
 
  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

HUR SJUKSKÖTERSKAN KAN HANTERA ARBETSRELATERAD 

STRESS 

Metoder, modeller och dess effekter 

 

HOW THE NURSE CAN MANAGE WORK RELATED STRESS 

Methods, models and its effects 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Examinationsdatum: 2015-05-29   

Kurs: K43 

Författare:  Josefin Backman   Handledare: Karin Bergkvist 

Andrea Drakander  Examinator: Christina Lindholm 

 



     

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Sjuksköterskeyrket har visat sig vara ett stressfyllt yrke med många olika stressfaktorer 

såsom hot och våld, bristande kunskap, oregelbundna arbetstider samt den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön. Långvarig stress kan leda till allvarliga konsekvenser, både för 

sjuksköterskan som individ och även för den vård sjuksköterskan utför, vilket i sin tur kan 

påverka patientsäkerheten. Därför är det av största vikt att finna effektiva metoder att 

hantera stress för sjuksköterskor.  

Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskan med hjälp av coping och mindfulness kan hantera 

arbetsrelaterad stress inom den sjukvård som bedrivs på akutsjukhus samt effekten av 

dessa. 

Metod 

Metoden som valdes för denna studie var litteraturöversikt. Databassökningar gjordes i 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Arton artiklar inkluderades och granskades i studien.  

Resultat 

Tre teman framkom efter granskning: coping, mindfulness och socialt stöd. Val av använd 

metod att hantera stress visade sig vara individuell och effektiviteten av stresshanteringen 

varierade mellan individer och mellan de olika metoderna. Problemfokuserad coping 

visade sig vara mer effektiv gentemot stress än emotionsfokuserad coping. Mindfulness i 

form av mindfulnessbaserad stressreduktion och socialt stöd visade sig effektivt vid 

stresshantering, inte bara för individen utan även för arbetsgruppen. 

Slutsats 

En god stresshantering hos sjuksköterskan i form av problemfokuserad coping, 

mindfulnessbaserad stressreduktion och socialt stöd kan med fördel leda till förbättrad 

fysisk och psykisk hälsa hos sjuksköterskan samt främja omvårdnadsarbetet.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskeyrket är mycket varierat och ingen dag är den andra lik. Ett flertal studier har 

påvisat att sjuksköterskor runt om i världen, oavsett arbetsposition, upplever 

arbetsrelaterad stress (AbuAlRub, 2004; Sharma et al. 2014; Wheeler & Riding, 1994; 

Xianyu & Lambert, 2006). På ett sjukhus finns många olika typer av avdelningar där 

sjuksköterskan arbetar. Variationen av patienter är stor gällande diagnos, ålder, kön, 

etnicitet och socioekonomisk status. Ofta sätts det stor press på sjuksköterskan och hennes 

kunskap samt att handlingsberedskapen sätts på prov. Detta i sin tur kan skapa en viss 

stressupplevelse och konsekvenserna kan bli förödande om förutsättningar för 

sjuksköterskan att hantera stressen saknas. Kunskap om hur, varför och på vilka sätt stress 

går att hantera kan därför hjälpa sjuksköterskan och hennes arbete.  

 

Som sjuksköterskestudenter har vi, under den verksamhetsförlagda utbildningen kommit i 

kontakt med olika instanser inom hälso- och sjukvård där arbetstempot varierat och i flera 

fall upplevts som stressfyllt. Vi intresserade oss för detta ämne för att själva, i vårt framtida 

yrkesliv, veta hur vi med hjälp av olika strategier och hanteringssätt ska kunna tackla 

denna stress. Dagens hälso- och sjukvård är utmanande för sjuksköterskan både psykiskt 

och fysiskt, dessutom är faktorerna som kan framkalla stress många. Att kartlägga dessa 

och även undersöka eventuell evidens för olika metoder för stresshantering fångade vårt 

intresse. 

BAKGRUND 

Sjukvården och sjuksköterskan 

Organisation 

Hälso- och sjukvården är en bred organisation med många olika instanser såsom 

primärvård, specialiserade mottagningar och slutenvård. Alla dessa instanser ska bedriva 

god vård med god kvalitet, god hygien, vara lättillgänglig och bygga på respekt av 

patientens självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). På ett svenskt sjukhus ska 

vård bedrivas så att den täcker ett stort spektrum av sjukdomar med vissa undantag för 

komplicerade sjukdomar eller sjukdomsfall, för dessa finns specialiserade vårdinrättningar 

(Falk & Nilsson, 1999). Därför består ett sjukhus av flera olika avdelningar med inriktning 

på olika sjukdomstillstånd, såsom kirurgavdelning, intensivvårdsavdelning, akutsjukvård 

och medicinavdelning med mera. Sjukvården som organisation skiljer sig länder emellan 

men med samma mål att vårda. Omvårdnadsbehovet är universellt (International Council 

of Nurses [ICN], 2014).   

Teamarbetet 

Inom sjukvården arbetar sjuksköterskan i team med undersköterskor och läkare, ofta även 

tillsammans med andra professioner exempelvis fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 

psykologer. Enligt Katzenbach och Smith (1993) har ett team ett definierat mål att arbeta 

för. Teamets medlemmar har olika och specifika roller där varje medlems kompetens har 

en viktig och bestämd roll där de skilda kompetenserna även bidrar till att målen uppnås. 

Sjuksköterskan har ett ansvar för gott samarbete och konflikthantering inom teamet (ICN, 
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2014). Katzenbach och Smith (1993) beskriver vidare att teamets medlemmar tillsammans 

beslutar, diskuterar och arbetar mot det definierade målet. 

 

Att ha tydliga roller i teamet, vem som utför vilka arbetsuppgifter och då även är ansvarig 

för dessa, är inte bara viktigt för teammedlemmarna i sig utan förbättrar även säkerheten 

för patienten (Lin & Liang, 2007). Det är viktigt att teammedlemmarna har ett 

risktänkande och är uppmärksamma på olika tecken hos varandra som kan varna för 

förhöjd säkerhetsrisk. Ett sådant tecken kan vara stress, vilket kan yttra sig i form av 

tystnad, aggressivitet, avvikande kroppsspråk eller dylikt (Lindh & Sahlqvist, 2012).  

Sjuksköterskans roll 

Att arbeta som sjuksköterska kräver både bred kunskap och förmåga att fatta självständiga 

beslut. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) beskriver vårdpersonalens skyldigheter 

och arbetssätt för att bedriva god vård. Var och en som arbetar inom sjukvården står 

ansvarig för dennes handlingar och beslutsfattande, vilket sätter press på och kan bidra till 

oro hos sjuksköterskan. 
 

Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnadsvetenskap som har fyra olika 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Detta utifrån ett förhållningssätt som grundar sig i mänskliga rättigheter och 

likhetsprincipen (ICN, 2014). International Council of Nurses etiska kod (2014) beskriver 

hur sjuksköterskan kan arbeta enligt dessa förhållningssätt gentemot allmänheten, sin 

yrkesutövning, profession och medarbetare. Där framkommer att sjuksköterskans främsta 

ansvar är riktat till människor i behov av vård. Att de får god information, en rättvis och 

jämlik vård i en trygg miljö med ett bemötande baserat på respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet (SFS, 2014:821). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar att 

upprätthålla sin kompetens, sin hälsa och yrkesutövning. Samtidigt har sjuksköterskan en 

skyldighet att upprätthålla sin profession genom att hålla sig á jour. 

Stress 

Ur ett historiskt perspektiv beskriver Arnetz och Ekman (2013) stress som en funktion med 

olika reaktioner för överlevnad. Dessa reaktioner som varit viktiga vid den förr primitiva 

tillvaron, har idag utvecklats och justerats för att hantera de psykosociala påfrestningar 

som människor möter i dagens samhälle. Reaktionerna på stress uttrycks sedan i 

exempelvis ängslan och oro. Forskning har visat att reaktionerna är individuella och beror 

på bland annat ärftlighet, livsstil, tidigare erfarenheter och beteendemässiga komponenter 

(Arnetz & Ekman, 2013). Eftersom att stress och dess orsak är ett subjektivt fenomen så 

varierar konsekvenserna av stress på samma sätt. Vid jämförelse av samma typ av 

stressfaktorer så kan en person reagera med ilska, en annan med depression och en tredje 

känner sig motiverad och utmanad av stressen (Lazarus & Folkman, 1984). Med andra ord 

kan stress även ha en positiv effekt på individen och verka på ett utvecklande sätt 

(Simmons & Nelson, 2001). 

 

Det är ännu inte fastställt om stress definieras som en orsak eller en effekt. Inom biologin 

och medicinen definieras stress oftare som ett tillstånd hos individen eller som ett gensvar 

på yttre stimuli (Lazarus & Folkman, 1984). Kabat-Zinn (2013) menar att när någon säger 

“Jag känner mig stressad”, tyder detta på att stress är något individen upplever som svar på 

yttre stimuli. Han menar dock att mellan raderna sägs även “Jag har mycket stress i mitt liv 

just nu” vilket snarare tyder på att stress är en typ av yttre stimuli som i sin tur är orsaken 

till hur individen känner sig. 
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Stress kan handla om känslor av att inte räcka till eller att uppleva trötthet som inte går att 

sova bort. Währborg (2009) belyser att ordet stress alltmer har blivit ett vardagligt uttryck 

som även har tagit plats inom både psykologin och medicinen, nästintill som en diagnos. 

Begreppet diskuteras flitigt i media och andra sociala sammanhang. Inom medicinen 

nämns ofta stress tillsammans med begrepp som utbrändhet, depression och utmattning för 

att tydliggöra begreppet stress i diagnostiska sammanhang. Währborg menar att det inte 

finns någon vedertagen definition av stress och dess objektiva mening. 

 

En av de första med att etablera begreppet stress i sin forskning var Hans Selye (Währborg, 

2009). Selye (1978) utförde experiment på råttor och upptäckte ett syndrom som senare 

kom att kallas stressyndromet. Vidare definierar Selye stress som ett tillstånd baserat på ett 

specifikt syndrom som består av alla icke-specifikt inducerade förändringar inom ett 

biologiskt system. Dock påpekar Selye att denna definition inte är fullständig då stress är 

mycket bredare och mer komplicerat än så. Vidare beskrivs stress som en dynamisk 

process i olika faser och innefattar hormoner från binjurebarken, där kortisol spelar en stor 

roll. Han benämner denna process General adaption syndrome, GAS. General adaption 

syndrome delas in i tre faser där den första fasen även kallas “fight or flight”, en aktivering 

av det autonoma nervsystemet. Kroppen förbereder sig på att fly eller slåss genom att öka 

kortisol- och adrenalinproduktionen. I den andra fasen som gäller långvarig och ihållande 

stress försöker kroppen anpassa sig och normaliseras för att återhämta sig. Kortisolhalten 

är fortfarande förhöjd här. I sista fasen uppstår fysisk och psykisk utmattning om kroppen 

inte får återhämta sig. Kroppens resurser blir utarmade av kortisolet och flera olika 

sjukdomstillstånd kan uppstå såsom påverkan på immunsystemet och problem med 

matsmältningen (Bellingham, 2014). 

 

Som tidigare nämnt är sjuksköterskeyrket identifierat som ett stressfyllt yrke (AbuAlRub, 

2004; Sharma et al. 2014; Wheeler & Riding, 1994; Xianyu & Lambert, 2006). Den 

arbetsrelaterade stressen kan ofta upplevas som än värre när den anställde känner att 

kollegor och chefer inte ger det stöd som behövs (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014). 

World Health Organisation [WHO] (2014) beskriver att arbetsrelaterad stress uppstår när 

människor möts av arbetskrav som inte lever upp till individens kunskap och förmåga, 

vilket utmanar individens hanteringsförmåga.  

Stressfaktorer för sjuksköterskan 

Det finns inte några bestämda stereotypiska stimuli som alltid orsakar stress. Detta beror på 

att stress är en subjektiv reaktion som varierar individer emellan. En för individen farlig 

eller hotfull situation baseras på tidigare erfarenheter. Gemensamt för faktorer som 

framkallar stress är att de förknippas med osäkerhet och är främmande (Arnetz & Ekman, 

2013). 

 

I en studie av Healy och Tyrell (2011) visade det sig att 51 procent av de 103 svarande, 

sjuksköterskor och läkare, ofta eller mycket ofta upplevde stress på arbetet. De vanligaste 

stressfaktorerna var hög arbetsbelastning, skiftarbete, konflikter inom teamet, brister i 

teamarbetet samt brister hos ledningen. Hot och våld riktat mot sjuksköterskan och 

traumatiska händelser förklaras även som bidragande orsaker till sjuksköterskans stress 

inom akutsjukvård. I en annan artikel av Shapiro (2001) nämns sambandet mellan 

otillfredsställande arbetsmiljö och stress samt hög arbetsbelastning. Även Gholamzadeh, 

Sharif och Rad (2011) tar upp liknande faktorer som orsakar stress hos sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagning. Dessa faktorer var problem relaterade till den fysiska 
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arbetsmiljön, arbetstyngd, hantering och bemötande av närstående, exponering av hälso- 

och säkerhetsrisker, brist av stöd från chefssjuksköterskor samt brist på medicin tekniska 

redskap. Även andra vårdavdelningar inom hälso- och sjukvården har samma stressfaktorer 

som påverkar sjuksköterskans känsla av stress (Golubic, Milosevic, Knezevic & 

Mustajbegovic, 2009; Poulsen, Poulsen, Baumann, McQuitty & Sharpley, 2014). 

Hot och våld 

Att utsättas för hot och våld från patienter är inte ovanligt (Sato, Wakabayashi, Kiyoshi-

Teo & Fukahori, 2012; Edward et al., 2014). Gillespie, Gates och Berry (2013) fann att 

majoriteten av de tillfrågade någon gång upplevt fysiskt våld som knuffande, slag, 

dragning i håret, rivande, spottande eller dragning av vapen eller dylikt. Vidare hade 33,3 

procent av deltagarna i undersökningen någon gång fallit offer för verbala hot om våld 

samt dödshot. Hot och våld från patienter kan bero på missnöje i den vård som ges eller 

oönskade väntetider där patienterna tycker att just deras skada är mest allvarlig. 

Bristande kunskap 

Kunskap föder trygghet och säkerhet. Att som sjuksköterska vara väl medveten om 

sjukdomstillstånd och konsekvenser av behandlingar är avgörande för utfallen i vården. 

Bristande kunskap kan leda till stress och en känsla av att inte räcka till. Kunskapsbaserade 

misstag innebär att vårdpersonal inte har tillräckligt med kunskap inom ett visst område 

eller vid en viss situation och kan därmed orsaka ett felaktigt beslut (Lindh & Sahlqvist, 

2012). 

Oregelbundna arbetstider 

Att arbeta inom sjukvården innebär i många fall oregelbundna arbetstider. Personal måste 

finnas på plats 24 timmar om dygnet, många avdelningar använder därför två- eller treskift. 

Denna form av skiftarbete resulterar många gånger i oregelbundna sömn- och 

vakenhetsmönster och försämrar möjligheten för återhämtning. Redan vid en till två 

timmars ändrat sömnmönster försämras prestationsförmågan. Minskad tid för sömn 

påverkar prestationsförmågan negativt och ökar risken för felaktigt handlande (Gold et al., 

1992). Skiftarbete utgör en hälsorisk för sjuksköterskan tillsammans med långa arbetspass 

(12 timmar eller längre), att börja tidigt och övertid (Geiger-Brown & Lipscomb, 2010). 

Den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

Den fysiska arbetsmiljön omfattar bland annat tillgång till olika redskap och tillräcklig 

samt välfungerande yta att utföra sina arbetsuppgifter på. I en studie från 2010 

(Applebaum, Fowler, Fiedler, Osinubi & Robson) kunde signifikanta samband ses mellan 

oväsen och höga nivåer av stress. I en studie av Gholamzadeh et al. (2011) framgick att 

problem relaterade till den fysiska arbetsmiljön var den främsta stressorsaken hos de 

tillfrågade. Den fysiska arbetsmiljön kan skilja sig åt mellan olika instanser i vården. I en 

annan studie (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011) jämförs 

sjuksköterskor inom akutsjukvården med primärvårdssjuksköterskor. Sjuksköterskor inom 

akutsjukvården utsätts för svårare arbetsvillkor och upplever högre arbetskrav samt har 

bristande auktoritet att fatta beslut. Det beror i sin tur på akutsjukvårdens naturligt mer 

komplicerade arbetsmiljö samt situationer där kritiska beslut behöver fattas snabbt. 
 

Bristande stöd från arbetskollegor och chefer visade sig vara en stressfaktor för personal 

inom sjukvården. I en studie av Healy och Tyrrell (2011) upplevde 52 procent av de 

tillfrågade arbetsrelaterad stress ofta och 37 procent stundtals. Av de tillfrågade menade 74 
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procent att de inte fick någon hjälp från sin arbetsgivare att hantera stress och ungefär 

hälften av de som fick hjälp ansåg att hjälpen var otillräcklig. I en intervjustudie (Happell 

et al., 2013) med sjuksköterskor i olika arbetspositioner och från olika avdelningar 

framkom problem inom arbetsgruppen som en stressfaktor. Dessa problem bestod av 

trakasserier, kommunikationsproblem och konflikter sjuksköterskor emellan. I samma 

intervjustudie identifierades bristande stöd från ledningen som en stressfaktor. Stöd från 

och goda relationer till arbetskollegor samt en positiv uppfattning av belöning och 

uppskattning har visats bidra till engagemang och tillfredsställelse i arbetet (Adriaenssens 

et al., 2011). 

Konsekvenser av stress 

För sjuksköterskan 

För sjuksköterskan kan den arbetsrelaterade stressen orsaka konsekvenser i form av 

psykiska och fysiska sjukdomstillstånd såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

(Collopy, Kivlehan & Snyder, 2012) eller posttraumatiska stressymptom (PTSD-symptom) 

(Donnelly, 2012) och utbrändhet samt depression och ångest. 
 

All vårdpersonal inom sjukvården riskerar att någon gång utsättas för traumatiska 

upplevelser relaterade till allvarliga skador och döden. Dessa upplevelser kan vara i form 

av patienter från trafikolyckor, barn som avlider eller andra fall som innebär allvarliga 

skador hos patienter (Collopy et al., 2012). Hot och våld, som har visat sig vara en 

stressfaktor inom sjukvården, kan också orsaka traumatiska upplevelser hos 

vårdpersonalen. Traumatiska upplevelser och långvarig stress kan leda till PTSD, som är 

ett ångestliknande tillstånd (Collopy et al., 2012) och ett samband har kunnat påvisas 

mellan långvarig arbetsrelaterad stress och PTSD-symptom (Donnelly, 2012). Utbrändhet 

definieras som ett tillstånd med tre faktorer: emotionell utmattning, 

personlighetsförändring och nedsatt självförverkligande (Maslach & Goldberg, 1998). 

Stress påverkar sjuksköterskan som person och det i sin tur påverkar det arbete som hon 

utför, både individuellt och i teamet (Batista et al., 2013).  

För patientsäkerheten 

Patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som skydd mot 

vårdskada. Vidare definieras vårdskada som “lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS, 2010:659 kap. 1, 5 §). 

Sjuksköterskan har ansvar för att hjälpa människor som är i behov av vård. I en studie av 

Aiken et al., (2012) där sjuksköterskors arbetstrivsel jämfördes gentemot patienters 

upplevelse av sjukhusbesöket framkommer det att bristande vårdkvalitet ökar i samma takt 

som sjuksköterskans hälsa försämras. På samma sätt visade det sig att patienternas 

upplevelse av vårdkvalitet var bättre om sjuksköterskorna trivdes på arbetsplatsen och i 

dess miljö. Stress kan orsaka fumlighet och man skyndar på utan att vara fullt fokuserad. 

Lindh och Sahlqvist (2012) beskriver att den ”mänskliga faktorn” ofta är vanligt 

förekommande i samband med skador inom vården. Mänskligt handlande och 

kommunikation avgör vad som händer eller vad som inte händer inom vården. 

Konsekvenserna kan bli så pass allvarliga att en patient får bestående men eller avlider. 
 

Brister som bidrar till skador inom vården finns både på individ- och systemnivå. Det har 

länge varit vanligt att skylla på och bestraffa individen som begår misstaget istället för att 

se över möjliga brister i verksamheten. “Second victim” är ett engelskt uttryck som 
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används för sjuksköterskor som begår arbetsrelaterade misstag och sedan blir anklagade 

och får bristande eller inget stöd alls från kollegor. Det orsakar lidande hos individen som 

ifrågasätter sin kompetens och kunskap (Jones & Treiber, 2012). Bland betydande 

systemfaktorer för säker vård finns individrelaterade systemfaktorer som syftar på 

personalens kompetens men även deras psykiska och fysiska hälsa. Andra systemfaktorer 

är till exempel ekonomi, bemanning, arbetsbelastning, fysisk arbetsmiljö, resurser och 

begränsningar samt teamrelaterade faktorer. Stress kan orsaka störningar i teamarbetet och 

ökar risken för att en vårdskada uppstår (Lindh & Sahlqvist, 2012). Fler orsaker till att 

sjuksköterskans handlande blir felaktigt kan vara att hon tappar koncentrationen och 

därmed gör misstag. Det kan bero på trötthet eller störande moment. Ett exempel på detta 

kan vara när sjuksköterskan blir avbruten av telefonsamtal (Jones & Treiber, 2012) under 

medicinberedning och gör en felberäkning.  
 

Kommunikation är en viktig och omfattande del inom hälso- och sjukvård, exempelvis vid 

rond och överrapportering, som kan påverka patientsäkerheten. Kommunikation kan vara 

både positiv eller bristande. En positiv kommunikation stärker samarbetet och relationerna 

i en arbetsgrupp (Read, 2014). Brister i kommunikationen med patienter och deras tillstånd 

kan få negativa konsekvenser. Den som är trött eller stressad är sämre på att kommunicera 

och utgör en risk i vårdarbetet. Även den medvetna närvaron påverkas negativt hos den 

som är stressad (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Stresshantering 

Omvårdnadsteoretikern Imogene M. King (King, 2007) beskriver att hälsa i relation till 

omvårdnad är uppdelad i ett dynamiskt samspelt system i tre nivåer. Det personliga 

(individen), mellanmänskliga (gruppen) och det sociala (samhället). Alla system påverkas 

av kommunikation, samspel, stress och överföringar inom individen, gruppen eller 

samhället. Enligt King är varje individ unik och har olika erfarenheter och bakgrund vilket 

medför att olika händelser också hanteras på olika sätt av olika individer. King förklarar 

vidare att hälsa upplevs olika individer emellan. Upplevd stress och dess konsekvenser för 

den ena sjuksköterskan upplevs kanske på annat sätt för den andra. På samma sätt hanteras 

den upplevda stressen annorlunda mellan individer. 

 

Något som kan påverka hur individen hanterar stress är locus of control. Rotter (1966) 

förklarar det engelska begreppet som en benägenhet hos individen att placera händelsers 

orsaker antingen i sig själv eller utanför sig. Inre locus of control syftar till att individen ser 

samband med goda eller dåliga resultat med något man själv gjort eller inte gjort. Yttre 

locus of control syftar istället till att någon eller något utomstående står som ansvarig för 

resultatet. Oavsett om resultatet är negativt eller positivt placeras orsaken antingen via inre 

eller yttre locus of control. 

Coping 

En form av stresshantering är coping som av Lazarus och Folkman (1984) definieras som 

ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga handlingar för att hantera specifika 

yttre och inre krav som överstiger de resurser en person innehar. Vidare presenteras två 

typer av coping; problemfokuserad- och emotionsfokuserad coping. Båda typerna används 

vid stresshantering, dock är det ofta den emotionsfokuserade copingen som används i det 

första steget av stresshantering. Den emotionsfokuserade copingen syftar till att hantera de 

känslomässiga reaktionerna som utlöses vid en stressreaktion. Exempel på detta är 

förnekande, distansering och i vissa fall även användning av alkohol och droger. 

Problemfokuserad coping bygger på att lösa själva problemet som ligger till grund för 
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stressen, exempelvis för att få bättre arbetstrivsel (Healy & McKay, 2000). Detta ses ofta 

som steg nummer två i copingprocessen. Vilken typ av coping som används och dess 

effekter den har på individen påverkas av individuella faktorer såsom personlighetstyp och 

tidigare erfarenheter (DeLongis & Holtzman, 2005).  

Mindfulness 

Mindfulness är en typ av meditation som härstammar från buddhismen och innebär att 

individen som utövar mindfulness ska öka sin medvetenhet och närvaro (Ott, 2004). Till en 

början fokuserar individen på sin andning för att lära sig att varje andetag är unikt och 

tillfälligt. Vidare utvecklas medvetenheten och överförs från andningen till andra delar av 

livet. Mindfulness är en process för att vara uppmärksam på vad som händer i nuet utan att 

döma, planera och lägga upp strategier. Mindfulness har visats vara effektivt mot stress, 

utbrändhet och för en förbättrad hälsostatus för personal inom hälso-och sjukvården 

(Bazarko, Cate, Azokar & Kreitzer, 2013; Moody et al., 2013) trots att det inte är en teknik 

för just stressreducering, utan mer som ett sätt att leva. Mindfulness-baserad 

stressreduktion (MBSR) är ett program på åtta veckor som kombinerar mindfulness 

meditation med yoga för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa (Smith, 2014). Jon 

Kabat-Zinn (2013), som utvecklade MBSR, menar att genom att öka vår medvetna närvaro 

och förståelse för att ingenting är bestående eller permanent så kan individen reducera 

stressnivåer samt öka dennes välmående. 

Problemformulering 

Inom sjukvården är arbetsbelastningen hög och stressfaktorerna många. För sjuksköterskan 

resulterar det ofta i att arbetsmiljön blir otillfredsställande och att sjuksköterskans 

professionella roll försvagas (McIntosh & Sheppy, 2013). Känsla av utmattning, 

arbetsskador och att sjuksköterskan arbetar extraskift är faktorer som alla påverkar 

patientsäkerheten (Lin & Liang, 2007). Om sjuksköterskan ofta upplever stress ökar risken 

för skador inom vården, en försämrad patientsäkerhet och försämrad hälsa hos 

sjuksköterskan. För att minimera risken att äventyra patientsäkerheten, behöver 

sjuksköterskan metoder att hantera stress. Stresshantering är viktigt för att minska risken 

för stressrelaterade misstag samt minimera stressrelaterade sjukdomstillstånd hos 

sjuksköterskan. Kunskap om hur sjuksköterskan på olika sätt kan hantera stress kommer 

inte bara stärka patientsäkerheten, utan även hjälpa sjuksköterskan i det kliniska arbetet 

samt främja sjuksköterskans hälsa.  

SYFTE 

Att beskriva hur sjuksköterskan med hjälp av coping och mindfulness kan hantera 

arbetsrelaterad stress inom den sjukvård som bedrivs på akutsjukhus samt effekten av 

dessa. 

METOD 

Val av metod 

För att besvara detta syfte valdes litteraturöversikt som metod, detta för att författarna ville 

ha en bred överblick inom ämnet samt sammanställa den forskning som redan gjorts 

(Forsberg & Wenström, 2013). Litteraturöversikt gav bästa möjlighet för att ge ett bredare 

resultat och för att sammanställa den forskning som existerar i ämnet. Författarna hade som 
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mål att undersöka redan existerande metoder av sjuksköterskans stresshantering inom 

sjukvård samt analysera dessa i förhållande till varandra. 

Urval 

Författarna valde att begränsa sig till artiklar som var peer reviewed, skrivna antingen på 

svenska eller engelska samt att begränsa sig till artiklar som var publicerade de senaste tio 

åren. Detta för att hitta de artiklar som var mest adekvata för frågeställningarna och syftet. 

Sjuksköterska i denna litteraturöversikt syftar till sjuksköterska med grundutbildning. 

Vidare valde författarna att begränsa sig till artiklar relaterade till sjukvård som bedrivs på 

akutsjukhus samt fokusera på den arbetsrelaterade stressen utifrån definitionen som ges av 

WHO (2014). Författarna väljer att fokusera på den arbetsrelaterade stressen utefter den 

beskrivning som ges av WHO. 

Genomförande 

Inom hälso- och sjukvården ligger fokus på att den vård som bedrivs ska ha stöd i 

vetenskaplig grund och vara evidensbaserad. Mängden vetenskapliga artiklar inom medicin 

och omvårdnad ökar varje år och det blir svårare att hålla sig uppdaterad (Rosén, 2012). 

Med litteraturöversikter kan denna information lättare sammanställas och nå fram. För att 

hitta relevanta artiklar gjordes sökningarna i PubMed, PsycINFO och CINAHL, med hjälp 

av fritextsökord. Gällande fritextord kan den som söker själv bestämma var orden ska 

förekomma i artikeln, till exempel i abstraktet eller i titeln (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2013).  

 

CINAHL är en databas som täcker referenser för alla virtuella engelsk-språkiga tidningar 

relaterade till omvårdnad och liknande hälsoområden. Databasen täcker även en stor del 

böcker, avhandlingar och konferensprotokoll. Material från ungefär 3000 tidningar från år 

1981 finns att nå via CINAHL. Via PubMed kan databasen MEDLINE nås. MEDLINE 

täcker omkring 5000 tidningar i ämnena medicin, omvårdnad och hälsa från 70 länder och 

innehåller mer än 15 miljoner uppgifter sedan 1960-talet (Polit & Beck, 2012). PsycINFO 

är en bred databas för artiklar inom psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

För att kunna genomföra litteraturöversikten användes den utarbetade planen från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). För att ge sökningen hög sensivitet och hög 

specificitet var författarna till denna litteraturöversikt noga med att undersöka alla sökord 

som var av betydelse för syftet samt undvika alla ord som saknade relevans, i enlighet med 

Willman et al. En sökning enligt Willman et al. (2011) ska genomföras på följande sätt: 

1. Identifiera tillgängliga resurser. För denna litteratursökning hade författarna åtta 

veckor på sig, helfartstudier. Via Sophiahemmet Högskola fanns tillgång till 

databaserna som användes. Författarna rådfrågade bibliotekarie gällande 

databassökning för att öka bredden av relevanta sökningar. Endast artiklar skrivna 

på svenska eller engelska användes på grund av författarnas språkliga 

begränsningar. 

2. Identifiera relevanta källor. Relevanta källor för att besvara syftet var PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. 

3. Avgränsa forskningsproblemet och fastställ huvuddragen i sökningen. Sökningarna 

har gjorts med avgränsning för att besvara syftet och dess problemformuleringar på 

bästa sätt. Sökord såsom “work related stress”, “nurse”, “stress” och “coping” 

användes för att finna artiklar. För att hålla ihop sökningen för att lättare specificera 

relevanta artiklar vävdes sökorden samman med hjälp av ”and”. 
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4. Utveckla en sökväg för varje söksystem. 

Tabellerna nedan visar sökväg för respektive databas. 

 

 

DATABAS: 

CINAHL 

Datum Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2015-01-28 

 

work related Stress 

AND Coping  

Filter:  

peer reviewed, 

English language, 

2004- 

38 24 4 1 

2015-01-28 stress AND coping 

strategies AND nurse  

Filter: peer 

reviewed, English 

language, 2004- 

48 15 8 4 

2015-02-02 coping AND nurse 

AND stress AND 

work  

Filter: 

peer reviewed, 

English language, 

2004- 

116 35 8 1 

2015-02-03 Mindfulness based 

stress reduction 

AND nurse 

Filter: 

peer reviewed, 

English language, 

2004- 

8 7 5 2 

TOTALT  210 81 25 8 

 

 

 

DATABAS: 

PubMed 

Datum Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2015-01-28 Stress, coping 

strategies, nurse. 

Filter: English 

language, 10 years, 

age 19+ 

122 42 22 5 

2015-02-03 mindfulness based 

stress reduction 

AND nursing care. 

53 21 5 1 
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Filter: English 

language, 10 years. 

2015-02-19 mindfulness based 

stress reduction 

AND nurses. 

Filter: English 

language, 10 years. 

20 13 5 2 

TOTALT  195 76 32 8 

 

 

DATABAS: 

PsycINFO 

Datum Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2015-02-11 coping strategies 

AND stress AND 

nurse 

Filter: peer 

reviewed, English 

language, 2004- 

86 30 10 1 

2015-02-17 work stress AND 

coping AND nurses 

Filter: peer 

reviewed, English 

language, 2004- 

49 20 4 1 

TOTALT  135 50 14 2 

 

Databearbetning 

 

Författarna gjorde individuella databassökningar och identifierade relevanta artiklar, för att 

vara så tidseffektiva som möjligt. Många av artiklarna valdes bort tidigt utefter titeln, dessa 

var inte relevanta i förhållande till syftet, de kunde till exempel handla om ett 

patientperspektiv, en annan målgrupp än sjuksköterskor eller med inriktning på ett 

specifikt sjukdomstillstånd som inte relaterade till arbetsrelaterad stress enligt vald 

definition. Författarna bedömde artiklarna individuellt och gemensamt, även validiteten 

och trovärdigheten i de valda artiklarna granskades. De granskade artiklarna artiklarna 

diskuterades sedan författarna emellan för en gemensam överenskommelse om vilka 

artiklar som skulle ingå i resultatet. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna för 

att granskas mer noggrant och föras in i matrisen (se Bilaga B). 

Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades för resultatet genom noggrann genomgång av båda 

författarna och bedömdes enligt mallen för litteraturbedömning (se Bilaga A). Vidare 

grupperades artiklarna efter de ämnen som togs upp i respektive artikel. Huvudgrupper av 

stresshantering valdes för att beskriva studiens resultat.  
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Forskningsetiska överväganden 

Vetenskaplig forskning bygger på väl genomförda metoder, noggrann undersökning, 

bedömning och redovisning och har ett öppet klimat med högt i tak med kritisk beredskap 

för omprövningar (Helgesson, 2006). Forskningsetik bör genomsyra alla delar av 

forskningen. Det är inte bara arbetet som ska behandlas utifrån etiska aspekter utan även 

hur forskaren beter sig i sitt utövande. Vid litteraturöversikt är det viktigt att inneha ett 

etiskt tänkande vid läsande av vetenskapliga artiklar. Det är viktigt att endast använda 

artiklar som är peer reviewed, att artikeln granskats av en forskningskollega (Helgesson, 

2006), detta för att stärka den vetenskapliga kvaliteten (Karlsson, 2012).  

 

Endast artiklar som är peer reviewed inkluderades i litteratursökningen. Samtidigt lästes de 

forskningsetiska övervägandena i varje artikel för att säkerställa det forskningsetiska 

beslutet. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) förklarar de 

riktlinjer och bestämmelser för hur medicinsk forskning ska bedrivas. 

Helsingforsdeklarationen innefattar kraven på informerat samtycke, konfidentialitet och 

rätten för deltagare i forskningsprojektet att när som helst ha möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Forskarna får endast bedriva medicinsk forskning på människor om syftet är 

att förstå sjukdomars orsaker, utveckling och diagnostik (WMA, 2013). Författarna valde 

att endast inkludera de artiklar som tydligt följer kravet på konfidentialitet och samtycke 

samt var godkända av olika granskningsnämnder. Detta för att skydda de medverkandes 

integritet och privatliv (WMA, 2013; Vetenskapsrådet, 2011). Författarna har strävat efter 

opartiskhet i genomförandet av denna studie.  

RESULTAT 

 

I denna litteraturöversikt har 18 artiklar inkluderats. Resultatet har vid analysen delats upp 

i tre huvudgrupper: Coping som stresshantering för sjuksköterskan; Mindfulness som 

stresshantering för sjuksköterskan; Socialt stöd och alternativa metoder för stresshantering. 

Den mest framträdande formen av coping var problemfokuserad coping. Även 

mindfulness-baserad stressreduktion och reflektioner av inre eller yttre locus of control 

framkom. Coping var dock den mest framträdande metoden för att hantera stress i de 

studier som identifierades. De framträdande metoder och modeller som användes vid 

stresshantering hjälpte sjuksköterskan att hantera den stressfyllda miljön som hon arbetar i, 

samt medförde att sjuksköterskan lättare kunde hantera svåra situationer hon utsattes för.  

Coping som stresshantering för sjuksköterskan 

Problemfokuserad coping 

I flertalet av de artiklar som identifierades framkom problemfokuserad coping som använd 

metod för stresshantering (Ben-Zur & Michael, 2008; Gillespie & Gates, 2013; Golbasi, 

Kelleci & Dogan, 2008; Hall, 2004; Laranjeira, 2011; Lee, Tsai, Tsai & Lee 2011; Shirey, 

McDaniel, Ebright, Fisher & Doebbeling, 2010; Wang, Kong & Chair, 2011). 

Problemfokuserad coping yttrar sig på olika sätt hos olika individer, det kan visa sig som 

ett tydligt planerande, god självmedvetenhet eller självständighet hos individen, ett 

konfronterande gentemot problemet eller att individen innehar ett optimistiskt tänkande. 

Ben-Zur och Michael (2008) beskriver att användning av problemfokuserad coping ökar 

sjuksköterskans kontroll över den stressfyllda situationen. Vidare hade problemfokuserad 

coping ett negativt samband med personlighetsförändring och ett positivt samband med 



 
 

12 

prestationsförmåga. Problemfokuserad coping har även visats ha en viss positiv effekt 

gentemot depression (Mark & Smith 2012).  

 

Att ha ett positivt tänkande och ha ett självsäkert tillvägagångssätt var främjande för 

arbetstrivseln hos deltagarna i studien av Golbasi et al. (2008). Vidare kunde ett negativt 

samband ses mellan ett hjälplöst förhållningssätt och arbetstrivsel. Att använda 

problemfokuserad coping visade sig vara vanligare hos de deltagare som hade längre 

arbetserfarenhet än de som arbetat kortare tid (Shirey et al., 2010). Coping visade sig vara 

en vanligt förekommande metod för att hantera stress, antingen med hjälp av en 

kombination av problemfokuserad och emotionsfokuserad coping eller var för sig. De 

deltagare som hade mest effektiv hantering av stress används sig till största del av 

problemfokuserad coping (Shirey et al., 2010). 

 

I en studie av Wang et al. (2011) var den mest effektiva metoden för stressreducering 

konfrontation gentemot orsaken till stress. Å andra sidan kunde inget samband ses mellan 

konfrontation och ändrade stressnivåer i en studie av Laranjeira (2011), istället hade 

självkontroll och planerad problemlösning reducerande effekt på stress. Majoriteten av 

deltagarna använde sig av förebyggande copingstrategier som en metod att hantera stress i 

en studie av Gillespie och Gates (2013). Resultatet visade att med ökad traumatisk stress 

ökade även användandet av förebyggande copingstrategier. De mest förekommande 

copingstrategierna var att få återkoppling från vänner, planering och att vara 

ansvarstagande. Den problemfokuserade copingstrategin yttrade sig även i former såsom 

att hitta stöd genom god kommunikation med kollegor (Hall, 2004; Laranjeira, 2011; Lee 

et al., 2011).  

 

Burgess, Irvine och Wallymahme (2010) betonar att personlighetstyp spelar en stor roll i 

val av copingstrategi hos olika individer. Vissa personlighetstyper, såsom öppenhet 

(nyfiken, kreativ) och samvetsgrannhet (ambitiös, organiserad, självdisciplinerad) 

använder sig av problemfokuserad coping i större utsträckning än andra personlighetstyper.  

Emotionsfokuserad coping 

Emotionsfokuserad coping som metod att hantera den arbetsrelaterade stressen var inte lika 

vanligt förekommande som den problemfokuserade copingstrategin. I en studie av Ben-Zur 

och Michael (2008) framkom att emotionsfokuserad coping hade ett positivt samband med 

stress och arbetsbelastning. Emotionsfokuserad coping hade inte något samband med 

kontroll och socialt stöd. Shirey et al. (2010) fann att de sjuksköterskor som arbetat kortast 

tid i större utsträckning använder sig av denna typ av copingstrategi. Emotionsfokuserad 

coping kan precis som problemfokuserad coping yttra sig på olika sätt. Kognitiv 

nytolkning, som är en ytterligare emotionsfokuserad copingstrategi, att se problemet på ett 

annat sätt eller från en annan vinkel för att lättare hantera stress. Sasaki et al. (2009) fann 

att kognitiv nytolkning hade effektiva resultat i relation till stresshantering. Att visa att 

något känns besvärligt eller att uppleva en stressfylld situation medför i vissa fall ökad 

kommunikation med kollegor. Möjlighet ges då att ventilera sig och uttrycka sina känslor 

(Hall, 2004; Burgess et al., 2010). De emotionsfokuserade copingstrategierna distansering 

och undvikande hade en reducerande effekt på stress i studien av Laranjeira (2011). 

Liknande resultat kunde ses i en studie av Wang et al. (2011) där undvikande var den mest 

använda copingstrategin och mest effektiva efter den problemfokuserade copingstrategin 

konfrontering. Undvikande som copingstrategi tas även upp i studien av Mark och Smith 

(2012) där sambandet med ångest och depression är positivt. Individer med neurotiska 
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karaktärsdrag använde sig oftare av ventilering av sina känslor som en form av 

stresshantering än andra personlighetstyper (Burgess et al., 2010). 

Könsskillnader vid coping 

Emotionsfokuserad coping används oftare av kvinnor (Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, 

Morikawa och Nakagawa, 2009). På samma sätt förklarar Sasaki et al. (2009) att män i 

högre grad än kvinnor använder sig av problemfokuserad coping och att problemfokuserad 

coping även många gånger får ett positivt resultat i relation till stresshantering och 

professionell effektivitet. Till skillnad från män, som mer återkommande använde sig av 

problemfokuserad coping, så angav kvinnorna i studien att de oftare använde 

emotionsfokuserad coping. För båda grupperna fanns goda effekter gentemot stress med 

användandet av coping, oavsett om copingen hade varit problem- eller emotionsfokuserad. 

Mindfulness som stresshantering för sjuksköterskan 

De studier som författarna funnit gällande mindfulness som stresshantering för 

sjuksköterskan har alla kommit fram till att mindfulness med fördel kan användas som 

metod för att hantera stress (Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker & Shapiro, 2005; Cohen-

Katz et al., 2005; Frisvold, Lindquist & McApline 2012; Kim et al., 2013; Mealer et al., 

2014). Mindfulness har även visat sig öka livskvalitén. Metoden, eller snarare livsstilen, 

har en reducerande verkan på utbrändhet (Cohen-Katz et al., 2005), PTSD-symptom (Kim 

et al., 2013) och depression (Mealer et al., 2014).  

Mindfulnessbaserad stressreduktion 

I majoriteten av studierna som handlade om mindfulness, hade deltagarna genomgått 

sessioner i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) under minst åtta veckor. I en 

pilotstudie av Mealer et al. (2014) kombinerades MBSR med träning och olika former av 

terapi för att undersöka om ett flermodellsprogram för resiliensträning var genomförbart 

samt acceptabelt bland intensivvårdssjuksköterskor. Resiliens är ett begrepp inom 

psykologin som definieras som ett karaktärsdrag eller förmåga att anpassa sig hos en 

individ. Resultatet visade på en minskning av symptom vid depression samt PTSD och 

förbättrade poäng vid resiliens. I ovanstående studie användes en kombination av 

behandlingskomponenter vilket gör det svårt att bedöma den specifika effekten hos MBSR.  

 

I en tredelad studie av Cohen-Katz et al. (2005) kunde signifikanta skillnader ses mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Resultatet visar även att interventionsgruppen 

som genomgick MBSR-programmet hade kraftigt reducerade poäng vid mätningen av 

utbrändhetens alla tre delar (emotionell utmattning, självförverkligande och 

personlighetsförändring) i jämförelse med kontrollgruppen. Vid uppföljningskontrollen tre 

månader efter interventionen var avslutad visades samma resultat gällande emotionell 

utmattning och personlighetsförändring, vilket tydde på en kvarvarande effekt. 

 

Den tredje delen av studien av Cohen-Katz et al. (2005) belyser de kvalitativa data som 

framkom efter interventionen. Från dessa data framkom att de mest förekommande 

fördelarna under de första veckorna med MBSR-programmet var ökad avslappning, 

lugnare tempo, känsla av frid och lärdom om att vara i nuet. Under den senare delen av 

programmet förekom en stor ökning av kommentarer relaterade till självacceptans, 

självmedvetenhet och egenvård. Arbetsrelaterade fördelar var mer självsäkerhet på arbetet 

samt bättre prioritering av arbetsuppgifter. Flertalet av deltagarna beskrev förbättringar 

inom relationer. Dels hade de fått bättre förmåga att kommunicera och dels hade de 
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utvecklat en mer medveten närvaro som bidrog till förbättrade relationer både på arbetet 

och i hemmet samt en förbättrad förmåga att hantera stressfulla situationer. Den ökade 

medvetna närvaron bidrog till att deltagarna kunde känna sig mer närvarande för och 

fokuserade på sina patienter.  

 

Den kvalitativa upplevelsen av MBSR-träning har även undersökts i en studie av Frisvold 

et al. (2012). Där framkom att MBSR kan ha långvarig, effektiv och livsförändrande 

effekter gällande stress och livskvalitet. Stress var en närvarande faktor i deltagarnas liv 

och en av fördelarna som framkom i denna studie var just stressreduktion. De lärde sig alla 

individuella beteenden för att effektivt kunna hantera stress från MBSR-programmet. Trots 

att deltagarna hade olika världsbild så kunde de alla känna ett ökat lugn och mindre stress 

av att vara mer fokuserade i nuet. Även i denna studie var en förbättrad förmåga att 

kommunicera en fördel av MBSR-programmet. Att effektivt kunna kommunicera med 

familj, arbetskamrater och vänner förstärkte deltagarnas känsla av socialt stöd. En annan 

fördel var förbättrad förmåga att lösa problem, speciellt på arbetet. 

 

Ur ett mer biologiskt perspektiv undersöktes kortisolnivåerna i en randomiserad klinisk 

studie hos en grupp sjuksköterskor som hade PTSD symptom (Kim et al., 2013). 

Sjuksköterskorna fick genomgå mindfulness-baserad stretching och djupandningsövningar 

under åtta veckor. Deltagarna i interventionsgruppen visade på kraftigt reducerade PTSD-

symptom efter interventionens åtta veckor. Även vid uppföljningen i vecka 16 upprätthölls 

förändringarna. Kortisolnivåerna hos interventionsgruppen normaliserades och skilde sig 

signifikant från kontrollgruppen. 

Socialt stöd och alternativa metoder för stresshantering 

 

Oavsett vilken form av copingstrategi som användes angav deltagarna i många av de 

studier som inkluderas i denna litteraturöversikt vikten av det sociala stödet (Ben-Zur & 

Michael 2008; Frisvold et al., 2012; Hall, 2004; Laranjeira, 2011; Lee et al., 2011; Shirey 

et al., 2010; Von Rueden et al., 2010). Att prata om problemet och få stöd och tips från 

kollegor fann deltagarna som en viktig och hjälpande funktion för att hantera stress (Lee et 

al., 2011; Hall, 2004). I en studie av Laranjeira (2011) visades att socialt stöd hade ett 

negativt samband med höga stressnivåer. Deltagarna i en studie av Von Rueden et al. 

(2010) som upplevde stress visade lägre benägenhet att använda stöd från familj och 

vänner. De hade även färre stödsystem och styrkan i dessa system var lägre än hos de 

deltagare som inte upplevde stress. Socialt stöd kunde också med fördel användas i 

kombination med problemfokuserad coping vid utbrändhet (Ben-Zur & Michael, 2008). 

Att diskutera idéer med sina arbetskollegor och dela på ansvaret i olika arbetssituationer 

gav sjuksköterskan mer självförtroende (Shirey et al., 2010). Även i studien av Frisvold et 

al. (2012) betonades vikten av socialt stöd och hur deltagarnas förbättrade 

kommunikationsförmåga till omgivningen stärkte deras relationer, vilket i sin tur ledde till 

bättre mående. 

 

I de inkluderade studierna fanns, utöver problem- och emotionsfokuserad coping och 

mindfulness, fler metoder att hantera stress (Von Rueden et al., 2010; Haybatollahi & 

Gyekye 2014), vilket stärkte den individuella stresshanteringen. I den inkluderade studien 

av Von Rueden et al. (2010) använde de flesta som deltog i studien främst fritidsaktiviteter 

och träning som strategi för att hantera den arbetsrelaterade stressen de utsattes för. 

Haybatollahi och Gyekye (2014) säger dock att coping är en energikrävande metod för att 

hantera stress samt att andra metoder bör undersökas såsom locus of control. Coping hos 
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individer med inre locus of control användes i lägre utsträckning än hos individer med yttre 

locus of control. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskan kan hantera stress inom 

den sjukvård som bedrivs på akutsjukhus. Alla studier som inkluderades i föreliggande 

litteraturöversikt betonar sjuksköterskeyrket som stressfyllt, med många stressfaktorer som 

påverkar sjuksköterskans arbetssituation samt psykiska och fysiska hälsa. Däremot så fann 

författarna inga studier som belyste hur stressen hos sjuksköterskan kunde påverka 

patientsäkerheten. International Council of Nurses (2014) beskriver i sin etiska kod att 

sjuksköterskan bör upprätthålla sin hälsa på så sätt att hon kan bedriva god vård. I samband 

med att sjuksköterskans arbetssituation påverkas av stress finns det även risk för försämrad 

patientsäkerhet och patientens upplevelse av vården (Park & Kim, 2013). Därför fann 

författarna att det var av största vikt att belysa olika metoder och modeller samt dess 

effektivitet för att hantera stress för sjuksköterskan. I studien framkom coping, mindfulness 

och socialt stöd som huvudfynd. 

 

Coping som stresshantering delades upp i problem- och emotionsfokuserad samt en 

kombination av dessa. Det finns stora individuella skillnader i användandet av coping som 

metod att hantera stress. Som Lazarus och Folkman (1984) förklarar så är coping en 

individuell process som påverkas av tidigare erfarenheter, personlighet och värderingar. 

Det är känt att stress hanteras individuellt (DeLongis & Holtzman, 2005). I föreliggande 

studie framkom problemfokuserad coping, som innebär att problemet eller den stressfyllda 

situationen konfronteras och hanteras med hjälp av olika former av problemlösning, som 

den mest använda formen av coping. Problemfokuserad coping visade sig i vissa fall vara 

mer effektiv, i jämförelse med emotionsfokuserad coping, mot stress. I en litteraturöversikt 

av Lim, Bogossian och Ahern (2010) framkom liknande resultat. Hur individen använder 

coping beror på vilka resurser och begränsningar som finns hos individen själv och i 

dennes omgivning (Lazarus och Folkman, 1984). Med tanke på detta kan det vara 

problematiskt att finna några generaliserbara riktlinjer för stresshantering inom hälso- och 

sjukvården. Problemfokuserad coping är en metod där individen fokuserar på själva 

problemet (Healy & McKay, 2000). Vilket även föreliggande studie visar. Den positiva 

effektiviteten styrks oavsett vilken form den problemfokuserade copingstrategin yttrade sig 

i.  

 

Användandet av coping som metod för att hantera stress visade sig vara effektiv och väl 

använd, vilket stämmer överens med tidigare studier (Ghiyasvandian & Adera Gebra, 

2014; Lim et al., 2010). Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping används i olika 

utsträckning och används inte alltid som en kombination. Om det ena är mer effektivt än 

det andra är svårt att säga då det till stor del styrs av individens erfarenheter och dennes 

personlighet.  

 

Den emotionsfokuserade copingen visade sig i många studier vara mindre effektiv 

gentemot stress, i jämförelse med problemfokuserad coping och visade sig många gånger i 

form av undvikande. Om den emotionsfokuserade copingstrategin resulterar i undvikande, 

då personalen undviker att hantera den stressfyllda situationen, kan det bidra till att 

patienterna ej får den vård de är berättigade och att deras situation blir åsidosatt. 
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Användning av alkohol och droger kan vara en ytterligare metod av emotionsfokuserad 

coping (Lazarus & Folkman, 1984). I denna studie var alkohol och droger inte en metod 

som framkom. Detta kan bero på att frågor om alkohol- och droganvändning ej togs upp i 

de studier som inkluderades i resultatet eller att deltagarna inte svarade sanningsenligt på 

frågorna, då ämnet kan uppfattas som känsligt. Den emotionsfokuserade copingen används 

som ett känslomässigt svar på den upplevda stressen vilket användes mer av de 

sjuksköterskor som arbetat kortast tid. Orsak till detta kan vara att det är kroppens direkta 

försvar som utlöses direkt vid stressreaktionen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Till skillnad från coping, som är beroende av egenskaper hos individen, är mindfulness en 

metod som alla individer kan använda sig av. I resultatet av denna litteraturöversikt 

framkommer mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) som en effektiv metod för att 

hantera stress, trots att antalet studier gällande detta är få. Detta styrks även i en tidigare 

litteraturöversikt av Smith (2014). Kabat-Zinn (2013) menar att arbetsrelaterad stress kan 

upplevas oavsett yrkeskategori och yrkesroll, vilket ställer krav på individen att själv hitta 

sätt att hantera stressen. Mindfulness ökar möjligheten att effektivt hantera stress samt 

uppmuntrar till ett mer problemlösande bemötande gentemot situationen. Det har tidigare 

visats att MBSR, kan vara effektivt inte bara för sjuksköterskor utan även för personal i 

allmänhet inom hälso- och sjukvården (Bazarko, Cate, Azokar & Kreitzer, 2013; Moody et 

al., 2013; Smith, 2014). Vidare är denna metod effektiv för det psykiska välmåendet. I 

denna studie framkom att MBSR var det mest använda sättet för att mäta effekten av 

mindfulness gentemot stress. Den positiva effekten av MBSR kunde ses både vid 

kvantitativa och kvalitativa mätmetoder samt hade fysiologiska aspekter. Långvarig stress 

kan orsaka sjukdomstillstånd som utbrändhet, posttraumatiskt stressyndrom samt 

depression och ångest (Bazarko et al., 2013; Moody et al., 2013). I denna studie kan 

tidigare forskning bekräftas då det visade sig att MBSR har reducerande effekter både på 

utbrändhet, PTSD-symptom och depression och kan därför med fördel användas som 

metod för stresshantering inom sjuksköterskeyrket. Majoriteten av de deltagare som 

genomförde ett MBSR-program visade sig vara nöjda med effekterna samt uppgav ett 

flertal hälsofrämjande förändringar i sina liv som resultat av de åtta veckorna med MBSR.  

 

Kommunikation framkom i föreliggande studie som en stor del i hanteringen av stress. 

Både för samarbetet i teamet och för patientsäkerheten har kommunikationen visats vara av 

stor vikt (Read, 2014). Både under problem- och emotionsfokuserad coping kunde 

kommunikation med fördel användas. Vid användning av problemfokuserad coping 

resulterade kommunikation i ökat socialt stöd och förståelse från arbetskollegor, genom 

exempelvis konfrontation. På liknande sätt användes kommunikation vid 

emotionsfokuserad coping i form av ventilering, där individen fick möjlighet att ventilera 

sina känslor. I flera av studierna som undersökte effekten av mindfulness, var förbättrad 

kommunikation en fördel som uppstod efter MBSR-programmet och som i sin tur 

resulterade i förbättrade relationer mellan deltagarna och vänner, familj samt kollegor. 

Andra fördelar av MBSR kunde leda till en ökad närvaro för och större fokus på 

patienterna. Fossum (2013) betonar vikten av tydlig kommunikation. Vidare beskriver 

Fossum att varje möte mellan sjuksköterska och patient bör vara individanpassat då varje 

individ har olika förutsättningar att följa rekommendationer eller förstå information som 

rör deras hälsotillstånd. På samma sätt måste kommunikation inom teamet vara tydlig, 

öppen och rak. En möjlig aspekt till brister inom teamet gällande kommunikation kan vara 

att individer med olika copingstilar har svårt att samarbeta, detta för att de ser orsaker och 

möjlighet till lösning av stressfaktorer på olika sätt.   
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Användning av socialt stöd var ett huvudfynd i denna studie, där sjuksköterskan använde 

sig av stöd hos kollegor, vänner och familj för att kunna hantera den arbetsrelaterade 

stressen. Lazarus och Folkman (1984) förklarar att de sociala aspekterna för en individ 

både kan verka som en källa till stress och en resurs vid hanteringen av stress. Sociala krav 

och förväntningar som ställs på individen relaterat till arbetet, kan leda till stress när de 

överstiger individens egna resurser och kan då skapa konflikter eller leda till 

överbelastning. Motsatsvis styrker Lazarus och Folkman (1984) att socialt stöd och sociala 

relationer är viktiga för individens förmåga att hantera stress. I resultatet av föreliggande 

studie framkom socialt stöd som en resurs för stresshantering och något som fungerade 

stressreducerande. På samma sätt påvisades att brist på socialt stöd hade samband med 

förhöjda stressnivåer. I en studie av Othman och Nasurdin (2013) stöds detta fynd då stöd 

från överordnade kan leda till bättre arbetsmiljö och ökar sjuksköterskans engagemang. 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområde är omvårdnad. Att vara uppmärksam på de 

stressfaktorer som finns är av stor vikt för att sjuksköterskans arbete gentemot patienterna 

inte ska påverkas. Omvårdnadsteoretikern Imogene M. King (King, 2007) beskriver hälsa 

som ett samspel mellan tre nivåer och alla dessa påverkar varandra. Det tydliggör 

samspelet av individen, gruppen och samhället och att alla tre nivåer ligger till grund för 

individens hälsa. Då stress kan bidra till sämre hälsa hos sjuksköterskan så är det av stor 

betydelse att finna metoder som kan bidra till ett mindre stressfyllt arbetsklimat för 

sjuksköterskan. Detta för att i sin tur optimera det omvårdnadsarbete sjuksköterskan utför.  

Genomgående i föreliggande studie var att stresshantering endast bedrevs på individnivå, 

vilket var förvånande. Orsaken till stress ligger inte bara på individnivå utan även många 

gånger på systemnivå, vilket inkluderar den fysiska arbetsmiljön, den administrativa 

ledningen såsom rutiner och ekonomiska begränsningar (Lindh & Sahlqvist, 2012; 

Happell, 2013; Gray-Toft & Anderson, 1985). I en studie av Gray-Toft och Anderson 

(1985) beskrevs det att ökat stöd från administrativ personal och sjukhusledningen 

gynnade sjuksköterskornas välmående, arbetstrivsel och motverkade stress. Författarna 

hade därför förväntat sig fler studier med inriktning där sjuksköterskan får stöd i 

stresshantering på ett administrativt plan. 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes för att genomföra detta arbete var litteraturöversikt. Denna metod 

valdes då författarna ansåg att den med fördel kunde besvara studiens syfte och 

frågeställningar på ett överskådligt och beskrivande sätt (Forsberg & Wenström, 2013). Att 

göra en intervjustudie övervägdes men ansågs inte av författarna svara tillräckligt brett på 

syfte och frågeställningar. Vid en intervjustudie är deltagarantalet lågt och medför då ett 

smalt underlag (Danielson, 2012). Även begränsande resurser, såsom tidsaspekt stärkte 

vårt val att göra litteraturöversikt. Då syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan hantera 

stress inom den sjukvård som bedrivs på akutsjukhus ansågs en intervjustudie göra det 

svårt att generalisera resultatet, vilket sågs som en svaghet.  

 

Redan tidigt i sökningarna som genomfördes framkom det att det var ett relativt outforskat 

ämne. Många artiklar där sjuksköterskeyrket beskrevs som stressfyllt identifierades och i 

dem även vilka faktorer som låg till grund för känslan av stress hos sjuksköterskan. Dock 

var det svårt att finna studier som visade hur sjuksköterskan effektivt kan hantera 

arbetsrelaterad stress. Att använda sig av rätt sökord, som bäst beskriver ämnet, ökar 

chansen att få fram flest relevanta artiklar (Karlsson, 2012). Att hitta sökord som var mest 

relevanta för syftet var till en början svårt och för stora och/eller alldeles för små resultat 

uppkom.  
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Författarna utförde sökningar med hjälp av Mesh-termer och CINAHL Headings men blev 

då så pass begränsade i sina sökningar att de valde att fokusera på sökningar med fritextord 

istället. Om antalet träffar blir för stort vid en fritextsökning så bör sökning med ämnesord 

göras istället (Forsberg & Wengström, 2013). Det fanns inga Mesh-termer för orden 

“stresshantering” och “arbetsrelaterad stress”. De Mesh-termer som fanns för stress, coping 

och sjuksköterskan ansågs av författarna vara otillräckliga då de inte var tillräckligt 

sammankopplade med syftet. De sökningar som uppkom med hjälp av dessa Mesh-termer 

hade främst ett patientperspektiv. Med fritextsökning fick författarna ett bredare resultat än 

med Mesh-termer, vilket var önskvärt då forskningsområdet är litet. På samma sätt gjordes 

fritextsökningar i CINAHL med samma fritextsökord. 

 

De artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt hade varierande studiedesign, såsom 

icke-kontrollerade studier, kvalitativa studier, randomiserade kontrollerade studier och 

även en klinisk kontrollerad studie. Studierna bedömdes ha både låg, medel och hög 

kvalitet utefter vad som bedömdes med hjälp av bedömningsunderlaget för vetenskaplig 

klassificering från Sophiahemmets Högskola modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011), se Bilaga A. Flertalet av 

studierna bedömdes ha medelhög vetenskaplig kvalitet, på grund av att det ofta var stort 

bortfall av deltagare och därmed lågt deltagarantal i studierna. Om de inkluderade 

studierna bedömts med högre kvalitet hade det även höjt kvaliteten på föreliggande studie. 

Då majoriteten av de studier som presenteras i föreliggande litteraturöversikt var icke-

kontrollerade studier med, i vissa fall, stora bortfall kunde därför inte högre kvalitet sättas. 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar att det vid enkätundersökning inte är ovanligt 

med bortfall. Vidare förklarar även McColl et al. (2001) att enkätundersökning inom 

vården riskerar större bortfall än när den sker inom andra yrkesgrupper. De mätinstrument 

som använts i de artiklar som ovanstående resultat bygger på, är väl kända och 

standardiserade och ansågs därför vara pålitliga. De kvantitativa studierna gav ett bra 

resultat eftersom det resulterade i en tydlig bild över vilka metoder som användes för 

stresshantering, vilket var en av frågeställningarna i denna litteraturöversikt. Dessa i 

kombination med de kvalitativa studierna ökade validiteten av studien. 

 

Polit och Beck (2012) menar att det är nödvändigt med begränsningar vid en 

litteraturöversikt och nämner bland dessa tidsbegränsningar. Ett av inklutionskriterierna i 

denna litteraturöversikt var att endast inkludera artiklar från år 2004 och framåt, detta för 

att författarna ansåg att ett tidsspann på tio år skulle ge den mest aktuella forskningen. Att 

utesluta äldre artiklar ansågs av författarna inte riskera validiteten i resultatet. Polit och 

Beck (2012) menar även att det kan vara relevant att begränsa artiklarna efter en viss typ 

av deltagare vilket författarna även gjorde. Författarna begränsade sig till artiklar där 

deltagarna var sjuksköterskor med grundutbildning samt arbetade på akutsjukhus. Denna 

begränsning valdes för att författarna själva har upplevt arbetsrelaterad stress på 

akutsjukhus. En annan orsak till denna begränsning var att författarna ville inrikta sig på en 

specifik del av sjukvården. Vidare valdes endast artiklar som var peer reviewed och 

godkända av en granskningsnämnd. Detta ökar trovärdigheten och stärker arbetets 

vetenskapliga utgångspunkt.  

 

De artiklar som inkluderas i resultatet härstammade från många olika länder i världen. 

Detta kan vara en nackdel då sjukvården som organisation skiljer sig åt länder emellan, 

vilket i sin tur kan ha en viss påverkan på upplevelsen av stress samt hanteringen av denna. 

Författarna ansåg dock att omvårdnad är globalt och att stress förekommer i 
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sjuksköterskeyrket världen över. Dessutom ansågs det av författarna vara en fördel att 

inkludera artiklar från olika länder för att få ett så brett underlag som möjligt. Alla 

artiklarna var skrivna på engelska, detta för att författarnas språkkunskaper var begränsade 

till svenska och engelska. Då svenska var författarnas modersmål, kan detta ha medfört en 

viss risk för feltolkning vid översättning av engelska till svenska.  

SLUTSATS 

Sammanfattningsvis framkom att sjuksköterskans yrke uppfattades som stressfyllt, med 

många stressfaktorer som dagligen påverkar sjuksköterskan som individ. I denna studie 

beskrevs vikten av att hantera stress för sjuksköterskan men även för de kollegor och 

patienter som sjuksköterskan arbetar tillsammans med. Coping framkom ofta som en 

metod att hantera stress hos sjuksköterskan. De sjuksköterskor som arbetade på en 

avdelning med god miljö, god relation till kollegor, goda resurser och dylikt, upplevde att 

deras copingstrategier var mer effektiva än de sjuksköterskor som arbetade på en avdelning 

med sämre förutsättningar. Att använda problemfokuserad coping framför 

emotionsfokuserad coping var i de flesta fall positivt och hade en reducerande effekt på 

stress. Användandet av emotionsfokuserad stress hade oftare samband med höga nivåer av 

stress än användandet av problemfokuserad coping. Vidare kunde ses att kommunikation 

och stöd från sociala omgivningar ledde till bättre mående och minskad stress. Att kunna 

kommunicera med sina arbetskollegor samt diskutera idéer och dela på ansvar gav goda 

förutsättningar för sjuksköterskans möjligheter att reducera arbetsrelaterad stress. 

Mindfulnessbaserad stressreduktion visade goda effekter på stressreducering samt 

utbrändhet, PTSD-symptom och depression, vilket indikerar att MBSR med fördel kan 

användas som stresshantering för sjuksköterskor.   

Fortsatta studier  

Trots att stress är en stor samhällelig fråga så är den arbetsrelaterade stressen för 

sjuksköterskor och hur den ska hanteras inte lika vitt undersökt. Stressfaktorerna är tydligt 

identifierade men inte hur de faktiskt påverkar sjuksköterskans hälsa och det arbetet hon 

utför. Författarna saknade studier där fokus ligger på stresshantering på systemnivå och hur 

stress påverkar patientsäkerheten. Om stresshantering skulle uppmärksammas på en högre 

nivå där den administrativa personalen och sjukhusledningarna engagerar sig, tror 

författarna att det skulle både resultera i godare arbetsklimat för vårdpersonalen samt bättre 

och säkrare vård för de patienter som söker sig dit. Författarna ansåg därför att kommande 

forskning förslagsvis bör fokusera på hur tydliga och hälsofrämjande rutiner kan arbetas 

fram så att sjuksköterskan och hennes kollegor får en bättre arbetsplats och mer hälsosamt 

arbetsklimat. Vidare saknades studier med högre deltagarantal och även studier som ger 

mer ingående beskrivning av effektiviteten av stresshantering.  

Klinisk relevans 

Inom vården krävs fullt fokus för att kunna ge en god och säker vård. Efter gjorda 

litteratursökningar hittar författarna många studier skrivna om just sjuksköterskans stress 

och vilka faktorer som bidrar till den. Stress hos sjuksköterskan kan bidra till försämrad 

patientsäkerhet och en sjuksköterska som är stresspåverkad begår fler misstag. Att ha 

tillräcklig kunskap för att hantera den dagliga stressen som sjuksköterskan utsätts för är av 

stort behov för att minska risken att begå misstag eller att göra missbedömningar vilket kan 

leda till vårdskador. En god stresshantering främjar inte bara patienterna utan även 

sjuksköterskans psykiska och fysiska hälsa. Ökad kunskap om stresshantering kommer 



 
 

20 

därför att främja hela sjukvården. Detta dels för att det minskar risken att sjuksköterskan 

blir utbränd och dels för att vårdklimatet över lag förbättras. Därför anser författarna att 

denna litteraturstudie hade klinisk betydelse. 
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KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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         BILAGA A 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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Författare 

År 

Land 

Å 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ben-Zur, H., 

& Michael, 

K. 

 

2008 

 

Israel 

Burnout, Social Support, 

and Coping at Work 

Among Social Workers, 

Psychologists, and 

Nurses: The Role of 

Callenge/Control 

Appraisals 

Att (1) undersöka 

skillnaderna hos 

socialarbetare, 

psykologer och 

sjuksköterskor i fråga 

om bedömning, 

coping och socialt stöd 

vid arbete och 

utbrändhet samt att (2) 

utvärdera sambandet 

mellan dessa.  

Enkätundersökning bestående av 

5 instrument: demografisk data, 

utvärdering av arbetet (Bjorck 

and Klewicki’s appraisal scales), 

copingstrategier (Hebrew version 

of the COPE scale), socialt stöd 

(Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support 

(MSPSS)) och utbrändhet 

(Burnout scale (Maslach and 

Jackson, 1981)). 

n=249 

(0) 

Sjuksköterskorna visade sig i högre grad lida av utbränd- 

het än de andra professionerna. Dock visade det sig inte  

vara någon signifikant skillnad gällande de andra 

grupperna. Det fanns ett starkt samband mellan utbränd- 

het och socialt stöd samt problemfokuserad coping. 

På samma sätt fanns positiv korrelation mellan stress och 

emotionsfokuserad coping. Vidare visade problem- 

fokuserad coping ha ett positivt samband med värdering  

av kontroll.  

P 

II 

Burgess, L., 

Irvine, F., & 

Wallymahme

d, A. 

 

2010 

 

England 

Personality, stress and  

coping in intensive 

care nurses: a descriptive 

exploratory study. 

Att (1) utforska 

sambandet mellan 

personlighet hos 

intensivvårds- 

sjuksköterskor, deras 

uppfattning om stress 

på arbetsplatsen och 

deras föredragna 

coping svar. (2) 

Överväga 

konsekvenserna av 

resultaten för 

framtiden gällande 

behållandet av och 

rekryteringsstrategier 

för intensivvårds- 

sjuksköterskor. 

Tvärsnittsstudie med enkät 

gällande intensivvårds-

sjuksköterskor. Enkäten bestod 

av tre instrument: reviderad NEO 

personality inventory, även 

kallad ”Big five”(mäter 

personlighetstyp), The Nurse 

Stress Index (mäter individens 

uppfattning av stress på 

arbetsplatsen) och the Brief 

COPE questionnaire (mäter 

frekvens av coping). 

n=46 

(37) 

Positiva samband kunde ses mellan personlighetstypen  

”öppenhet” och coping-strategierna ”planering” och  

”reframing” (att se saker ur ett annat perspektiv) som  

båda går under kategorin problemfokuserad coping.  

Detsamma kunde ses mellan personlighetstypen  

”samvetsgrannhet” och copingstrategierna ”aktiv coping” 

och ”planering”. Positiva samband sågs mellan  

personlighetstypen ”vänlighet” och alla ovan nämnda 

copingstrategier. Personer med neurotiska personlighets- 

drag använde sig oftare av copingstrategin ”ventilering”, 

att uttrycka sina känslor verbalt. 

P 

II 

Cohen-Katz, 

J., Wiley, S., 

Capuano, T., 

Baker, D., 

Deitrick, L., 

& Shapiro, S. 

The effects 

of mindfulness-

based stress reduction on 

nurse stress and burnout: 

a qualitative and 

quantitative study, part III 

Att undersöka och 

belysa de kvalitativa 

data som framkommit 

efter en 8 veckors 

intervention med 

MBSR-övningar i 

Fyrtiosex dokument från tidigare 

del av studien analyserades för 

kvalitativ data. Dokumenten 

bestod av ”lära känna”-formulär, 

utvärderingsformulär (från varje 

vecka samt avslutande), e-mail 

n=25 

(0) 

Fördelar med MBSR som framkom under  

interventionens tidiga veckor var ökad avslappning, ett  

lugnare tempo, känsla av frid och lärande om att vara  

närvarande i nuet. Under senare delen av interventionen  

framkom en ökning av kommentarer gällande själv- 

acceptans, självmedvetenhet och egenvård. Fyra del- 

K 

II 

                       BILAGA B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg  



 

 

III 

 

2005 

 

USA 

grupp. samt intervjuer. Intervjuerna kom 

från sammanlagt 11 deltagare,  

fyra som intervjuats till en 

tidning i syfte att marknadsföra 

programmet och sju som ingick i 

fokusgruppen. Resterande 

dokument täckte alla de tjugofem 

deltagare som deltagit i 

interventionen. Majoriteten av 

deltagarna, 90 %, var 

sjuksköterskor. 

tagare rapporterade ökat tålamod, lugn eller avslappning 

som primära fördelar från MBSR-programmet. Andra  

rapporterade fördelar var förbättrad kommunikation, 

förbättrade relationer, bättre närvaro i kontakten med 

patienter samt ökad empati och uppskattning av andra. 

Cohen-Katz, 

J., Wiley, S., 

Capuano, T., 

Baker, D., & 

Shapiro, S. 

 

2005 

 

USA 

 

The effects of 

mindfulness-based stress 

reduction on nurse stress 

and burnout, part II: a 

quantitative and 

qualitative study. 

Att undersöka om 

MBSR minskar 

utbrändhet, 

psykologisk 

påfrestning samtidigt 

som medvetenhet och 

uppmärksamhet ökar. 

Experimentstudie med 

interventions- (n=12) och 

kontrollgrupp (n=13). Båda 

grupperna mättes innan och 

direkt efter interventionen som 

bestod av 8 veckors MBSR- 

övningar i grupp. 

Interventionsgruppen mättes en 

tredje gång tre månader efter 

interventionens avslut. Även en 

tredje grupp (n=11) bestående av  

sju deltagare från 

kontrollgruppen + fyra 

nyrekryterade deltagare 

genomgick interventionen. De 

faktorer som mättes och 

jämfördes var utbrändhet (The 

Maslach Burnout Inventory), 

psykologisk påfrestning (Brief 

Symptom Inventory) och 

mindfulness (Mindfulness 

Attention Awareness Scale). 

Interventionsgruppen fick även 

fylla i ett utvärderingsformulär 

efter interventionen. 

n=25 

(5) 

Efter interventionen kunde signifikanta positiva  

skillnader ses mellan grupperna samtliga mätningar.  

Gällande mindfulness hade interventionsgruppen högre  

jämfört med kontrollgruppen och jämfört med resultatet  

innan interventionen. Signifikanta skillnader kunde ses  

mellan grupperna gällande utbrändhet och dess tre delar:  

emotionell utmattning, personlighetsförändring och  

nedsatt självförverkligande. Interventionsgruppen  

visade på en stor minskning av de tre delarna både i  

jämförelse över tid och med kontrollgruppen. Inga  

signifikanta skillnader fanns gällande psykologisk  

påfrestning i grupperna. Tre deltagare i interventions- 

gruppen visade på förhöjd psykologisk påfrestning innan 

interventionen och endast en efter interventionen. 

10 av 12 deltagare från interventionsgruppen svarade på 

utvärderingsformuläret och alla ansåg att de fått ut något  

värdefullt från MBSR- gruppen. På frågan vad deltagarna 

fick ut av MBSR nämndes förmåga att hantera stressfulla 

situationer som svar.  

CCT 

II 

Frisvold, M. 

H., Lindquist, 

R., & 

Living life in the balance 

at midlife: lessons learned 

from mindfulness. 

Att beskriva de 

uppfattade effekterna 

av ett MBSR-program 

Kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer på 

30-35 minuter med 

n=9 

(11) 

Resultatet delades in i fem delar där bland annat  

”stärkande av mänsklig kommunikation genom socialt  

stöd” och ”stress reduktion” var två teman. Flera av del- 

K 

II 



 

 

IV 

McAlpine, C. 

P. 

 

2012 

 

USA 

för stress och 

livskvalitet hos 

medelålders kvinnor. 

Med syfte att följa upp 

en tidigare studie, 

”The Midlife Study”, 

för att ta reda på de 

subjektiva och 

långvariga effekterna 

av MBSR gällande 

stress, coping, och 

livskvalitet hos 

medelålders kvinnor. 

studiespecifika frågor.  

Inklusionskriterium var att 

deltagarna skulle deltagit i den 

tidigare studien “The Midlife 

Study” som var en klinisk 

kontrollerad studie med två 

grupper. Alla deltagarna var 

sjuksköterskor. Där 

interventionsgruppen fick genom 

gå ett åtta veckors MBSR- 

program och 8 veckors 

utbildning för ett hälsosamt 

leverne. Kontrollgruppen fick 

genomgå åtta veckor 

hälsoutbildning och 8 veckors 

diet- och motionsprogram. 

tagarna upptäckte en ny förmåga att kommunicera med 

bland annat arbetskollegor som förbättrade deras känsla  

av socialt stöd. Även förmågan att lösa problem på  

jobbet påverkades positivt av MBSR. 

Stress reduktion och förmågan att hantera stress för- 

bättrades hos flera av deltagarna och stärkte deras  

empowerment. 

Gillespie, G. 

L., & Gates, 

D. M. 

 

2013 

 

USA 

Using Proactive Coping to 

Manage the Stress of 

Trauma Patient Care 

Att (1) fastställa 

förhållandet mellan 

förebyggande coping 

beteenden och 

traumatisk stress samt 

(2) att undersöka 

förhållandena mellan 

enskilda coping 

beteenden och 

traumatisk stress för 

att kunna avgöra vilka 

coping beteenden som 

är mest effektiva för 

att kunna kontrollera 

traumatisk stress. 

Tvärsnittsstudie där samband 

undersöktes med web-baserade 

enkäter. De bestod av fem 

instrument: Trauma Patient 

Event Questionnare 

(identifiering av mest 

traumatiska patientfall inom 

senaste 30 dagar), Impact of 

Events Scale-Revised (mäter 

traumatisk stress), Proactive 

Coping Inventory (mäter 

förebyggande planering, coping 

samt användandet av resurser för 

lyckad stresshantering), 

Cumulative Trauma Scale-Short 

Form (mäter personligt trauma) 

och ett kort frågeformulär 

gällande demografiska uppgifter. 

n=137 

(28) 

De vanligaste förebyggande copingstrategierna som  

identifierades var att få återkoppling från vänner,  

planeringsstrategier och att vara ansvarstagande. 

 Majoriteten av deltagarna (67,9 %) använde sig åter- 

kommande av förebyggande copingstrategier.  

Det visades en signifikant, dock liten, ökning gällande  

användandet av förebyggande copingstrategier vid  

ökning av traumatisk stress. Efter justering av alpha  

nivån kunde tre signifikanta korrelationer ses gällande 

förebyggande copingstrategier: (1)” Jag planerar mina  

strategier för att ändra en situation innan jag agerar”,  

(2) ”Jag planerar strategier för vad jag hoppas kommer  

att bli det bästa möjliga resultatet” och (3) ” Innan jag tar itu med 

en svår uppgift, föreställer jag mig framgångsfulla  

scenarier”. 

 

P 

II 

Golbasi, Z., 

Kelleci, M., 

& Dogan, S. 

 

2008 

Relationships between 

coping strategies, 

individual characteristics 

and job satisfaction in a 

sample of hospital nurses: 

Att undersöka 

arbetstrivsel och 

sambandet mellan 

arbetstrivsel, coping 

strategier och 

Tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning. Data 

samlades in med hjälp av tre 

formulär: Personal Data Form 

(demografiska uppgifter), 

n=186 

(64) 

 

Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna till  

största del trivdes på jobbet. Det visade sig även att den  

interna arbetstrivseln (sjuksköteterskans egna utförande 

och upplevelse) var högre än den externa (de händelser 

som låg utanför sjuksköterskans kontroll). Att använda  

P 

I 



 

 

V 

 

Turkiet 

Cross-sectional 

questionnaire study 

individuella faktorer. Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) (mäter 

arbetstrivsel hos 

sjuksköterskorna där de fick 

svara på 20 arbetsrelaterade 

behov), The Ways of Coping 

Inventory (WCI) (mäter vilken 

copingstrategi som individen 

främst använder). 

sig av ett självmedvetet tillvägagångsätt och ett  

optimistiskt tänkande var de mest använda  

copingstrategierna. Studien redovisar även ett positivt  

samband mellan god arbetstrivsel och ett positivt  

tänkande och självsäkert tillvägagångsätt. På samma sätt 

som ett negativt samband mellan arbetstrivsel och ett  

hjälplöst förhållningssätt fanns. 

 

Hall, D. S. 

 

2004 

 

USA 

Work-Related Stress of 

Registered Nurses in a 

Hospital Setting 

Att identifiera vanliga 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer och 

copingmekanismer i 

den legitimerade 

sjuksköterskans 

sjukhusmiljö. 

Kvalitativ intervjustudie med 

studiespecifikt formulär. Vidare 

observerades sjuksköterskorna 

under fyra gånger 15 minuters-

perioder (under normala 

arbetsförhållanden) för att 

säkerställa trovärdigheten i de 

teman som framkommit under 

intervjuerna. 

 

 

n=10 

(0) 

Resultatet visade att det trots individuella skillnader  

mellan de intervjuade gällande stressfaktorer, gick att  

hitta ett mönster. Skillnader fanns även i hur de  

intervjuade hanterade stress på arbetet och stress hemma. 

De fyra stora stressrelaterade områdena visade sig vara  

(a) möta patienternas behov (b) kraven som sjuk- 

sköterskorna ställde på sig själva (c) arbetsbelastning  

och (d) kollegors brist på erfarenhet. Strategierna som  

användes vid de olika var (a) att prioritera och  

fokusera för att kunna möta de behov som var som störst 

först samt att kunna förklara för patienterna att all hjälp  

som behövdes även fanns. Samtidigt var denna 

stressfaktor (a) som skapade störst frustration. För  

stressfaktor (b) användes främst samtal med kollegor 

som strategi för att hantera stressen. Fokusering och att 

lita på sina kollegor användes som copingstrategi vid  

hög arbetsbelastning (c). Då sjuksköterskorna i flera fall  

litade på och samarbetade med sina kollegor användes 

kontrollerande som en copingstrategi (d). Vidare  

användes kommunikation och vid känsla av inaktivitet  

av detta tog sjuksköterskan avstånd från detta. Även  

ansåg en av de medverkande att brist på teamarbete var  

en stressfaktor.  

K 

I 

Haybatollahi, 

M., & 

Gyekye, S. A. 

 

2014 

 

Finland 

The moderating effects of 

locus of control and job 

level in the relationship 

between workload and 

coping behaviour among 

Finnish nurses 

Att undersöka effekten 

av locus of control 

(LOC) och 

sjuksköterskans 

arbetsposition i 

förhållande till 

stressrelaterad coping. 

Studien genomfördes 

elektroniskt där de medverkade 

svarade på tre olika formulär: 

Occupational Role 

Questionnaire (mäter 

arbetsbörda), Personal Resources 

Questionnaire (mäter coping) 

n=934 

(0) 

Mellan arbetsbörda och coping fanns en negativ  

korrelation. Både arbetsbördan och coping hade en  

positiv korrelation med locus of control. Studien visar  

att sjuksköterskor med extern LOC inte påverkas av  

arbetsbördan i relation till deras användning av coping- 

strategier. Sjuksköterskor med intern LOC har en  

signifikant nedsättning av användning av coping- 

P 

II 



 

 

VI 

och Occupational Attributional 

Style Qustionnaire (OASQ) 

(mäter LOC).  

 

strategier i relation till ökad arbetsbörda.  

Kim, S. H., 

Schneider, S. 

M., Bevans, 

M., Kravitz, 

L., Mermier, 

C., Qualls, C., 

& Burge, M. 

R. 

 

2013 

 

USA 

PTSD Symptom 

Reduction With 

Mindfulness-Based 

Stretching and Deep 

Breathing Exercise: 

Randomized Controlled 

Clinical Trial of Efficacy. 

Att fastställa om 

mindfulness-baserad 

stretching och djup-

andnings övningar 

normaliserar 

kortisolnivåer och 

reducerar PTSD- 

symptomens 

svårighetsgrad bland 

individer med 

subkliniska drag av 

PTSD. 

En randomiserad kontrollerad 

studie. Deltagarna som visades 

ha PTSD-symptom delades in i 

en interventionsgrupp (n=11) och 

en kontrollgrupp (n=10). 

Deltagarna som inte hade PTSD-

symptom fick tillhöra en 

basgrupp (n=7) för att samla 

normaliserad data. PTSD-test 

och blodprover togs vid start och 

sedan i veckorna 4, 8 samt vid 

uppföljning vecka 16. Under åtta 

veckor utförde deltagarna en 

serie av 16 stycken sessioner på 

sextio minuter med mindfulness-

baserad stretching samt djup-

andnings övningar. PTSD-

symptomen mättes med 

instrumentet PCL-C (PTSD 

Checklist - Civilian version) och 

kortisolhalten mättes hos 

deltagarna med blodprov. 

n=28 

(35) 

En signifikant skillnad kunde ses mellan interventions- 

gruppen och kontrollgruppen över tid gällande kortisol- 

nivåer och PTSD-symptom. Interventionsgruppen hade  

efter åtta veckor signifikant reducerade PTSD-symptom 

i jämförelse med kontrollgruppen. Dessa förändringar 

höll i sig även åtta veckor efter interventionen var  

avslutad. Även kortisolhalten hos deltagarna i  

interventionsgruppen blev positivt påverkad av inter- 

ventionen samt höll i sig vid uppföljningen vecka 16. 

RCT 

II 

Laranjeira, C. 

A. 

 

2011 

 

Portugal 

The effects of perceived 

stress and ways of coping 

in a sample of Portuguese 

health workers 

Att tydliggöra 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress 

och använda 

copingstrategier hos 

portugisiska 

sjuksköterskor. 

Beskrivande sambandsdesign där 

tre enkäter användes: 

Demographic data sheet 

Perceived Stress Scale (PSS) och  

Ways of Coping Questionnaire 

(WCC).  

n=102 

(38)  

De huvudsakliga faktorerna till stress var då patienter 

dog, akuta situationer, lågt stöd från arbetskollegor, höga 

arbetskrav och hantera kontakter med patienter och  

patienters anhöriga som inte samarbetar. De coping- 

strategier som främst användes var självständighet,  

fokusering på problemet och sökande efter socialt stöd.  

P 

II 

Lee, W-L., 

Tsai, S-H., 

Tsai, C-W., & 

Lee, C-Y. 

 

2011 

A Study on Work Stress, 

Stress Coping Strategies 

and Health Promoting 

Lifestyle among District 

Hospital Nurses in 

Taiwan 

Att analysera 

sambandet mellan 

arbetsstress, coping-

strategier för stress 

och hälsofrämjande 

livsstil för 

Studiespecifik 

enkätundersökning i fyra delar: 

demografisk och arbetsrelaterad 

del, arbetsstress-relaterad skala, 

del för copingstrategier för stress 

samt en del för hälsofrämjande 

n= 360 

(15) 

Orsaken till arbetsstress visade sig främst vara: hitta  

balans mellan arbete och privatliv, organisationen på  

arbetet, arbetsbörda, personligt ansvar, relationer,  

krångel och erkännande. De mest använda coping- 

strategierna var kontroll samt stöd. Ökad arbetsstress  

korrelerade positivt med copingstrategier.  

P 

II 



 

 

VII 

 

Taiwan 

sjuksköterskor på 

distriktsjukhus i 

Taiwan. 

livsstil. 

Mark, G., & 

Smith, A. P. 

 

2012 

 

England 

Occupational stress, job 

characteristics, coping, 

and the mental health of 

nurses. 

Att undersöka 

sambanden mellan 

arbetskaraktär och 

coping för att förutspå 

nivåer av ångest och 

depression hos 

sjuksköterskor. 

Enkätstudie med hjälp av (1) 

demografiska uppgifter, (2) ERI 

Questionnaire (mäter 

arbetsrelaterad stress), (3) Job 

Content Questionnaire (mäter 

arbetsmiljö), (4) The Ways of 

Coping Checklist (mäter 

användning av coping), (5) The 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale (mäter ångest och 

depression). 

n=870 

(3 130) 

Negativa coping-metoder såsom att skuldbelägga sig  

själv, undvika flyktbeteende och önsketänkande visar 

signifikanta positiva samband med ångest och  

depression. Problemfokuserad coping och att söka råd 

har ett litet men signifikant negativt samband med  

depression. Mellan problemfokuserad coping och ångest 

fanns inget signifikant samband, dock hade skuld- 

beläggning och undvikande beteende samband med ökad 

känsla av ångest.  

P 

II 

 

Mealer, M., 

Conrad, D., 

Evans, J., 

Jooste, K., 

Solyntjes, J., 

Rothbaum, 

B., & Moss, 

M.  

 

2014 

 

USA 

Feasibility and 

acceptability of a 

resilience training 

program for 

intensive care unit nurses. 

 

Att undersöka om ett 

flermodellsprogram 

för resiliens-träning 

(förmåga att återhämta 

sig) för 

intensivvårdssjuksköte

rskor var 

genomförbart och 

acceptabelt för 

studiedeltagarna. 

Randomiserad kontrollerad 

interventionsstudie på 12 veckor. 

Deltagarna delades upp i en 

interventions- (n=13) och 

kontrollgrupp (n=14) och fick 

svara på frågeformulär om 

demografiska uppgifter samt 

mätningar av resiliens (The 

Connor-Davidson Resilience 

Scale), ångest och depression 

(The Hospital Anxiety and 

Depression Scale), PTSD (The 

Posttraumatic Diagnostic Scale) 

samt utbrändhet (The Maslach 

Burnout Inventory) före och efter 

interventionen. Deltagarna i 

interventionsgruppen fyllde även 

i ett formulär angående 

tillfredställelsen av de olika 

delarna i interventionen (The 

Client/Patient Satisfaction 

Questionnaire- 8). Deltagarna i 

interventionsgruppen fick ta del 

av en två-dagars utbildnings-

verkstad, lära sig uttryckande 

n=27 

(6) 

Av alla MSBR- sessioner var 66 % slutförda med 

en medellängd på 65 minuter per vecka. Sjuksköterskor  

som deltog i interventionsgruppen hade efter de 12  

veckorna en signifikant minskning av depressions- 

symptom i jämförelse med kontrollgruppen. Både  

kontrollgruppen och interventionsgruppen hade en  

signifikant minskning gällande PTSD symptom samt för- 

bättrade resiliens poäng.  

RCT  

III 

 



 

 

VIII 

skrivande, MBSR-övningar, 

aerob (lätt) träning samt 

händelse-utlöst kognitiv beteende 

terapi  

sessioner. 

 

Sasaki, M., 

Kitaoka-

Higashiguchi, 

K., 

Morikawa, 

Y., & 

Nakagawa, H. 

 

2009 

 

Japan 

Relationship 

between stress coping and 

burnout in Japanese 

hospital nurses. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

stressrelaterad coping 

och utbrändhet, och 

för att ge förslag på en 

effektiv 

stresshantering för 

sjuksköterskor. 

 

Enkätstudie i två delar som mätte 

användandet av coping med the 

General Coping Questionnaire 

och förekomsten av utbrändhet 

med den japanska versionen av 

MBI-GS (Maslach Burnout 

Intventory-General Survey). 

n=1291 

(393) 

Gällande coping kunde skillnader ses mellan könen,  

kvinnor använde sig mer av emotionellt uttryck och  

sökande av emotionellt stöd medan män oftare använde  

problemlösning. Kvinnor visade även på högre poäng  

gällande utmattning än män. På grund av skillnaderna  

blev följande analys baserad på kön. För män var  

emotionellt uttryck positivt korrelerat med utmattning  

och cynism. Kognitiv nytolkning hade en signifikant och  

negativ korrelation med cynism och en positiv  

korrelation med professionell effektivitet.  

Problemlösning hade en signifikant och negativ  

korrelation med både utmattning och cynism. Det hade  

en positiv korrelation med professionell effektivitet.  

För kvinnor var emotionellt uttryck positivt och  

signifikant korrelerat med utmattning och cynism.  

Sökande av emotionellt stöd visade en positiv korrelation 

med utmattning och professionell effektivitet. Kognitiv  

nytolkning var signifikant och negativt korrelerad med  

utmattning och cynism. Problemlösning var signifikant  

och negativt korrelerad med cynism och positivt  

korrelerad med professionell effektivitet.  

Sammanfattningsvis kunde ett positivt samband endast  

ses vid problemlösning hos män. Hos kvinnor var både  

kognitiv nytolkning och problemlösning förenade med  

positiva resultat. Problemlösning hade dock även  

negativa samband gällande kvinnor och utbrändhet. 
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Shirey, M. R., 

McDaniel, A. 

M., Ebright, 

P. R., Fisher, 

M. L., & 

Doebbeling, 

B. N.  

Understanding Nurse 

Manager Stress and Work 

Complexity: factors that 

make a difference 

Att ge en kvalitativ 

beskrivning av stress 

och coping som den 

uppfattas av chefssjuk-

sköterskan. 

Studien genomfördes med hjälp 

av intervjuer (Critical Decision 

Method) samt demografisk 

enkätundersökning.  

n=21 

(0) 

De stressorer som identifierades (76 %) var stor arbets- 

belastning och underbemanning. Även konflikter inom 

arbetsgruppen och ändring av rutiner var faktorer som  

ökade känslan av stress. 67 % svarade att de använde en  

kombination av emotionsfokuserad och problemfokuserad  

coping. De som arbetat som chefssjuksköterska kortast  

tid uppgav att de oftare kände ilska i en svår situation till 
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skillnad från de som arbetat längre tid, samt användande 

av emotionsfokuserad coping. De chefssjuksköterskor som  

arbetar under en modell där två chefssjuksköterskor  

delar på ansvaret på en avdelning, hade mest effektiv  

coping och använde främst problemfokuserade 

copingstrategier. De fann även självförtroende i att 

kunna samtala om och bolla idéer mellan varandra samt  

att dela på ansvaret. De som arbetade i en positiv  

organisation hade effektivare copingstrategier än de som 

arbetade i en negativ organisation. De som arbetat länge 

använde även ”trust their gut instincts” för att  

hantera svåra situationer. 

Von Rueden, 

K. T., 

Hinderer, K. 

A., 

McQuillan, 

K. A., 

Murray, M., 

Logan, T., 

Kramer, B., 

Gilmore, R., 

& Friedmann, 

E. 

 

2010 

 

USA 

Secondary Traumatic 

Stress in Trauma Nurses: 

Prevalence and Exposure, 

Coping, and Personal/ 

Environmental 

Characteristics 

Att (1) utvärdera 

förekomsten av STS 

(secondary traumatic 

stress) hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på ett civil I 

traumacenter och (2) 

att undersöka 

sambanden mellan 

exponering av andra 

personers traumatiska 

skador, 

copingstrategier samt 

personliga och 

miljömässiga 

egenskaper för 

sjuksköterskornas 

utveckling av STS. 

Sambandsundersökande 

enkätstudie bestående av två 

delar. Den första delen innehöll 

frågor och mätningar gällande 

demografiska och 

beteendemässiga uppgifter såsom 

copingstrategier. 

Copingstrategierna var 

uppdelade i tre delar: stödsystem, 

strategier för att lätta på stressen 

och förhållandet till 

arbetskollegor. Den andra delen 

var The Penn Inventory som 

mäter förekomsten av PTSD (och 

STS). Inga personliga 

identifikationsuppgifter 

efterfrågades i studien. 

n=128 

(134) 

De flest förekommande formerna av stödsystem var  

familj, vänner och arbetskollegor. Majoriteten (64,8 %)  

av deltagarna rapporterade deras stödsystem som starka.  

Över 85 % rankade sina relationer till arbetskollegor  

som bra/positiva. De mest använda strategierna för att  

lätta på stressen var hobbys och träning. En signifikant  

skillnad kunde ses mellan de sjuksköterskor som enligt 

the Penn Inventory hade närvaro av STS (grupp 1=G1)  

och de sjuksköterskor som inte hade närvaro av STS  

(grupp 2=G2) gällande användandet av stödsystem och  

strategier för att lätta på stressen. G1 sökte mer sällan  

stöd hos vänner och familj än G2. Gällande strategier  

för att lätta på stressen så använde sig G1 mer av  

medicinering än hobbys i jämförelse med G2. G1  

använde sig av signifikant färre stödsystem än G2. 
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Wang, W., 

Kong, A. M., 

& Chair, S. 

Y. 

 

2011 

 

Kina 

Relationship between job 

stress level and coping 

strategies used by Hong 

Kong nurses working in 

an acute surgical unit 

Att undersöka 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress 

och copingstrategier 

hos sjuksköterskor 

från Hong Kong som 

arbetar på en kirurgisk 

akutvårdsavdelning.  

Beskrivande sambandsstudie där 

de medverkande svarade på en 

enkät bestående av tre delar: 

Demographic data sheet 

(demografiska uppgifter), 

Nursing Stress Scale (mäter 

möjliga stressfulla situationer för 

sjuksköterskan med 7 

underkategorier med sammanlagt 

n=98 

(52) 

Resultatet visade att sjuksköterskornas upplevelse av  

stress, mätt med NSS, var relativt hög. Arbetsbelastningen 

var den främsta anledningen till känsla av stress. Andra 

stressfaktorer var konflikter med arbetskollegor, död och 

döende och brist på stöd från kollegor. De mest använda 

copingstrategierna var undvikande, konfronterande och 

optimistiskt tänk. Å andra sidan visade resultatet att de  

mest effektiva strategierna var konfronterande tätt följt  

av undvikande. Användning av en konfrontativ coping- 
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34 objekt), Jalowiec Coping 

Scale (mäter den uppfattande 

användningen av 

copingstrategier samt effekten av 

dessa).  

strategi visade sig vara den mest effektiva för att sänka  

stressnivå. 

  

 


