
EXAMENSARBETE

Strategier för att minska stress och
förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor

Karin Fahlgren
Lisa Sandqvist

2014

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

Strategier för att minska stress och förebygga utbrändhet 

hos sjuksköterskor  

- En litteraturstudie 

 

Strategies to reduce stress and prevent burnout among 

nurses 

- A literature review 

 

Karin Fahlgren  

 Lisa Sandqvist 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2013 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Maria Andersson Marchesoni 



 1 

 

Strategier för att minska stress och förebygga utbrändhet hos 

sjuksköterskor  

- En litteraturstudie 

 

Karin Fahlgren 

Lisa Sandqvist 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

 

Abstrakt  

Stress bland sjuksköterskor kan påverka deras arbetsprestation på ett negativt sätt. Detta 

får påföljder för omvårdnaden som blir sämre vilket i sin tur även påverkar 

patientsäkerheten negativt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva strategier för att 

minska stress och förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor. Studien utfördes genom en 

integrerad litteraturöversikt vilket gjorde det möjligt att använda olika metodologiska 

ansatser. Resultatet framkom genom fyra kategorier: Arbetsglädje och 

positivinställning, kompetens, samarbete och egenvård. Vår slutsats blev att de olika 

strategierna påverkar varandra och kan inte tas ut ur sitt sammanhang när det gäller 

arbetsrelaterad stress. Det borde finnas möjligheter till kompetens 

utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskeprofessionen. Även mentorskap under första 

arbetsåret skulle kunna vara till stöd i att känna kontroll för den nyutbildade 

sjuksköterskan vilket skulle kunna reducera arbetsrelaterad stress.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, strategier, stress, utbrändhet, omvårdnad, integrerad 

litteraturöversikt. 
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Negativ stress påverkar sjuksköterskors prestation i arbetet. Detta kan leda till att 

patienter får en sämre omvårdnad, att risken för felbehandlingar ökar samt att 

patientsäkerheten riskeras (Gardulf et al., 2005). I en studie av McGillis och Kiesners 

(2005) visade det sig att patienter ser och känner av när sjuksköterskor är stressade och 

pressade i arbetet. De blev då medvetna om att tiden inte räcker till för sjuksköterskor 

vilket resulterade i att de ursäktade sig själva när de behövde hjälp i omvårdnaden. 

Även sjuksköterskor i studien kände att det inte fanns tid att kommunicera med 

patienterna eller ge den vård och omsorg som de ansåg vara lämplig för varje patient. 

Sjuksköterskorna blev då missnöjda över deras prestation i omvårdnadsarbetet, vilket i 

sin tur påverkade deras uppfattning i sjuksköterskeprofessionen (McGillis & Kiesners, 

2005).  

 

När människan blir utsatt för påfrestningar av krav och förväntningar som de inte 

förmår att leva upp till, leder detta till negativ stress. Stress kan även uppstå vid 

understimulering exempelvis vid för monotont arbete (Arbetsmiljöverket, 2013a).  

Begreppet stress beskrevs av Selye (1974, s. 11,18) som ett sätt för individen att reagera 

och skydda sig mot allvarliga hot. Selyes menar att stress är kroppens respons på 

påfrestningar, så begreppet och dess konsekvenser blir högst individuellt och 

mångfacetterat (Selye, 1974, s. 11,18). Enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 234-235) 

handlar stress om flera olika faktorer vilka är sammankopplade med varandra, där det 

gäller att skapa en förståelse mellan sociala och individuella livserfarenheter. Stress kan 

då ses som resultatet av konflikter mellan dessa relationer beroende på vilket skeende i 

livet människan befinner sig i. Krav i sig behöver dock inte betyda något negativt för 

hälsan och välbefinnandet, som när påfrestningarna och kraven sker vid korta tillfällen 

och det finns tid för återhämtning. Ibland kan stress förbättra prestationen hos personer 

och upplevelsen av att vilja ta an utmaningar kan bidra till glädje. När kraven blir alltför 

starka och personen förlorar kontrollen kan kroppens mobilisering ge olika effekter på 

människan (Arbetsmiljöverket, 2013b).  

 

Arbetsrelaterad stress är en av orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar och är ett 

växande problem, såväl i Sverige som internationellt. Detta tycks speciellt gälla yrken 

som innebär mycket kontakt med och ansvar för andra människor till exempel hälso- 

och sjukvårds personal (Socialstyrelsen 2003, s. 7). I en studie av Rafferty et al. (2007) 

framkom det att sjukhus vilka hade lägre arbetsbelastning för sjuksköterskorna hade 
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bättre förutsättningar för att utföra god omvårdnad till patienterna. Högt antal patienter 

per sjuksköterska ledde till att sjuksköterskor kände sig då missnöjda med sitt 

omvårdnadsarbete och psykisk ohälsa befann sig, vilket resulterade i utbrändhet. Detta 

ledde till låg omvårdnadskvalitet på avdelningar och sjukhus. Patienternas 

omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet blev lidande i negativ bemärkelse (Rafferty et 

al., 2007). Utbrändhet visar sig enligt Greco, Laschinger och Wong (2006) genom 

utmattning, cynism och en lägre arbetsprestation. En studie av Payne (2001) visade att 

utbrändhet bidrog till konflikter mellan de anställda, en minskning av ansvarstagande 

samt att tiden inte tycktes räcka till för förberedelse i arbetet. Effekten av stress 

påverkar även omgivning och arbetsgrupp vilket kan uttryckas genom: 

samarbetssvårigheter, tillbud, felbehandlingar, arbetsskador, sjukskrivningar och att en 

syndabock utses. Stress kan även ge produktionsstörning, en högre personalomsättning 

och kompetensförlust (Arbetsmiljöverket, 2013b) Enligt Lazarus och Folkman (1984, 

s.11-12) bör stress behandlas som ett organisatoriskt koncept av ett brett fenomen, 

vilket behövs för att kunna se hela människan i varje enskild situation den befinner sig i. 

 

En arbetsmiljö som präglas av arbetsrelaterad stress och tidsbrist har identifierats som 

ett viktigt bidrag till utbrändhet bland sjuksköterskorna (Greco et al., 2006). I en studie 

av Gardulf et al. (2005) visade det sig att mer än hälften av alla sjuksköterskorna hade 

för avsikt att sluta sina arbeten. Orsakerna till detta var psykiskt påfrestande och 

stressade arbetet samt de dåliga karriärmöjligheterna. I en granskning av 68 studier 

gjord av Chang, Hancock, Johnson, Daly och Jackson (2005) visar det sig att stress 

genom överbelastning är den vanligaste orsaken till att lämna yrket. Det anses här 

viktigt att hitta nya och stödjande faktorer för att hantera stress hos sjuksköterskorna. 

Copingstrategier spelar då en stor roll för vilka situationer som upplevs hotfulla och 

stressande (Engström & Johansson, 2010, s. 108-112). Coping kan förklaras som 

individens försvar och redskap för att upprätthålla en inre balans för att hantera 

eventuella krav som uppkommer i påfrestande situationer. Lazarus och Folkman (1984) 

definierar coping som en ständig process, kognitiva och beteendemässiga försök att 

hantera specifika yttre och/eller inre krav som bedöms överstiga de resurser personen 

har. Människans förmåga till coping är en process som pågår under hela livet, centralt i 

denna process är förmågan att bearbeta erfarenheter, lära och utvecklas som människa 

(Lazarus & Folkman, 1984, s. 141-142, 178).  
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Enligt Rhodes, Miles och Pearson (2006) studie har en god kontakt mellan 

sjuksköterskor och patienter och deras närstående en stor betydelse för att patienter ska 

kunna känna sig delaktiga i sin omvårdnad. Det handlade om att ge relevant specifik 

information, vilket sjuksköterskor kunde göra genom att inneha kompetensen och 

erfarenheter i yrket. Studien visade att sjuksköterskor behövde en god arbetsmiljö där 

tid fanns för att uppdatera patienten vilket även handlade om att skapa förståelse hos 

patienten för hur vården fungerar. Det handlade om att ta sig tid att lyssna på patienten, 

se till patienternas behov samt finnas till hands för att minska oro. Allt detta var viktigt 

för att tillgodose patientens individuella behov. Studien visade att sjuksköterskor bör 

arbeta för att ge patienter valmöjligheter samt vikten av att behålla patientens sekretess 

genom hela vårdkedjan detta för att öka patientens välbefinnande (Rhodes et al., 2006). 

McGillis och Kiesner (2005) visade dock att sjuksköterskor stressade i sitt arbete för att 

tillgodose patienter individuella behov av omvårdnad, vilket gav hög arbetsbelastning 

och därigenom ökade risken för arbetsplatsolyckor. Detta resulterade i ökad risk för 

utbrändhet hos sjuksköterskorna.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att hög arbetsbelastning och tidsbrist 

kan leda till att sjuksköterskor känner arbetsrelaterad stress med ökad risk för 

utbrändhet. Detta kan påverka omvårdnadsarbetet negativt med lägre kvalitet på 

omvårdnaden, mindre tid för att tillgodose patienters individuella behov och risker 

gällande patientsäkerheten. För en ökad arbetstillfredsställelse, möjlighet att arbeta 

patientsäkert och ge en god omvårdnad anser vi att det är viktigt att reflektera över vad 

som kan minska stress och förebygga utbrändhet för sjuksköterskor. Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva strategier för att minska stress och förebygga 

utbrändhet hos sjuksköterskor. Vår frågeställning var:  

Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att kunna minska stress och förebygga 

utbrändhet?  

 

Metod 

En integrerad litteraturöversikt utfördes i enlighet med Whittemore och Knafl (2005), 

då syftet med denna studie var att beskriva strategier för att minska stress och förebygga 

utbrändhet hos sjuksköterskor. I integrerade litteraturöversikter är det möjligt att 

använda studier med olika metodologiska ansatser. Den integrerande litteraturöversikten 

utfördes genom att sammanställa befintlig forskning inom ett visst ämne i syfte att få 
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samlad kunskap, vilket skapade en översikt av kunskapsläget inom ämnet. Denna metod 

består av problemformulering, litteratursökning, datautvärdering, dataanalys samt en 

presentation av studien (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Under våren 2013 gjordes en förstudie i ämnet där en pilotsökning ingick. 

En pilotstudie utförs för att kontrollera tillgängligheten av data för att kunna utföra en 

större studie (Polit & Beck, 2008, s. 213). Relevanta sökord togs fram i Swedish MeSH 

för att få adekvata engelska ord, även booelska söktermen AND användes i sökningen 

för att kombinera de olika sökorden och därigenom få relevanta sökresultat (jfr. Polit & 

Beck, 2008, s. 114-115). Litteratursökningen av artiklarna gjordes i de bibliografiska 

referensdatabaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO. 

Referensdatabaserna är vetenskapligt vedertagna sökdatabaser för sjuksköterskor i 

vetenskapligt syfte och används för att undvika publiceringsbias (jfr. Polit & Beck 

2008, s. 111). Följande sökord användes utifrån MeSH termer: burnout, burnout 

professional, coping strategies, job stress, job satisfaction, prevent burnout, 

nurse/nurses, nurse management, nursing management, nursing stress, stress 

psychological, stress, strategies och sweden. Inklusions kriterier i denna litteraturstudie 

var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2013, peer reviewed samt 

skrivna på engelska. Exklusionskriterier var studier med andra yrkesgrupper än 

sjuksköterskeprofessionen. Utifrån artikelsökningen hittades 20 artiklar vilka svarade 

mot syftet utifrån abstraktet. Efter genomgång och kvalitetsgranskning av artiklarna 

exkluderades 8 stycken på grund av att de inte motsvarade syftet. Totalt valdes 12 

artiklar ut för analys. De valda artiklarna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att kunna minska stress och förebygga 

utbrändhet 

 

Cinahl 2013-09-03 limits; peer-reviewed, English language, 2000-2013 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Nurses 114,304 0 

2 MSH Job satisfaction 6,614 0 

3 MSH Sweden 12,427 0 

4 MSH 1 AND 2 AND 3 47 1 

5 MSH 1 AND 3 AND burnout 26 2 

6 MSH Nurses management AND stress 

AND 3 

14 0 

7 MSH Stress psychological AND  

burnout professional AND nurse 

18 0 

8 MSH Coping strategies AND nursing 

stress 

31 2 

 

PubMed 2013-09-03 limits; clinical trials, 2000-2013 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Nursing management 2108 0 

2 MSH Stress 16224 0 

3 MSH Sweden 9002 0 

4 MSH 1 AND 2 AND 3 6 1 

5 MSH Nurse AND prevent burnout  14 1 

6 MSH Nurse AND coping 

strategies    

924 0 

7 MSH Job stress 3975 0 

8 MSH 6 AND 7 53 3 

 

 
PsycINFO 2013-09-12 limits: 2000-2013 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Nurses AND stress and 

strategies 

60 2 

Totalt antal utvalda artiklar   12 

*) MSH – MeSH (Medical Subject Headings), FT – (fritextsökning) 

 

Utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.108, 173-176) har en 

kvalitetsgranskning genomförts för att kontrollera valda studiers kvalitet. Protokoll H 

har använts för bedömning av de kvalitativa studierna och protokoll G har använts för 

bedömning av de kvantitativa studierna. Utifrån protokollens bedömningsmall har varje 

studie tilldelas ett (1) poäng på varje positivt besvarad fråga utifrån studien. 
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Motsvarande noll (0) poäng för varje negativt besvarad fråga. Bedömningen gav då en 

poängsumma vilket räknades om till procent. Detta gjordes för att lättare jämföra de 

olika studiernas kvalitet. Exempel på frågor i protokollen för studierna vilka var 

gynnsamma för varje studie var hur syftet formulerats, om etiska aspekter beskrivits, 

metod för urvalsförfarande och tillvägagångssätt samt beskrivning av huvudfynd i 

respektive studie. Författarna avgjorde studierna kvalitetsgranskning enligt följande 

procentuella ansats, hög kvalitet på studien var 80-100 %, för medelkvalitet 70-79 % 

och för låg kvalitet 60-69 %. Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen med tillhörande kvalitetsgradering (n=12) 

Författare/År Typ av studie Delta

gare 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

 

Bianchi (2004) 

 

Kvantitativ 

 

 

76 

 

 

Induktiv metod 

Frågeformulär  

. 

 

 

Sjuksköterskor använder 

strategier som bygger på 

personliga resurser för att 

minska stress i arbetet. 

 

 

Hög 

 

Dellve & Wikström 

(2009) 

Kvalitativ 

 

39 Grounded theory  

Intervjuer  

Sjuksköterskor minskar 

stress genom att vara 

klinisk professionell, 

skapa nätverk genom vara 

delaktig i verksamheten, 

lojal samt uppdaterad i 

olika yrkeskategorier. 

 

 

Hög 

 

Gardulf, Et.al. 

(2008) 

Kvantitativ 

 

1633 

 

Induktiv metod 
Frågeformulär 

 

Sjuksköterskorna vill att 

arbetsplatsen mål ska vara 

väldefinierade, realistiska 

och påverkbara. 

Hög 

 

Healy & McKay 

(2000) 

 

 

 

Kvantitativ 

 

129 Induktiv metod 

Frågeformulär  

Organisations insatser för 

att förbättra arbetsmiljön 

kan vara mer lämpliga än 

stresshantering och 

individuella 

coopingstrategier. 

 

Hög 

Hochwälder (2007) Kvantitativ 838 Tvärsnittsstudie 

Frågeformulär  

Sjuksköterskor behöver 

egenmakt genom 

kompetens och 

självbestämmande. 

 

 

Hög 

Jannati Mohammadi 

& Seyedfatemi 

(2011). 

 

Kvalitativ 56 Grounded theory 

Intervjuer 
 

Copingstrategier som god 

arbetsledning och 

självbehärskning 

motverkar stress. 

. 

Hög 
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen med tillhörande kvalitetsgradering (n=12) 

Författare/År Typ av studie Delta

gare 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Olofsson Bengtsson 

& Brink (2003). 

 

Kvalitativ 4 

 

Grounded theory. 

 Intervjuer 

 

Betonar vikten av behovet 

av stöd, tid till reflektion 

och att få erkännande. 

 

Hög 

 

Rose & Glass 

(2010). 

Kvalitativ   16 

 

Semistrukturerade 

Intervjuer/analys 

 

 

Strategier för att öka 

sjuksköterskors 

emotionella 

välbefinnande genom 

hälsosamma livsstilsval. 

Hög 

 

Shirey, Et. al. 

(2010).  

 

Kvantitativ 

 

 

21 Retroperspektiv Intervjuer 
 

Fokusering på det 

positiva, få stöd från 

andra, slutföra arbeten 

vilka är påbörjade utan att 

avbryta samt att integrera 

tid för att varva ner. 

Hög 

 

 

Tunnah, Jones & 

Johnstone (2012). 

 

Kvalitativ 7 Grounded theory 

Intervjuer 
 

Uppmuntrar till klinisk 

handledning, närvaro vid 

tvärvetenskapliga möten, 

och stresshanterings 

utbildning 

Hög 

Udod, & Care, 

(2013). 

 

Kvalitativ 5 Semistrukturerad  
Intervjuer 
 

Copingstrategier: support, 

kognitiva copingstrategier 

och sociala och 

personliga strategier, 

identifierade 

stressfaktorer. 

 

Hög 

Wåhlin, Ek, & Idvall 

(2010) 
 

Kvalitativ 12 Fenomenologisk 

Intervjuer 

 

Stödjande atmosfär och 

god samverkan är viktigt 

för att minska stress. 

Liksom att göra gott för 

patienter, närstående och 

andra anställda 

Hög 

 

Analys 

Analysprocessen utgick från Whittemore och Knafl (2005). Eftersom artiklarna i 

studien var av både kvalitativa och kvantitativa slag, gjordes kondenseringen och 

tolkningen utifrån varje studies resultat. Analysen började med att studierna 

genomlästes flera gånger för att få en känsla för helhet. Att studierna genomlästes av 

båda författarna ökade objektiviteten av litteraturstudien. Primärkällorna sorterades för 

att lättare strukturera arbetet. Textenheter som motsvarade syftet med litteraturstudien 

togs ut från resultaten i valda artiklar och översattes till svenska för att materialet skulle 

vara mer lätthanterligt. De utvalda textenheterna kodades med två nummer, ett 

huvudnummer som representerade ursprungsartikeln och ett nummer som identifierade 

den specifika textenheten. Enheterna kondenseras genom att korta ned texten men 
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behålla kärnan från den ursprungliga texten. De kondenserade textenheterna blev till 

underteman, vilka sorterades och sammanställdes för att se mönster och kunna 

sammanföra dessa till kategorier vilka svarade mot studiens syfte. Analysen resulterade 

slutligen i fyra kategorier (tabell 3).   

 

Resultat 

Sammanställningen av analysen resulterade i fyra kategorier vilka redovisas i tabell 3. 

Resultatet från litteraturstudien presenteras sedan i en syntes under varje kategori. 

 

Tabell 3. Översikt kategorier 

Kategorier  

Arbetsglädje och positiv inställning  

Kompetens  

Samarbete  

Egenvård 

 

 

 

Arbetsglädje och positiv inställning 

Studier (Healy & McKay, 2000; Tunnah, Jones & Johnstone 2012) visade att 

arbetsglädje var en viktig och avgörande faktor för sjuksköterskor och deras hantering 

av stressade situationer, då arbetsglädje minskar arbetsrelaterad stress. Det handlade om 

att finna strategier för att kunna göra arbetet bättre även om man inte kunde ändra 

situationen som patienten eller kollegan befann sig i. När sjuksköterskor förmedlade 

arbetsglädje gjorde det skillnad för både arbetslaget och patienterna i positiv bemärkelse 

(Healy & McKay, 2000; Tunnah, Jones & Johnstone 2012). Sjuksköterskor som 

använde humor i sitt arbete klarade bättre av att hantera stress då humor lättade upp 

arbetsstämningen (Healy & McKay, 2000). När de kände att de hade kontroll, glädje 

och plats för kreativitet minskade upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Ökad 

självkänsla infann sig när sjuksköterskor var i en positiv omgivning (Shirey, McDaniel, 

Ebright, Fisher & Doebbeling, 2010).   

 

I en studie visade det sig vara positivt att sjuksköterskor kunde omvärdera arbetet och se 

variationen av arbetet som en utmaning istället för en stressfaktor (Wåhlin, Ek & Idvall, 

2010). Därigenom var strategier för sjuksköterskor som inställning till arbetet 

avgörande för hur stressfaktorer kunde bemästras. Genom att kunna tänka positivt, söka 
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positiva aspekter i varje situation, och därigenom upprätthålla värdet av 

sjuksköterskeprofessionen minskade arbetsrelaterad stress. Det gällde för sjuksköterskor 

att bestämma sig för att klara dagen och kunna åka hem från arbetet utan att vara arg 

(Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Rose & Glass, 2010; Wåhlin et al., 2010).  

 

Kompetens 

I ett flertal studier (Bianchi, 2004; Gardulf et al., 2008; Hochwälder, 2007; Olofsson, 

Bengtsson & Brink, 2003; Rose & Glass; Shirey et al., 2010; 2010; Wåhlin et al., 2010) 

framkom det att sjuksköterskor genom att gå kurser som gav både teoretisk och praktisk 

kompetens, stärkte självreflektion över det egna arbetet. Detta ansågs vara ett led i att 

öka kompetensen. Viktigt för sjuksköterskor var att de själva strävade efter att gå 

vidareutbildningar inom sjuksköterskeprofessionen. Rädsla över att sakna kompetens 

hade en negativ inverkan på arbetet och orsakade en förlust av glädje, inre styrka och 

kraft. Därför uttrycktes det lika viktigt för sjuksköterskor att avfärda känslor av rädsla 

så fort som möjligt genom att söka ökad kunskap och delta i utbildningar (Bianchi, 

2004; Gardulf et al., 2008; Hochwälder, 2007; Olofsson et al., 2003; Shirey et al., 2010; 

Rose & Glass, 2010; Wåhlin et al., 2010). 

 

För att minska stress krävdes det att sjuksköterskor kunde prioritera i arbetet, vad som 

måste göras i dag och vilka arbetsuppgifter som kunde vänta till nästa dag vilket 

handlade om tidsplanering. Även kunna hantera dagen på ett effektivt sätt, förutse 

arbetet och dess säkerhetsåtgärder minskade arbetsrelaterad stress. Detta gjorde att 

sjuksköterskor lättare kunde koppla av och få återhämta sig när arbetspassen avslutades 

(Jannati et al., 2012; Olofsson et al., 2003; Rose och Glass, 2010; Shirey et al., 2010; 

Tunnah et al., 2012; Udod & Care, 2013; Wåhlin et al., 2010). 

 

Flertal studier visade att sjuksköterskor som aktivt sökte stöd hos chefen för 

omvårdnadsforskning och utveckling, minskade den arbetsrelaterade stressen (Gardulf 

et al., 2008; Jannati et al., 2011; Shirey et al., 2010). Ytterligare en strategi för att 

exempelvis lösa problem i en stressad situation var genom inofficiella eller officiella 

kontakter som stöd för att utföra arbetet. Till exempel använde sjuksköterskor sig av 

egna kontakter som de fått genom att de har arbetet på sjukhuset i flera år (Dellve & 

Wikström, 2009).  
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I ett flertal studier beskrevs det som värdefullt att besitta kompetensen och ha tydliga 

mål vilket ingav mening och energi då sjuksköterskor senare kunde se resultatet i 

arbetet (Jannati et al., 2011; Wåhlin et al., 2010). Det gjorde att sjuksköterskor kunde 

arbeta patientsäkert i stressade situationer. Studierna visade att sjuksköterskor bör vara 

väl insatta i organisationen och se till att arbetsplatsens olika yrkesprofessioner har 

tydliga klara mål vilka ska vara realistiska och påverkbara (Gardulf et al., 2008; 

Olofsson et al., 2003; Wåhlin et al., 2010).   

 

Samarbete 

Flertalet studier visade att sjuksköterskor som kände stöd och hade ett väl fungerande 

samarbete i sitt arbetslag bättre kunde bemästra stress. Sjuksköterskor behövde tid för 

att reflektera och vara sig själv i några minuter för att inhämta energi vilket gjordes 

genom att arbetslaget avlastade varandra. Vidare beskrevs vikten av att sjuksköterskor 

lärde sig att våga säga nej utan att ha dåligt samvete eller känna stress av att sätta 

gränser. Detta underlättades genom bra arbetsklimat. Ytterligare faktorer vilket 

minskade stressen enligt studierna var att de hade någon att ventilera och prata med som 

arbetskollegor eller handledare (Bianchi, 2004; Gardulf et al., 2008; Healy & McKay, 

2000; Jannati et al., 2011; Rose & Glass, 2010; Shirey et al., 2010; Udod & Care, 

2013). 

 

I studier framkom att det av stor vikt för sjuksköterskor att få och ge respons, positiv 

eller negativ, det handlade om ett givande och tagande i yrkesrollen för att uppnå ett 

välfungerande samarbete. Detta ingav sjuksköterskor en känsla av egenmakt där alla 

spelade en viktig roll vilket ökade känslan av styrka och kraft. Även att ge feedback till 

studenter och arbetskollegor visade sig vara en viktig del för att hantera arbetsrelaterad 

stress (Olofsson et al., 2003; Rose & Glass, 2010; Wåhlin et al., 2010). Sjuksköterskor 

beskrev att de arbetade för att arbetslaget skulle ha ett väl fungerande samarbete där alla 

förstod varandra. Detta gav god empati och en överblick över helheten vilket 

underlättade arbetet och det minskade den arbetsrelaterade stressen (Bianchi, 2004; 

Jannati et. al., 2011; Tunnah et al., 2012; Wåhlin et al., 2010). 

 

Studier (Bianchi, 2004; Jannati et al., 2011; Tunnah et al., 2012; Wåhlin et al., 2010) 

visade att det ansågs som värdefullt och stärkande att vara i en atmosfär på arbetsplatsen 

där alla vågade visa och diskutera sina känslor. Studierna fann ytterligare faktorer vilka 
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minskade stress för sjuksköterskor som att vara förstående samt vara rak och ärlig mot 

varandra och därigenom minska missförstånd och konflikter (Bianchi, 2004; Jannati et 

al., 2011; Tunnah et al., 2012; Wåhlin et al., 2010). Det beskrevs i studien av Olofsson 

et al. (2003) som en lättnad för sjuksköterskor att lita på undersköterskor, att 

undersköterskor var så duktiga som de faktiskt var i sitt omvårdnadsarbete. Det var 

omöjligt för sjuksköterskor att delta aktivt i all omvårdnad av varje patient därigenom 

kunde sjuksköterskor delegera arbetsuppgifter till undersköterskor vilket minskade 

stress (Olofsson et al., 2003). När samarbetet inte fungerade och problem uppstod 

använde sjuksköterskor sig av rådgivning för att lösa interna personalkonflikter vilket 

ansågs som viktigt för att minska stress (Rose & Glass, 2010).  I studien upplevde 

sjuksköterskor sig stärkta av att skapa bra relationer med patienter och anhöriga, då de 

gav dem kraft. Sjuksköterskor såg det som utmanade och stärkande att klara av svåra 

samtal med anhöriga (Wåhlin et al., 2010). 

 

Egenvård 

I studien av Rose och Glass (2010) beskrevs egenvårdsstrategier för att öka 

sjuksköterskors förmåga att bemästra arbetsrelaterad stress: hälsosamma livsstilsval och 

självuppskattning. Sjuksköterskor fann återhämtning genom livsstil som hälsosam kost, 

fysisk träning, tillbringa tid i trädgården, promenader, musik och att umgås med vänner. 

Sjuksköterskor i studien av Rose och Glass (2010) såg det viktiga i att kunna öppna sig 

och prata ut, istället för att ta med sig arbetet hem. De flesta sjuksköterskorna visade 

insikt i sambandet mellan att ta hand om sig själv för att ta kunna ta hand om andra. 

Detta handlade om att sjuksköterskorna lyssnade på den egna kroppen vilket minskade 

arbetsrelaterad stress (Rose & Glass, 2010). En ytterligare strategi i studierna var att 

kunna hantera upprördhet genom att kunna gå undan istället för att konfrontera 

stressfaktorerna. Exempel på detta var att gå till en lugn plats för att kunna lugna ner sig 

eller kunna utöva religiös tro (Jannati et al., 2011; Rose & Glass, 2010). 

 

Flera studier identifierade behovet för återhämtning genom att koppla av efter 

arbetspasset och lämna arbetet innan de gick hem, inte tänka på arbetet hemma. Denna 

strategi användes av sjuksköterskorna för att kunna utföra ett bra arbete nästa 

dag.  Även fysisk aktivitet såsom promenader och träning på olika sätt sågs som en 

strategi för att koppla av från arbetsrelaterad stress för att varva ner. Träning sågs som 

terapeutisk och gav energi. En annan strategi för att hitta känslomässig balans var att 
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ventilera till sin närstående eller använda den tid för pendling till och från jobbet för att 

reflektera över arbetet (Rose & Glass, 2010; Tunnah et al., 2012; Udod & Care, 2013). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva strategier för att minska stress och 

förebygga utbrändhet hos sjuksköterskan. Frågeställningen löd: Vilka strategier kan 

sjuksköterskan använda för att kunna hantera stress och förebygga utbrändhet?  

Analysen resulterade i fyra kategorier: Arbetsglädje och positiv inställning, kompetens, 

gott samarbete och egenvård. 

 

I litteraturöversikten framkom att arbetsglädje och positiv inställning är en viktig del i 

arbetet gällande stressnivåer. Även att känna kontroll, glädje samt att använda humor 

och kreativitet minskade arbetsrelaterad stress. Beroende på hur sjuksköterskor såg på 

stressfaktorer avgjorde hur de kunde bemästra dessa. Sjuksköterskor som tänkte positivt 

och omvärderade arbetet kunde se de olika möjligheter i arbetet som en utmaning 

istället för en stressfaktor. I studier av Hallin och Danielson (2007) och Sellgren, 

Ekvall, och Tomson (2008) framkom att sjuksköterskor som var kreativa ledare skapade 

ett positivt arbetsklimat, vilket ökade arbetstillfredställsen i arbetslaget. Detta gjorde att 

sjuksköterskor orkade med arbetet och risken för utbrändhet minskade. 

Sjuksköterskorna i studierna vilka kände att det kunde göra gott och var nöjda med sitt 

arbete skapade energi av den egna arbetsprestationen. Hallin och Danielson (2007) och 

Lim, Bogossian och Ahern (2010) menar att sjuksköterskor var tvungna att hitta en 

balans i arbetet för att upprätthålla en positiv inställning. Detta var särskilt viktigt för 

nyutexaminerade sjuksköterskor vilka ansågs ta samma ansvar och arbetsbörda som de 

erfarna och rutinerade sjuksköterskorna. I denna studies resultat framkom det att balans 

till att få arbetsglädje visade sig vara svår att finna då sjuksköterskor oftare uppgav att 

de kände sig mer stressade än positivt inställda till arbetet.  

 

Ur resultatet i denna litteraturstudie påvisades vikten av utvecklingsmöjligheter för att 

öka sjuksköterskors kompetens och på så sätt stärka sjuksköterskor i deras självkänsla 

och handlingskraft för att hantera stressade situationer. Sjuksköterskorna hanterade 

stress genom att arbeta med tidsplanering för att strukturera arbetsuppgifter samt kunna 

prioritera i rätt ordning för att bättre kunna bemästra arbetsstressen. Studier (Breimaier, 

Halfens & Lohrmann, 2011; Hallin & Danielson 2007; Taormina & Law 2000) har visat 
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att forskning är en viktig faktor för sjuksköterskor i deras arbete för att ha tillgång till 

den senaste kunskapen i yrkesprofessionen. De beskrev att sjuksköterskor upplevde att 

organisationen saknade tradition att ta fram omvårdnadsforskning och att det är något 

de borde förbättra. Vidare framkom också att bristen på tid, information och kunskap 

var en annan vanlig faktor varför inte den senaste forskningen användes i arbetet. En 

studie av Breimaier et al. (2011) visade på tre viktiga fynd, att sjuksköterskorna borde 

få mer kunskap genom vidareutbildning, lättillgänglig litteratur, tillräckligt med tid för 

arbetsuppgiften och tillgång till information, vilket stödjer vårt resultat. Denna 

litteraturstudies resultat visade också att rädslan över att sakna kompetens hade en 

negativ inverkan på arbetet. Därför är det av vikt att avfärda känslor av rädsla genom att 

söka ökad kunskap och delta i utbildningar. Hallin och Danielsson (2007)  hävdade att 

sjuksköterskor borde ha en plan för professionell utveckling och se det som ett åtagande 

om att vara lärande livet ut då organisationen inom sjuksköterskeyrket är i en ständig 

utveckling.  

I denna studies resultat framkom att det för sjuksköterskor är viktigt att vara insatt i 

organisationen och ha tydliga mål för att kunna känna sig trygg, kompetent och kunna 

arbeta patientsäkert i stressade situationer. Enligt Selye (1974, s. 44) har alla människor 

olika mål och visioner som syftar till att till exempel utföra ett konstruktivt arbete för att 

utveckla en kompetens. Han menar vidare att det är viktigt att reflektera över sina mål 

och behov för att kunna känna tillfredställelse och balans i livet och i sitt arbete. Utifrån 

detta resonemang ser vi det som viktigt att sjuksköterskor ges möjlighet att kunna 

utveckla sin kompetens genom att reflektera över sitt omvårdnadsarbete. Det gäller att 

sjuksköterskor finner egna strategier för att uppnå tillfredställelse i livet och arbetet.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom vikten av ett väl fungerande samarbete, där 

sjuksköterskorna kände stöd i arbetet vilket minskade stressens påverkan. Att ge 

feedback och ta sig tid för reflektion med kollegor visades vara av betydelse och 

därigenom skapades en gemenskap i arbetslaget. Ytterligare en värdefull faktor som 

ansågs stärkande var en öppen och rak atmosfär. Lim et al. (2010) hävdar att 

sjuksköterskor hanterade stress bäst genom att ta stöd från kollegor och av att kunna 

ventilera sinsemellan än att ta hjälp av professionell utbildad personal. Utifrån vår 

litteraturstudies resultat framkom det positivt att ta stöd från kollegor för att minimera 

arbetsrelaterade stress, men i litteraturstudien sågs det även som positivt att lösa 

konflikter genom externa professionella rådgivare. Hamaideh (2011) studie fann att 
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dåliga relationer med handledare och kollegor resulterar i utbrändhet. Studien visade att 

detta sker när det inte finns någon möjlighet till att utbyta erfarenheter och idéer med 

varandra samt bristen på feedback. Hamaideh menade vidare att socialt stöd är en 

skyddande effekt mot utbrändhet genom att sjuksköterskorna har möjligheten att 

uttrycka sina känslor till varandra och därigenom minimera isolering. I Hallin och 

Danielson (2007) studie avslöjade sjuksköterskors svårigheter att delegera 

arbetsuppgifter till undersköterskor. Detta på grund av undersköterskors ovilja att hjälpa 

till eller bristande kunskap som i sin tur ansågs bero på att undersköterskeutbildningen 

inte längre syftar till att hjälpa sjuksköterskorna. I motsats till detta framkom det i denna 

litteraturstudies resultat att sjuksköterskor kände när de kunde lita på undersköterskorna. 

Delegering till undersköterskor underlättade för sjuksköterskorna, då de inte hade 

möjlighet själva att vara med i omvårdnadsarbetet och minskade sjuksköterskors känsla 

av att inte räcka till.  

 

Ur resultatet i denna litteraturstudie framkom kategorin egenvård som visade att 

sjuksköterskor borde finna strategier för att varva ner efter arbetet och ge tid för 

återhämtning mellan arbetspassen. Livsstil som hälsosam kost och fysisk aktivitet 

hjälpte till att reducera stressens påverkan. Ytterligare en strategi var att gå undan 

istället för att konfrontera stressfaktorerna. Exempel på detta var att gå till en lugn plats 

för att lugna ner sig eller utöva religiös tro. I en studie gjord av Kravits, McAllister-

Black, Grant och Kirk (2010) visade att kontroll av de egna känslorna var av stor 

betydelse samt det fysiska måendet som handlade om att sjuksköterskorna ville hålla sig 

friska, vilket styrker resultatet i vår litteraturstudie. Även Lim et al. (2010) hävdade att 

självbestämmande strategier för att reglera sina känslor var viktiga och gjordes genom 

kognitiva ansträngningar. Exempelvis kunde sjuksköterskorna frigöra sig själv genom 

att gå ifrån och lämna den stressande situationen. Detta för att minimera betydelsen av 

situationen och för att på bättre sätt kunna behärska situationen och sina känslor. Detta 

för att uppnå bättre hälsa och minimera stressens påfrestningar.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet är viktig del för att säkerhetsställa studiens kvalitet enligt Polit och Beck 

(2008 s. 539) delas in i fyra kriterier pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet.  
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Trovärdigheten innebär två aspekter, att utföra studien på ett sätt som ökar 

trovärdigheten av resultaten och sedan påvisa trovärdigheten för utomstående (Polit & 

Beck, 2008, s. 539). I en integrerad litteraturöversikt bör metoddelen vara väl beskriven 

genom sökvägar, sökord, kompletterande sökvägar samt inkludering och exkludering 

kriterier, detta för att se att primära källor används vilket leder till ökad trovärdhet 

(Whittemore & Knafl, 2005). I denna studie har olika relevanta sökord från Swedish 

MeSH kombinerats med varandra. Litteratursökningen presenteras i en tabell som är 

noggrant redovisad vilket gör att litteraturökningen går att upprepa. 

 

Tillförlitligheten påvisar frågan om studien skulle kunna modifieras i efterhand av andra 

forskare vilket i sin tur ökar tillförlitligheten på studien (Polit & Beck, 2008, s. 539). 

Holloway och Wheeler (2010, s. 202-203) beskriver vikten av att läsaren ska kunna läsa 

och förstå hur författarna gått tillväga för att öka tillförlitligheten i studien. Detta gör 

även att andra författare kan upprepa sökningen och göra liknande sökningar. 

Författarna har kritiskt granskat artiklarna i litteratursökningen då flera studier inte 

kunnat specificera de olika yrkeskategorierna som funnits i studierna. Även ett flertal 

artiklar som valdes utifrån abstrakten fick vid vidare granskning exkluderas.  Då 

studierna visade sig handla om faktorer som är stressande för sjuksköterskorna och inte 

om strategier för hur sjuksköterskor ska hantera arbetsrelaterad stress. Författarna valde 

även att exkludera litteraturstudier, för att minimera risken för cirkelresonemang. Då 

studien i sig är relativt liten skulle litteraturöversikter där samma studier ingår i flera 

artiklar påverka resultatet i stor grad. Resultatet skulle bli missvisande och inte 

evidensmässigt korrekt.  

 

Bekräftbarheten avser objektiviteten, där flera oberoende parter kan vara 

inblandade för att kontrollera studiens noggrannhet, relevans och betydelse (Polit 

& Beck, 2008, s. 539). När kvalitetsgranskning av studierna var sammanställda, visade 

det sig att alla studier som valts ut var av hög kvalitet. Detta var inget medvetet val från 

författarna. Då artiklarna är skriva på engelska finns risk för feltolkning av materialet. 

Författarna har översatt texten så exakt som möjligt enligt originalkällan för att få fram 

den rätta innebörden i varje textenheten. Materialet har genomlästs flera gånger av båda 

författarna för att skapa objektivitet och skapa pålitlighet samt minimera feltolkning 

Holloway och Wheeler (2010, s. 299-300). Detta förutsätter en grundlig och opartisk 

tolkning av författarna. Dataanalysen är en inte en linjär process som enkelt kan följas. 
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Resultatet går inte att förutspå. Författarnas tolkning av materialet spelar en stor roll och 

även om man gör en noggrann dokumentering av dataanalysen är den svår att utvärdera 

av utomstående (Polit & Beck, 2008, s. 530). Under analysprocess har granskning skett 

av handledare samt andra studenter för att få en objektiv bild av studien samt för att öka 

kvaliteten och trovärdigheten. Detta har skett genom seminarium och handledarträffar. 

Vilket givit författarna andra synvinklar på studien under processen.  

 

Överförbarheten avser generaliserbarheten av studien om den kan överföras till andra 

grupper i andra kontexter (Polit & Beck, 2008, s. 539). Denna studies resultat kan 

överföras på hela yrkesprofessionen och har inte specificerats på specialistkompetens 

inom yrket. Detta möjliggör en hög generaliserbarhet för studien. 

 

Slutsats  

Vår slutsats är att de olika strategierna för att minska stress och förebygga utbrändhet 

hos sjuksköterskor, som framkom i denna litteraturstudies resultat påverkar varandra. 

Får sjuksköterskor inte tillgång till återhämtning mellan arbetspassen, har det mindre 

betydelse hur positiv inställning de har till arbetet. En enskild strategi är inte alltid 

tillräcklig när det gäller att minska arbetsrelaterad stress och därmed förebygga 

utbrändhet. Vidare slutsats av denna litteraturstudie är att det borde finnas möjligheter 

till kompetens utvecklingsmöjligheter i yrkesprofessionen, då detta verkar vara något 

som brister på många arbetsplatser. För att underlätta för nyutexaminerade 

sjuksköterskor anser författarna att en mentor under första arbetsåret skulle kunna vara 

till stöd i att känna kontroll för den nyutbildade sjuksköterskan vilket skulle kunna 

reducera arbetsrelaterad stress. Författarna anser att det borde finnas måldokument vilka 

ska vara levande dokument där det framgår hur sjuksköterskorna får och kan ta del av 

vidareutbildningar samt ny forskning.   

Förslag på framtida forskning är att ta fram förebyggande strategier för 

nyutexaminerade sjuksköterskor i syfte att minska arbetsrelaterad stress och förebygga 

utbrändhet.  
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