertal sjuksköterskor inte använder sig av den hjälp som erbjuds från 

arbetsgivaren i form av debriefing och samtal, men samtidigt så upplever de flesta 

sjuksköterskorna att de inte blir erbjudna hjälp. Författarna anser att det viktigaste för att 

förebygga PTSD, STS och VT hos sjuksköterskor är utbildning och information om de olika 

diagnoserna och risken av att drabbas på arbetet. Liknande fynd visades även i en 

litteraturstudie av Clark och Gioro (1998) som handlar om indirekt traumatisering av 

sjuksköterskor, de påtalar att sjuksköterskor som är informerade lättare tar sig själva och 

patienten genom ett trauma. Vidare anser författarna att det ska finnas möjlighet till samtal 

med inblandade kollegor och utomstående person som till exempel präst eller kurator så snart 

som möjligt efter en traumatisk händelse, det vill säga debriefing. Hanna och Romana (2007) 

förklarar i sin studie debriefing som ett tillfälle när information om en händelse delas och 

bearbetas mellan kollegor. Personen som leder sessionen skall ha profesionella kunskaper i att 

hjälpa inblandade i bearbetningsprocessen. Författarna tror att debriefing är en bra möjlighet 

för sjuksköterskor och annan personal att prata igenom en händelse och genom detta minska 

riskerna att utveckla PTSD, STS och VT. Liknande fynd framkommer i studier av Bendersky 

Sacks, Clements och Fay-Hillier (2001), Rose och Glass, (2010) samt Antai-Otong (2001). 

Debriefing minskar stressen efter en traumatisk händelse, samtidigt ökar debriefing 

återhämtningen och möjligheterna att återkomma till ett normalt liv. Deltagarna beskrev att de 



 

14 
 

behövde ”offload and be light hearted” och de argumenterade detta med ”you need to talk it 

out because you don’t want to be taking it home” (Rose & Glass, 2010, p. 1411). Antai-Otong 

(2001) påtalar även att debriefing ökar chanserna att identifiera de som har en ökad risk för 

PTSD. Författarna tror att det även är viktigt att sjuksköterskor tar hand om sig själva och att 

de har ett välbalanserat privat- och yrkesliv för att kunna hantera arbetsrelaterad stress och 

traumatiska händelser på arbetet. Det är viktigt att försöka lämna tankarna på arbetet när 

sjuksköterskan går hem efter ett arbetspass, även om det kan vara svårt. Utanför arbetstid så är 

det bra om sjuksköterskan kan sysselsätta sig med olika aktiviteter som gör att tankarna på 

arbetet kopplas bort, som till exempel promenader, umgås med vänner och familj, lyssna på 

musik och läsa böcker. Liknande fynd framkommer i studien av Rose och Glass (2010) där de 

skriver att sjuksköterskorna i studien beskrev att känslan av att vara i balans ökade deras 

fysiska och psykiska välmående. Känslan av att vara balanserad hjälpte dem igenom 

påfrestande upplevelser på arbetet. Sjuksköterskorna beskrev att de bland annat promenerade, 

lyssnade på musik, åt hälsosam mat, utövade fysisk aktivitet, umgicks med andra och 

spenderade tid i trädgården för att uppnå balans i tillvaron. 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar på förekomsten av och hur sjuksköterskor upplever PTSD, STS och 

VT och hur dessa diagnoser påverkar arbete och privatliv. Litteraturöversiktens resultat är 

viktigt då det synes som att PTSD, STS och VT är vanligt förekommande hos sjuksköterskor. 

Resultatet av studien är viktig för sjuksköterskor då diagnoserna PTSD, STS och VT verkar 

påverka hur arbetet utförs. Därmed kan även patientsäkerheten hotas, då riskerna att göra fel 

verkar öka då en sjuksköterska drabbas av någon av dessa diagnoser. Mer forskning skulle 

behöva göras i Sverige då författarna inte kan visa på att fenomenet är lika vanligt 

förekommande i Sverige som i andra länder. 

  



 

15 
 

Litteraturförteckning 
* Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som litteraturöversikten baserades på. 

Antai-Otong, D. (2001). Critical Incident Stress Debriefing: A Health Promotion Model for 
Workplace Violence. Perspecitves in Psychiatric Care, 37(4), 125-139. 

American Psychologial Association. (1994). 309.81 Posttraumatic Stress Disorder. In 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4 ed. 424-429). Washington: 
American Psychiatric Association. 

*Beck, C. T., & Gable, R. K. (2012, April). A Mixed Methods Study of Secondary Traumatic 
Stress in Labor and Delivery Nurses. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 

Nursing, 41(6), 747-760. 

Bendersky Sacks, S., Clements, P. T., & Fay-Hillier, T. (2001). Care after Chaos: Use of 
Critical Incident Stress Debriefing after Traumatic Workplace Events. Perspectives in 

Psychiatric Care, 37(4), 133-136. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projekt, ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö högskola, hälsa och samhälle, 

Evidensbaserad omvårdnad. 

*Chan, A. O., & Yiong Huak, C. (2004). Influence of Work Environment on Emotional 
Health in a Health Care Setting. Occupational Medicine, 54(3), 207-212. 

Clark, M. L., & Gioro, S. (1998). Nurses, Indirect Trauma, and Prevention. Journal of 

Nursing Scholarship, 30(1), 85-87. 

Collins, J. (2009). Addressing Secondary Traumatic Stress. Childrens VOICE, 10-14. 

*Czaja, A. S., Moss, M., & Mealer, M. (2012). Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder 
Among Pediactric Acute Care Nurses. Journal of Pediatric Nursing, 27, 357-365. 

*Devilly, G. J., Wright, R., & Varker, T. (2009). Vicarious Trauma, Secondary Traumatic 
Stress or Simply Burnout? Effect of Trauma Therapy on Mental Health Professionals. 
Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 43, 373-385. 

*Dominguez-Gomez, E., & Rutledge, D. N. (2009, May). Prevalence of Secondary Traumatic 
Stress Among Emergency Nurses. Journal of Emergency Nursin, 35(3), 199-204. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. I F. Friberg (Ed.), Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2:1 ed., sid. 121-131). Lund: Studentlitteratur. 



 

16 
 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Ed.), Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2:1 ed., sid. 133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 

Försäkringskassan. (2011). Socialförsäkringsrapport 2011:17. Försäkringskassan. 

*Gates, D. M., Gillespie, G. L., & Succop, P. (2011, March). Violence Against Nurses and its 
Impact on Stress and Productivity. Nursing Economic$, 29(2), 59-66. 

*Goldblatt, H. (2009, February). Caring for abused women: impact on nurses' professional 
and personal life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1645-1654 

Hanna, D. R., & Romana, M. (2007). Debriefing after crisis. Nursing Management, 39-47. 

Headington Institute. (2011). Understanding and Adressing Vicarious Trauma. Retrieved 
February 12, 2013 from http://headington-institute.org/Default.aspx?tabid=2647 

*Kerasiotis, B., & Motta, R. W. (2004). Assessment of PTSD Symptoms in Emergency 
Room, Intensive Care Unit, and General Floor Nurses. International Journal of 

Emergency Mental Health, 6(3), 121-133. 

*Laposa, J. M., & Alden, L. E. (2003). Posttraumatic Stress Disorder in the Emergency 
Room: Exploration of a Cognitive Model. Behaviour Research and Therapy, 41, 49-
65. 

*Laposa, J. M., Alden, L. E., & Fullerton, L. M. (2003, February). Work Stress and 
Posttraumatic Stress Disorder in ED Nurses/Personnel. Journal of Emergency 

Nursing, 29(1), 23-28. 

*McGibbon, E., Peter, E., & Gallop, R. (2010). An Institutional Ethnography of Nurses' 
Stress. Qualitative Health Research, 20(10), 1353-1378. 

*Mealer, M., Burnham, E. L., Goode, C. J., Rothbaum, B., & Moss, M. (2009). The 
Prevalence and Impact of Post Traumatic Stress Disorder and Burnout Syndrome in 
Nurses. Depression and Anxiety, 26, 1118-1126. 

National Technical Information Service (n.d). PTSD Basics. Retrieved February 12, 2013 
from www.ntis.gov/pdf/ptsdbasicstext.pdf 

Ohlmann, K. K., & O'Sullivan, M. I. (2009). The Costs of Short Sleep. American Association 

of Occupational Health Nurses Journal, 57(9), 381-385. 

Ottosson, H., & Ottosson, J.-O. (2007). Posttraumatiskt stressyndrom. I Psykiatriboken (1 ed., 
sid. 38-40). Stockholm: Liber. 

Peters, L., Cant, R., Sellick, K., O'Connor, M., Lee, S., & Burney, S. (2012). Is Workstress in 
Palliative Care Nurses a Cause for Concern? A Literature Review. International 

Journal of Palliative Nursing, 18(11), 561-567. 



 

17 
 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Ethics in Nursing Research. In D. F. Polit, & C. T. Beck, 
Nursing Research - Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (9 ed, 
pp. 150-173). Philiadelipha: Lippincott Williams & Wilkins. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Literature Reviews: Finding and Critiquing Evidence. In 
D. F. Polit, & C. T. Beck, Nursing Research - Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (9 ed., pp. 94-125). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

*Rassin, M., Kanti, T., & Silner, D. (2005). Chronology of Medication Errors by Nurses: 
Accumulation of Stresses and PTSD Symptoms. Issues in Mental Health Nursing, 26, 
873-886. 

Rose, J., & Glass, N. (2010). An Australian Investigation of Emotional Work, Emotional 
Well-being and Professional Practice: An Emancipatory Inquiry. Journal of Clinical 

Nursing, 19, 1405-1414. 

Sigling, I.-L. (2001). Socialpsykiatri (1 ed.). Stockholm: Liber AB. 

Sinclair, H. A., & Hamill, C. (2007). Does Vicarious Traumatisation Affect Oncology 
Nurses? A Literature Review. European Journal of Oncology Nursing, 11, 348-356. 

Sjöström, N., & Skärsäter, I. (2010). Ångestsyndrom. I I. Skärsäter (Ed.), Omvårdnad vid 

psykisk ohälsa - på grundläggande nivå (Vol. 1:3. 45-64). Lund: Studentlitteratur. 

Stevenson, B. (2005). Post-traumatic Stress Disorder. Alberta RN, 61(10), 10-12. 

Tabor, P. D. (2011). Vicarious traumatization: Concept Analysis. Journal of Forensic 

Nursing, 7, 203-208. 

Wheeler, K. (2007, July). Psychotherapeutic Strategies for Healing Trauma. Perspectives in 

Psyciatric Care, 43(3), 132-141. 

*Von Rueden, K. T., Hinderer, K. A., McQuillan, K. A., Murray, M., Logan, T., Kramer, B., 
Friedmann, E. (2010, October). Secondary Traumatic Stress in Trauma Nurses: 
Prevalence and Exposure, Coping, and Personal/Environmental Characteristics. 
Journal of Trauma Nursing, 17(4), 191-200. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Ed.), Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (sid. 57-79). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 
 

Diagnoskriterier för PTSD enligt DSM-IV 

Kriterium A – Exposure to a traumatic stressor 

Kriterium B – Re-experiencing symptoms 

Kriterium C – Avoidence and numbing symptoms 

Kriterium D – Symptoms of increased arousal 

Kriterium E – Duration of at least one month 

Kriterium F – Significant distress or impairment of functioning 

Kriterium A: Exposure to a traumatic stressor 

- En traumatisk händelse som innebär att personen upplever dödsfall eller skada på sig själv, 

andra eller hot om död och skada. 

- Till följd av traumat upplever personen stark rädsla, hjälplöshet eller skräck. 

För att uppfylla kraven för krieterium A skall båda ovanstående vara uppfyllda. 

Viktigt är att hänsyn tas till hur allvarligt traumat är vad gäller intensitet, frekvens och tid vad 

gäller sannolikheten att drabbas av PTSD. 

Följande är olika aspekter som skall räknas in i bedömningen av kriterium A: 

- Hur allvarligt är traumat vad gäller intensitet, frekvens och tid 

- Händelsens oförutsägbarhet och okontrollerbarhet 

- Dödshot 

- Kroppsskada 

- Förlust av närstående 

- Brutalitet 

- Graden av våld som använts 

- Sexuella övergrepp  

Följande är händelser som går under kriterium A 

- Fysiskt våld 

- Sexuella övergrepp 

- Slagsmål 

- Allvarliga olyckor 



 

 

- Naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan 

- Kidnappning eller bli tagen som gisslan 

- Barnmisshandel 

- Tortyr 

- Räddningsarbete med utsättning för död eller dödliga skador 

- Bli diagnostiserad med en dödlig sjukdom 

 

Kriterum B: Re-experiencing symptoms 

En eller flera av följande: 

- Minnesbilder som är återkommande och påträngande. Inkluderar bl.a. bilder och tankar. 

- Återkommande drömmar om händelsen 

- Känsla av att händelsen återkommer. Personen återupplever händelsen, har illusioner, 

hallucinationer och flashbacks, inklusiver sådana som inträffar  när personen är vaken eller 

förgiftad. 

- Intensiv psykisk stress när personen utsätts för interna eller externa ledtrådar som påminner 

om händelsen 

- Fysiska reaktioner på interna eller externa ledtrådar som påminner om händelsen 

Kriterium C: Avoidence and numbing symptoms 

Tre eller följande av följande symptom: 

- Försöker undvika tankar, känslor eller samtal kopplat till traumat. 

- Försöker undvika aktiviteter, platser eller människor som väcker minnesbilder av traumat. 

- Oförmåga att komma ihåg viktiga aspekter av traumat. 

- Minskat intresse och deltagande i speciella aktiviteter. 

- Känslor av avståndstagande och främlingsskap mot andra 

- Begränsat känsloliv (t. ex. svårt att känna kärlek) 

- Ser ingen framtid, tror inte att de ska bli gifta, få barn, ha en karriär eller ett normalt liv. 

Kriterium D: Symptoms of increased arousal 

Minst två av följande fem symtom måste uppfyllas: 



 

 

- Svårt att somna in samt svårt att sova hela natten, vaknar ofta. 

- Irritabilitet eller vredesutbrott 

- Koncentrationssvårigheter 

- Överkänslighet  

- Överdriven misstänksamhet mot omgivningen 

Kriterium E: Required duration of symptoms 

För att PTSD-diagnos skall kunna fastställas krävs att symtomen varat under minst en månad. 

Kriterum F: PTSD-symptoms must be clincally significant 

PTSD-symtomen skall orsaka svårigheter socialt, på arbetet eller andra områden. 

 

Information hämtad 12 februari 2013 från  www.ntis.gov/pdf/ptsdbasicstext.pdf 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 
METOD     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/Ja Nej   
Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, kodning 
etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 
DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

p 

% 

Grad 

 

 

(Carlsson & Eiman, 2003 sid. 16)

Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 



 

 

Bilaga 3 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 
METOD     

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/Ja Nej   
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 
etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Statistisk analys (beräkningar, metoder, 
signifikans) Saknas Mindre bra Bra  
Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 
DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) p p p p 
p 

% 

Grad: 

 

 

(Carlsson & Eiman, 2003 sid. 17)

Grad 1: 80% 
Grad 2: 70% 
Grad 3: 60% 



Bilaga 4 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare / 
årtal / land 

Studiens syfte Design / intervention / 
instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

Beck & 
Gable 
(2012) USA 

Undersöka 
förekomsten och 
svårighetsgraden 
av STS hos 
barnmorskor samt 
utforska 
sjuksköterskornas 
beskrivna 
upplevelser av att 
närvara vid 
traumatiska 
förlossningar 

En mixad studie 
(Kvantitativ och 
kvalitativ) 

Kvantitativa 
n=464 sjuksköterskor 
 
 
Kvalitativa 
n=322 sjuksköterskor 

Kvantitativ – 
Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 
jämförande statistik 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

35 av deltagarna i den kvantitativa 
studien uppgav symtom på måttlig till 
svår STS. 
 
Den kvalitativa studien delades in i 6 
teman. Vilka var:  
A: Belysa allvaret i traumatiska 
förlossningar.  
B: Kampen i att behålla en 
professionell roll gentemot 
patienterna 
C: Plåga sig själv med hur 
förlossningen egentligen skulle ha 
blivit 
D: Förmildra efterförloppet efter en 
traumatisk förlossning 
E: Förföljd av STS-symtom 
F: Övervägande av att ev byta yrke 
för att överleva 

Kvantitativa = grad 
1 
Kvalitativa =grad 1 

Chan & 
Yiong Huak 
(2004) 
Singapore 

Förstå betydelsen 
av arbetsmiljön 
för den mentala 
hälsan hos läkare 
och sjuksköterskor 
på ett sjukhus 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär 
inkluderande the General 
Health Questionnaire, 
checklista för PTSD för 
civila och the Trauma 
Experiences and Work 
Environment scale 

n =60 läkare   
 
n=41 sjuksköterskor  

Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 
jämförande statistik 

Sjuksköterskor drabbades i större 
utsträckning än läkare av psykisk 
ohälsa, oro, depression och PTSD. 
Båda grupperna uppgav att den 
största stressfaktorn var att se en svårt 
skadad patient eller att en patient dog. 

Grad 1 



 

 

Författare / 
årtal / land 

Studiens syfte Design / intervention / 
instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

 
Czaja et al 
(2012) USA 

Undersöka 
potentiell PTSD-
diagnos hos 
sjuksköterskor på 
ett barnsjukhus 

Kvantitativ studie 173 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 
jämförande statistik 

21 % av deltagarna visade på svåra 
PTSD-symtom. Ingen skillnad mellan 
undersökta avdelningar vad gäller 
förekomsten av PTSD. 
Sjuksköterskor med potentiella 
PTSD-symtom uppvisade ångest, 
depression och utbrändhet. De 
funderade ofta på att byta yrke. 
Symtomen påverkade även 
privatlivet. 

Grad 1 

Devilly et al 
(2009) 
Australien 
och Nya 
Zeeland  

Göra en 
bedömning av 
STS och VT hos 
vårdpersonal inom 
mental hälsa som 
är involverade i 
kliniskt arbete i 
Australien 

Kvantitativ studie 152 deltagare som 
arbetare med psykisk 
ohälsa, bland annat 
sjuksköterskor, 
psykologer och 
terapeuter. 

Statistiska analyser 
Svaren från de olika 
frågeformulären 
sammanställdes och 
jämfördes. 

Det var inte arbetet med 
traumatiserade patienter som utlöste 
STS och VT hos personalen utan det 
var stressfaktorer på arbetet som var 
den utlösande faktorn 

Grad 1 

Dominguez-
Gomez & 
Rutledge 
(2009) USA 

Undersöka 
förekomsten av 
STS hos 
akutsjuksköterskor 

Kvantitativ studie 67 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 
jämförande statistik 

54 % upplevde ”arousal”-symtom  
52 % upplevde ”avoidence”- symtom 
46 % upplevde ”intrusion”-symtom 
85 % av sjuksköterskorna hade 
upplevt minst ett symtom under den 
sista veckan. 
15 % hade inga av symtomkriterierna 
medans 33 % hade alla 
symtomkriterier. 
 

Grad 1 

Gates et al 
(2011) USA 

Undersöka hur 
våld från patienter 
och besökare mot 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsstudie 

230 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
beskrivande och 

94 % av sjuksköterskorna uppgav 
minst ett symtom på PTSD efter en 
traumatisk upplevelse. 

Grad 1 



 

 

Författare / 
årtal / land 

Studiens syfte Design / intervention / 
instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

akutsjuksköterskor 
påverkade deras 
produktivitet och 
symtom på PTSD 

jämförande statistik 17 % hade tillräckligt höga resultat 
för att övervägas kunna få diagnosen 
PTSD. 
Samband fanns mellan stressymtom 
och hur de utförde sitt arbete. 

Goldblatt 
(2009) 
Israel 

Undersöka hur det 
påverkar 
sjuksköterskors 
arbete och 
privatliv att arbeta 
med misshandlade 
kvinnor 

Kvalitativ studie 
 
14 
sjuksköterskestudenter 
genomförde intervjuerna 
i lärande syfte. 
Artikelförfattaren var 
deras handledare. 
Ingående intervjuer 
under ca 1 timme. 
Intervjuerna spelades in 
och sedan översattes 
ordagrant. 

22 sjuksköterskor  Kvalitativ 
fenomenologisk 
analys 

Sjuksköterskorna var osäkra på hur 
de skulle hantera de misshandlade 
kvinnorna i sitt arbete. Arbetet 
påverkade även deras privatliv. 
Sjuksköterskorna hade mer empati 
och förståelse men kände även  ilska 
och var kritiska till kvinnorna. 

Grad 1 

Kerasiotis & 
Motta 
(2004) 

Att empiriskt 
undersöka 
förekomsten av 
PTSD på olika 
kliniker. 

Kvantitativ studie 125 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
jämförande och 
beskrivande statistik 

Alla sjuksköterskor uppvisade 
signifikanta tecken på ångest men var 
inte inom gränserna för PTSD och 
depression. 
Supportsystem spelade en stor roll i 
att hjälpa sjuksköterskorna att hantera 
stressen. 

Grad 1 

Laposa & 
Alden 
(2003) 
Canada 

Undersöka PTSD 
hos 
akutsjuksköterskor 

Kvantitativ studie 53 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
jämförande och 
beskrivande statistik 

12 % uppfyllde kraven för PTSD-
diagnos 
20 % uppfyllde symtomkriterierna för 
PTSD 

Grad 1 

Laposa et al 
(2003) 
Canada 

Undersöka om det 
finns ett samband 
mellan stress på 

Kvantitativ studie 
Baserad på Laposa & 
Alden (2003) 

51 sjuksköterskor 
 

Sekundär analys av 
data från tidigare 
studie. 

Personliga konflikter hörde ihop med 
PTSD-symtom. 
67 % upplevde att de inte fick det 

Grad 1 



 

 

Författare / 
årtal / land 

Studiens syfte Design / intervention / 
instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

arbetsplatsen och 
PTSD-symtom 

 stöd de behövde från sina chefer vid 
traumatiska situationer. 
20 % övervägde att byta yrke. 
18 % gick på debriefingtillfällen. 
Ingen sökte hjälp utanför sjukhuset. 

McGibbon 
et al (2010) 
Canada 

Undersöka hur 
olika typer av 
stress påverkar 
sjuksköterskans 
dagliga 
arbetsuppgifter 

Kvalitativ studie 
Djupgående intervjuer 
genomfördes som 
spelades in vid en 
tidpunkt och plats som 
passade deltagaren. 
Under tre månader 
observerades 
sjuksköterskorna. De 
träffades även i 
fokusgrupper. 
Författarna tog även del 
av icke-konfidentiellt 
material som rörde 
sjuksköterskornas 
dagliga arbete. 

23 sjuksköterskor .Etnografisk analys 
 

 

Resultatet har delats in ett flertal 
teman.  
Sammanfattningsvis visar studien att 
sjuksköterskan förväntas göra flera 
andra saker som egentligen inte ingår 
i hennes arbetsuppgifter och därmed 
så hamnar patienten på sidan om. 
Författarna av studien menar på att 
mer forskning behöver göras i ämnet. 

Grad 1 

Mealer et al 
(2009) USA 

Undersöka om 
PTSD och 
utbrändhet är 
vanligt 
förekommande 
hos sjuksköterskor 
och om de 
påverkar arbetet 
och privatlivet. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

332 sjuksköterskor Statistisk analys 
utfördes med 
jämförande och 
beskrivande statistik 

22 % uppvisade symtom på PTSD 
18 % uppfyllde diagnoskriterierna för 
PTSD 
Signifikant skillnad i hur länge 
sjuksköterskorna hade arbetat. 
Sjuksköterskor med både PTSD och 
utbrändhetssymtom hade i större 
utsträckning problem utanför arbetet 
än de som endast var utbrända. 

Grad 1 

Rassin et al 
(2005) 

Undersöka om 
betydelsen av 

Kvalitativ studie 
Djupgående intervjuer 

20 sjuksköterskor 
Alla deltagarna hade 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet delades in i tre perioder: 
dagen då det hände, efter en vecka 

Grad 1 



 

 

Författare / 
årtal / land 

Studiens syfte Design / intervention / 
instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

Israel felmedicinering 
för den mentala 
hälsan hos den 
sjuksköterska som 
gjort fel 
 
 

som var 
specialdesignade för 
ämnet. Intervjun varade i 
1,5 timme. 

gjort sig skyldig till 
felmedicinering 

och en månad efteråt. 
8 undergrupper identifierades där det 
framkom att stressen över vad som 
hänt leder till PTSD-symtom. 

Von Rueden 
et al (2010) 

Undersöka 
förekomsten av 
STS hos 
sjuksköterskor 
som primärt tar 
hand om 
traumatiserade 
patienter. 

Kvantitativ studie 128 sjuksköterskor Statistiska analyser 
utfördes med 
jämförande och 
beskrivande statistik 

7 % av sjuksköterskorna fick höga 
poäng  på frågeformulär om STS. De 
sjuksköterskor som hade STS hade 
arbetat kortare tid och hade även 
mindre erfarenhet av traumaarbete än 
de som inte hade STS. De använde i 
högre grad läkemedel och hade inga 
eller dåliga supportsystem. 

Grad 1 

 


