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Bakgrund: Stress är en subjektiv upplevelse som kan leda till fysisk och psykisk påfrestning. 

På arbetsplatsen är stress ett vanligt förekommande fenomen som ökat mycket de senaste åren. 

När vårdpersonal upplever stress känner de sig maktlösa och psykiskt utmattade. Stressen och 

dess konsekvenser påverkar även omvårdnaden och patientsäkerheten. För att hantera stressen 

behöver vårdpersonal hjälp. Syftet: Syftet med arbetet var att utifrån tidigare forskning 

beskriva strategier och specifika metoder för stresshantering som vårdpersonal kan använda 

sig av om de upplever stress i omvårdnadsarbetet. Metod: För att syftet skulle kunna uppnås 

valdes litteraturstudien som metod. Materialet söktes fram i databasen CINAHL. Femton 

artiklar valdes ut för att granskas och analyseras. Resultat: Resultatet pekade på att av de 

olika stresshanteringsstrategier och metoder som fanns för vårdpersonal, var MBSR den mest 

effektiva då den ledde till en ökad känsla av välbefinnande och en reducering av stress. 

Diskussion: Vårdpersonal behöver en ökad medvetenhet om sin situation och sin omgivning. 

För att kunna ge en god omvårdnad måste vårdpersonal först ta hand om sig själv. 
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Bakground: Stress is an individual experience that can lead to physical and psychological 

distress. Stress is a common phenomenon at the workplace, and has increased during the last 

years. When nursing staff experiences stress they feel powerless and psychologically 

exhausted. The consequences of stress also have influences on caring and the patients safety. 

To be able to handle stress, nursing staff needs help. Aim: The aim of this work was to 

describe strategies and special methods that nursing staff can use in order to handle with stress, 

if they experience stress during caring. Method: To reach the purpose, the literature review 

was chosen as a method. Data was found through the database CINAHL. Fifteen articles were 

chosen in order to be studied and analyzed. Result: The result showed that MBSR was the 

most efficient method of the different strategies and special methods, which were found, as it 

led to an increased feeling of wellness and reduced stress. Discussion: Nursing staff needs an 

improved consciousness about their situation and their environment. To make a good work in 

caring, nursing staff must take care of themselves first. 
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INLEDNING 

Stress är ett vanligt förekommande fenomen i vårt moderna samhälle. 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2007) skriver att på grund av globaliseringen i 

världen och stora förändringar i arbetsformerna har särskilt stress på arbetet blivit en 

källa till växande uppmärksamhet och oro de senaste åren i de industrialiserade länderna. 

Många människor har gått från rurala till industriella eller serviceinriktade arbeten, i 

städerna, och bristen på arbete jämte företagens underskott av ekonomiska resurser, har 

gjort att många som arbetar lever under stressade förhållanden på sin arbetsplats. WHO 

(2007) menar vidare att konsekvenserna av arbetsrelaterad stress är ansenliga och består 

av en rad olika hälsoproblem på både fysisk, psykisk, kognitiv och beteendemässig nivå.  

Det har gjorts ett flertal studier där vårdpersonal uppger att de upplever stress på sin 

arbetsplats vilket ofta resulterar i sjukskrivningar och utbrändhet (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005, Mc Vicar, 2003; Ekedahl & Wengström, 2008). Några av de orsaker som 

anses ligga till grund för upplevelsen av stress är nedskärningar, krav på hög 

arbetsprestation, skiftarbete, avsaknad av tydliga mål och konflikter med andra kollegor. 

Det holistiska tankesättet, som innebär att vårdaren ser till hela människan, kan också ge 

upphov till stress hos vårdpersonal då det genom detta blir deras uppgift att även ta hand 

om patienters och anhörigas känslor (a. a).  

På vår verksamhetsförlagda utbildning mötte vi ofta stressad vårdpersonal. Det var då vi 

blev intresserade av ämnet stress och valde att fördjupa oss i det. Enligt tidigare forskning 

har vårdpersonal vetat om orsakerna till stress på arbetsplatsen i många år (McVicar, 

2003). Trots detta upplevde vi inte att vårdpersonal hade några effektiva strategier för att 

hantera stressen.  

Under den teoretiska sjuksköterskeutbildningen har vi tagit del av många aspekter på 

patienters och anhörigas välbefinnande men mycket lite om hälsan hos vårdpersonal och 

hur den kan uppnås och bibehållas. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det till exempel att sjuksköterskan bör besitta 

en rad förmågor till förmån för patientens, anhörigas och arbetslagets behov, detta i syftet 

att främja en god vård. Det nämns emellertid inte någonstans i samma dokument att 

sjuksköterskan även bör ha en god förmåga till egenvård samt vara lyhörd för och 

respektera sina egna behov. Vi tror att om vårdpersonal uppmärksammar sin egen hälsa, 

skulle detta även gagna omvårdnadsarbetet och indirekt främja patientens hälsa. Den 

stressfyllda arbetssituation som upplevs hos vårdpersonal är värd att belysa då den pekar 

på att de som ska vårda de sjuka i samhället själva verkar befinna sig i en utsatt position 

vad det gäller hälsan.  

Det finns mycket forskning om stresshantering generellt (Brown & Ryan, 2004; van der 

Klink, Blonk, Schene & van Dijk, 2001; Shapiro, Carlsson, Astin, & Freedman, 2006; 

Shapiro, Oman, Thoresen, Plante & Flinders, 2008). Vi vill fördjupa kunskapen om de 

strategier och specifika metoder av stresshantering som finns för arbetsrelaterad stress 

hos vårdpersonal.  
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BAKGRUND 

Stress 

 

Begreppet stress används mycket i vårt vardagliga liv men är svårt att definiera. 

Antonovsky (1979) förklarar stress genom begreppen stimuli och stressorer. Stimuli 

utgörs av något som kroppen utan problem kan svara mer eller mindre automatiskt på 

medan stressorerna framställs som krav som stör kroppens naturliga upprätthållande av 

balans, även kallat homeostas. Enligt Selye (1978) är stress ett ospecifikt svar från 

kroppens sida, på varje krav som livet ställer. Dessa krav kan komma likväl från 

organismens interna som från dess externa miljö. Med interna krav menas exempelvis 

hunger eller trötthet medan de externa bland annat kan innebära buller eller konflikter. 

Människan lever alltså ständigt under någon form av stress och måste lära sig att hantera 

den. De båda forskarna skriver vidare att känslan av stress är subjektiv och att 

anpassningen till den är individuell. Detta innebär att det sätt på vilket personen tolkar 

den stressfyllda situationen, påverkar resultatet som kommer ut av den. Selye (1978) och 

Antonovsky (1979) sade att det var genom varje människas egna anpassningsmekanismer 

som kroppen antingen lyckades minska konsekvenserna av stressen eller inte lyckades 

anpassa sig till den alls, och då blev sjuk av den. 

WHO (2007) säger att när människan inte kan anpassa sig till stress och inte har 

möjlighet att tillfredställa sina behov, kan detta upplevas som frustration och leda till 

psykiska och fysiska påfrestningar. Pågår det under en längre period beskrivs det som 

skadlig stress och påverkar immunsystemet, det vill säga kroppens försvar mot sjukdomar. 

Några av de konsekvenser stressen kan medföra är ett tillstånd av känslomässig 

utmattning, vilket innebär utbrändhet, eller kronisk smärta i nacke, axlar och rygg, samt 

även en högre risk för dödlighet hos personer med kardiovaskulär sjukdom (a a). Studier 

gjorda på stress och dess följder visar att den kan framkalla ångest, depression, högt 

blodtryck och cancer (Levi, 2001). Andra teoretiker menar att stress inte behöver vara 

negativ utan också kan ses som en utmaning som leder till utveckling (Lazarus & 

Folkman, 1984). De tillägger att den sociala miljön och de erfarenheter personen varit 

med om i sitt liv, även bidrar till hur stressen upplevs och hanteras.  

Stress på arbetsplatsen 

 

Stress kommer inte bara inifrån utan uppstår även genom samhällets och miljöns 

påverkan. I en aktuell studie berättade nyexaminerade sjuksköterskor att de upplevde en 

hög nivå av psykisk påfrestning på arbetsplatsen på grund av den obalans som rådde 

mellan det arbete de gjorde och den uppskattning de fick för detta. De uttryckte även att 

de saknade socialt stöd från kollegor och överordnade vilket gjorde att de mådde psykiskt 

dåligt (Lavoie-Tremblay, Wright, Desforges, Gélinas, Marchionni & Drevniok, 2008). 

Dessa förhållanden hade redan påtalats av andra sjuksköterskor, jämte för stor 

arbetsbörda, skiftarbete och konflikter med kollegor (Mc Vicar, 2003). För stor 

arbetsbelastning samt att inte ha egen kontroll leder också till skadlig stress i arbetslivet 
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(Levi, 2001). Detta bekräftades i en studie där kvinnliga kontorsarbetare talade om sin 

arbetsstress. De erkände att de inte ansåg det vara normalt att de kände en sådan 

oförmögenhet att hantera stressen eftersom det gav dem en upplevelse av hjälplöshet och 

förlorad kontroll över tillvaron (Harkness, Long, Bermbach, Patterson, Jordan & Kahn, 

2005).  

Stress och coping 

 

Om en människa utsätts för stress under en längre tid krävs det strategier för att han eller 

hon inte ska bli utsliten och drabbas av utbrändhet. Begreppet coping är det som används 

på tal om människans hantering av olika känslomässiga svårigheter. Några exempel på 

sådana svårigheter är sorg, separation och trauma (Brattberg, 2008). Enligt Lazarus et al. 

(1984) definieras coping som tankar och handlingar som är anpassningsbara, sakliga och 

löser problem. Genom detta minskas individens stress. Coping är alltså ett sätt att 

övervinna en stressad situation och det finns olika sorters strategier för detta. Brattberg 

(2008) delar upp strategierna i aktiv och passiv coping. De aktiva är konfronterande och 

konstruktiva medan de passiva anses vara mer nedbrytande och destruktiva. Aktiv coping 

innebär alltså att tänka i en riktning där man försöker hitta lösningar till problemet. En 

medvetenhet finns och individen gör upp en plan för att minska eller ta bort den 

stressande faktorn. Passiv coping innebär att svårigheten hanteras i det undermedvetna. 

En sådan persons attityd karaktäriserats ofta av ett negativt tänkande där personen 

förnekar och undviker den stressande händelsen.  

  

“Ways Of Coping Questionnaire” (WOCQ) 

 

WOCQ är ett av de vanligaste frågeformulären forskare använder sig av, för att mäta 

hantering av vardagens stress. Formuläret består bland annat av en rad strategier för 

stresshantering vilka grupperas i två kategorier: de aktiva och de passiva strategierna 

(Forsberg & Wengström, 2003). Några av de vanligaste bland de aktiva, är: ”Confrontive 

coping” och ”Problem-solving” och några av de som räknas till de passiva 

är: ”Distancing”, ”Self-controlling”, ”Seeking social support”, ”Accepting 

responsibility”, ”Escape-avoidance” och ”Reappraisal”. 

 

”Hardiness”  

 

Denna engelska term har i samband med den existentialistiska psykologins forskning om 

personlighetens påverkan på stress och stresshantering, blivit till en teori (Kobasa, i 

Monat & Lazarus, 1985). Teorin innefattar idén om att härdiga personer som upplever 

mycket stress utan att bli sjuka av den, har en annorlunda struktur i sin personlighet än de 

som blir sjuka under stress. Teoretikerna beskriver det på följande sätt: 



 

4 

 

       Härdiga personer anses besitta tre generella egenskaper: 

       (a) tron att de kan kontrollera eller påverka händelserna i deras erfarenhet  

       (b) en förmåga att känna sig djupt delaktig eller engagerade i sina livs händelser och  

       (c) att ha en förväntan inför förändring som en spännande utmaning till vidare     

utveckling 

(a a s. 176-177) 

 

I en studie av Kennedy och Bhattacharjee (1999) fann man en stark relation mellan 

kvinnors personlighet, mängden stressorer och dess påverkan på kvinnornas hälsa. 

Resultatet visade att de kvinnor som upplevde en måttlig till hög nivå av stress, och ansåg 

att de hade en stark förmåga till ”psychological hardiness”, kände ett mindre antal fysiska 

symtom än de som inte ansåg sig inneha denna kapacitet av ”psychological hardiness”. 

Vilka de fysiska symtomens natur var framgick inte av studien.  

”Emotional Intelligence” (EI) 

 

EI är ett begrepp som framförallt blev känt genom Goleman på 90-talet. Han talade om 

att definitionen av intelligens varit för snäv och borde utökas till att även innefatta det sätt 

på vilket känslorna påverkar och styr människors beteenden och handlingar. Mot 

bakgrund av psykologins och hjärnforskningens framsteg var känslornas roll i 

människans beslutsfattning, relationer, fysiska och mentala hälsa några av de ämnen han 

diskuterade (Goleman, 1995). 

 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) 

 

KBT är ett tillvägagångssätt som går ut på att hjälpa människor att hantera sina problem. 

Detta görs genom att förse dem med en inre konstruktiv tankevärld och instruera dem hur 

de kan bete sig. Syftet med terapin är att hjälpa personen att få kontroll över det egna 

problemet så att han eller hon kan hantera sitt liv och behandla framtida problem på ett 

adekvat sätt (Marshall et al., 1996).  

I en litteraturöversikt gjord på fyrtioåtta forskningsstudier var motivet att fastställa hur 

olika metoder minskar på arbetsrelaterad stress. Forskarna fann att de kognitiv- 

beteendeinriktade metoderna hade störst effekt (van der Klink et al., 2001). Detta gick i 

linje med andra studier vars resultat bekräftade att KBT var en effektiv metod (Hawkins, 

Reddy, & Bunker, 2007).  

Medvetenhet och ”Mindfullness Based Stress Reduction” (MBSR) 

 

Begreppet medvetenhet har gett upphov till stort intresse bland forskare de senaste åren 

då detta tillstånd har visat sig vara effektivt i främjandet av hälsa (Carlson & Garland, 
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2005; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walch, 2004; Rosenzweig, Reibel, Greeson, 

Brainard & Hojat, 2003). Ursprungligen härstammar medvetenhet, som koncept, från 

gamla kulturer i öst där det främst används i samband med utövandet av Buddistisk 

meditation. Medvetenhet innefattar dock mer än att meditera då denna teknik bara 

används som ett sätt att nå ett tillstånd av medvetenhet (Brown et al., 2004; Shapiro et al., 

2006). En metod som är vanligt förekommande i anknytning till stress och 

stresshantering heter MBSR. Den innebär att deltagarna medverkar i ett åtta veckors 

program som bland annat innefattar träning i meditation, uppmärksamhet av den fysiska 

kroppen samt ett ökat medvetande i det dagliga livet.  

I en aktuell undersökning (Smith, Shelley, Dalen, Wiggins, Tooley, & Bernard, 2008) 

ville forskarna klarlägga om en ökad medvetenhet kunde påverka människan positivt 

exempelvis genom att minska på stress, depression och smärta samt få mer energi. En 

jämförelse gjordes vidare mellan MBSR och ”Cognitiv Behavioural Stress Reduction” 

(CBSR) för att undersöka vilken av metoderna som var bäst lämpad för att öka 

medvetenheten. Resultatet visade att MBSR och CBSR var lika effektiva angående 

minskningen av upplevd stress och depression. MBSR var däremot mer verksam när det 

gällde att öka medvetenheten, få energi samt minska smärta (a a). Andra direkta 

bekräftande effekter som framkommit ur forskning som gjorts på MBSR program är att 

det ger en främjad fysisk hälsa, ett ökat psykiskt välbefinnande och möjligheter att utföra 

bättre arbets- och sportprestationer (Brown et al., 2004; Shapiro et al., 2006; Shapiro et 

al., 2008).  

I en studie från 2003 visade det sig att meditation och medvetenhet ökar hjärnans och 

immunförsvarets aktivitet samt att detta är något som våra samtida forskare vill 

undersöka närmare (Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, 

Urbanowski, Harrington, Bonus & Sheridan, 2003). Forskarna använde sig här av två 

grupper; en experimentgrupp som fick genomgå ett välkänt åtta veckors träningsprogram, 

baserat på medvetenhet och meditation, och en kontrollgrupp. Efter meditations- och 

medvetenhetsprogrammets slut inokulerades alla deltagare med ett influensavaccin. 

Resultatet visade att förändringar uppstått i hjärnaktiviteten hos personerna i 

experimentgruppen, samt att antalet influensaantikroppar var större hos dem än hos 

deltagarna i kontrollgruppen. Förändringarna i hjärnaktiviteten kunde relateras till 

ökningen av influensaantikroppar. Enligt forskarna innebar det att meditation kan 

förändra immunförsvarets funktion på ett positivt sätt.  

 

Omvårdnad  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att varje patient i Sverige har rätt till en 

god vård och omvårdnad. Detta innebär bland annat att vården skall vara lättillgänglig, 

säker, av god kvalitet och ha kontinuitet.  Att patientens integritet bevaras, liksom att 

denne känner trygghet, har självbestämmanderätt och en god kontakt med vårdpersonal, 

utgör också viktiga aspekter i lagtexten. 

Norberg och Ternestedt (2009) framhäver att begreppet omvårdnad kan delas upp i två 

olika perspektiv; det som rör åtgärderna och det som gäller relationen vårdare och patient. 

Dessa två synvinklar går in i varandra och formar en helhet. I mötet mellan vårdtagare 

och vårdgivare finns det många viktiga begrepp som bör beaktas. Några av dessa är 
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beroende, värdighet och förtroende mellan alla inblandade parter. Vårdarens moral i 

relation till patientens lidande och känsla av meningsfullhet är också centrala delar i en 

reflektion av omvårdnadsämnet. Utifrån handlingsperspektivet talar teoretikerna om 

åtgärder som till exempel prevention, lindring, bot eller tröst. För att stödja eller råda, 

bota, återställa eller bevara hälsa, för att undervisa eller hjälpa att utföra handlingar krävs 

det dock goda kunskaper i omvårdnad (a a).  

Att ge en god omvårdnad innebär så mycket mer än att bara göra medicinska eller 

omvårdnads inriktade handlingar skriver Eriksson (1988). Hon menar att det handlar om 

närvaro och om hur man gör saker. Det är vårdarens yrkeskompetens, 

observationsförmåga och kapacitet till reflektion som bestämmer om patienten kan få 

sina behov tillgodosedda och vårdaren har ett personligt ansvar att utföra sina handlingar 

efter en etisk kod. Detta bekräftades i en metasyntes av Finfgeld-Connett (2006) vars 

syfte var att öka förståelsen för begreppet omvårdnad. Resultat från tidigare forskning 

visade här att den professionella mognaden liksom den moraliska värdegrunden hos 

vårdpersonal, utgjorde viktiga förutsättningar för omvårdnaden. Forskaren fann även att 

omvårdnad var en process som var annorlunda i varje ny situation, något som också 

framfördes av Watson (1993). Den senare skrev att omvårdnadsvetenskapen inte går att 

förstå genom ett materialistiskt tänkande och förespråkade nödvändigheten i att inte 

fastna i ett mönster av förutfattade meningar, utan att se det vanliga på ett nytt sätt för att 

komma vidare i utvecklingen.  

Enligt en studie baserad på vårdgivares reflektioner kring patienters vårdlidande, var 

vårdpersonal medvetna om att de behövde vårdvetenskaplig kunskap för att kunna ge en 

god omvårdnad (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). En stadig värdegrund, 

baserad på kännedom om målet med vårdandet liksom en personlig reflektion och ett 

medvetandegörande av sin människobild i vården ansågs också vara av stor betydelse. 

Vårdpersonal uttryckte att förmågan och strävan till växt och utveckling, samt att kunna 

se ur patientens synvinkel hörde till professionen. 

Watson (2005) skriver att omvårdnad är en helig vetenskap som bygger på ett antagande 

om en enhet. Detta innebär att allt levande hänger ihop och är beroende av varandra. 

Vårdgivaren bör också vara medveten, det vill säga ha en tydlig avsikt i sitt vårdande och 

en närvaro i relationen, så att vårdandet kan leda till något konstruktivt. Halldórsdóttirs 

studie (1996) om vårdandet, speglar dessa idéer då hon förklarar hur det sätt vårdgivare 

förhåller sig till patienten påverkar omvårdnaden, vårdrelationen och patientens 

tillfrisknande. Teoretikern säger att för att kunna skänka patienten vad den behöver för att 

läka är vårdgivaren själv i behov av utveckling. Det handlar om att gå från ”uncaring” 

till ”caring”, och från egoistiska tankar till mer öppna och godhjärtade sådana.  

Resultaten från Fagerbergs studie (2003) visar på att patienter var beroende av 

välbefinnande hos sjuksköterskor, för att få en god omvårdnad. En viktig del av 

omvårdnaden var ett gott självförtroende hos den som vårdade. Sjuksköterskor som 

mådde bra psykiskt och litade på sin kunskap och intuition vågade bättre försvara 

patienters rättigheter inför annan omvårdnadspersonal och även anhöriga. Studien 

framhävde att sjuksköterskor med låg självkänsla inte hade energi att stå emot i konflikter 

och var upptagna med att uppnå egen hälsa, istället för att tänka på patienters 

välbefinnande. Fagerberg betonade här vikten av att stödja dessa sjuksköterskor så att de 

skulle komma över sina problem och kunna ge patienter en bättre vård. 
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Stressens påverkan på omvårdnad  

 

I en svensk studie fann forskare att sjuksköterskor hade mindre tid för patienter och att 

arbetet blev till en vana (Billeter-Koponen et al., 2005). Sjuksköterskor tänkte på 

patienter objektivt istället för subjektivt. De försökte ta sitt ansvar genom att arbeta för 

patientsäkerhet, men upplevde att arbetsförhållandena var påfrestande och att det fanns 

många stressfyllda situationer. Med uppgifter som berörde både patienter, anhöriga, 

mediciner, dokumentation och kontakt med andra verksamheter var sjuksköterskor för 

upptagna för att kunna ta hand om patienter på ett adekvat sätt genom att ge dem en god 

omvårdnad (a a).  

 I en norsk studie fann forskarna liknande resultat (Berland, Natvig & Gundersen, 2007). 

Där påtalades att arbetsuppgifterna för sjuksköterskor ständigt ökade. Vårdpersonalen 

uttryckte att de därför måste arbeta fortare för att hinna med. De saknade tid för att 

kontrollera teknisk utrustning, förbereda mediciner och utföra morgonrutiner på ett 

adekvat sätt. Sjuksköterskorna anklagade sig själva för att de kände sig utmattade till 

följd av den tunga arbetsbelastningen och när sjuksköterskorna var upptagna med sina 

egna problem blev patientsäkerheten genom detta påverkad. Forskarna klarlade också att 

det förelåg en risk för patienters säkerhet om sjuksköterskor var stressade i sitt arbete då 

tidspress var farligt och kunde få svåra konsekvenser för omvårdnaden. 

I en undersökning som gjorts på tiotusen etthundra åttiofyra sjuksköterskor som arbetade 

på akutvårdssjukhus i USA framkom att många av patienternas omvårdnadsbehov 

lämnades ogjorda på grund av stress (Lucero, Lake & Aiken, 2009). De sju vanligaste 

uteslutna åtgärderna var i fallande ordning; utveckling och uppdatering av 

omvårdnadsplaner, tröst och samtal med patienter, hudvård, patient- och 

anhörigundervisning, omvårdnadsdokumentation, munhygien och förberedelse av 

patienter och anhöriga inför utskrivning. Orsakerna till att dessa omvårdnadshandlingar 

inte kunde utföras ansågs vara tidsbrist, nedskärningar på vårdpersonal, kortare vårdtider 

och en svårare arbetsmiljö.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att vårdpersonal upplever stress på arbetsplatsen är ett faktum, liksom att det är svårt att 

ge en god omvårdnad i tidspressade situationer. Arbetsbelastningen ökar ständigt inom 

vården vilket kan få konsekvenser för omvårdnaden. Vårdpersonal har en holistisk syn på 

omvårdnad och patienter, men känner sig maktlösa när det gäller stress och det egna 

välbefinnandet. Med kännedom om de strategier och erfarenheter som finns för 

stresshantering skulle vårdpersonal bli bättre rustade för att kunna hantera sin stress och 

hälsa vilket skulle leda till en bättre omvårdnad för patienter. Därför kommer detta arbete 

att inrikta sig på att göra en översikt över den kunskap om strategier och specifika 

metoder som finns på området. 
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SYFTE 

Syftet med arbetet är att utifrån tidigare forskning beskriva hur olika strategier och 

specifika metoder för stresshantering inverkar på vårdpersonal. 

METOD  

Detta arbete består av en litteraturöversikt vilket ses som ett strukturerat arbetssätt. 

Översikten syftar till att sätta ett forskningsproblem i sitt sammanhang vilket innebär en 

kritisk sammanfattning av forskningen eller kunskapsläget över det valda området. Den 

insamlade kunskapen ska baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats (Friberg, 2006). 

Datainsamling och urval 

Litteratursökningen gjordes dels i databasen CINAHL, dels som sekundär sökning. 

CINAHL ansågs mest relevant för arbetet då databasen innehåller artiklar som hänvisar 

till så gott som alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Vissa sökningar gjordes med 

hjälp av verktyget CINAHL Headings Thesaurus, och vissa utan. Det primära sökordet 

var nurses som användes i alla sökprocesser. De resterande sökorden var ”stress 

occupational” och ”stress management” samt olika kombinationer av dessa vilket kan ses 

i tabell 1.  När antalet sökträffar på varje sökning hamnat på runt etthundra träffar eller 

under, ansågs materialet tillräckligt begränsat för att bearbetas. Av de åttiosex artiklar, 

vars sammanfattningar lästes, valdes tjugosju ut.  Av de artiklarna fann författarna att 

flera var desamma. När de tagits bort återstod tolv artiklar som ansågs användbara.  

Enligt Forsberg & Wengström (2003) innebär en sekundär sökning att studera 

referenslistan av de artiklar man funnit relevant för litteraturstudien, och där hitta andra 

artiklar som berör ämnet. Genom sekundär sökning i artikeln skriven av Lambert, 

Lambert, Petrini, Li, & Zhang (2007) fann författarna ytterligare tre studier som togs 

fram för att användas till resultatet. Sammanlagt fanns femton artiklar som användes till 

resultatet. Antalet vetenskapliga artiklar begränsades genom att inkludera de som var 

relevanta för litteraturöversiktens syfte. Studier som utförts på vårdpersonal togs också 

med då de även innefattade sjuksköterskor. Andra kriterier var att artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade mellan åren 2000 och 2009. 

Materialet skulle vara kvalitetsgranskat och bestå av erkända forskningsartiklar. De 

artiklar som valdes bort var de som handlade om sjuksköterskestudenter och omvårdnad 

av barn. 
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Tabell 1: Avgränsningar av artikelsökningen. använda sökord, antal sökträffar, antal 

lästa sammanfattningar och antal utvalda artiklar 

Avgränsningar Använda sökord 

Antal 

sökträffar 

Antal lästa 

sammanfattningar 

Antal utvalda 

artiklar 

RA + CH 1 AND 2 123 20 5 

RA + CH 1 AND 3 9 4 4 

RA + CH 

1 AND 2 AND 

3 5 2 2 

PR + CH 

1 AND 2 AND 

3 40 6 2 

PR  

1 AND 2 AND 

3 116 39 7 

RA 

1 AND 2 AND 

3 42 15 7 

 

RA= Research Article  1= nurses 

CH= Cinahl Headings  2= stress, occupational 

PR= Peer reviewed  3= stress management  

 

Analys 

Analysen av datamaterialet följde Fribergs (2006) metod vilken bestod av att: 

1) Artiklarna lästes igenom flera gånger så att författarna kunde skapa sig en helhetsbild 

över materialet. För att granska kvaliteten i studierna, användes ett artikelprotokoll (se 

bilaga 1). I det togs bland annat upp: titel, tidskrift, årtal, studiens metodologiska 

tillvägagångssätt samt en kort resumé av resultatet. Genom diskussion av de fakta som 

antecknades i protokollet kom författarna fram till vilken kvalité studierna höll. 

2) Informationen från dessa artikelprotokoll sammanställdes sedan i en översiktstabell för 

att få en helhetsbild av materialet (se bilaga 2). 

3) Genom att analysera studierna och söka efter likheter och skillnader i forskarnas 

frågeställningar och resultat, växte så småningom ett flertal mönster fram. För att följa 

syftet med litteraturöversikten och samtidigt fånga de vetenskapliga upptäckter som 

gjorts i artiklarna, strukturerades de olika resultaten i teman och underteman.  

Etiska överväganden 

För att genomföra vetenskaplig forskning krävs att man följer regler och föreskrifter. 

Forskare bör vara medvetna om den moraliska värdegrunden när de gör en vetenskaplig 

undersökning. Forskare är skyldiga att se till att forskningen är av god kvalitet och är 

etiskt acceptabel. För att det vetenskapliga resultatet skall vara trovärdigt och användbart 

är det viktigt att i forskning hålla sig till etiska riktlinjer. I forskning vill man lyfta fram 

ny kunskap och det i sin tur skall kunna användas i olika bemärkelser.  Att få en större 

kunskap genom forskning, bidrar till att öka förståelsen för olika fenomen vilket kan 



 

10 

förändra till det bättre exempelvis när det gäller människors hälsa. Det finns särskilda 

krav för att få fram denna kunskap vilka bland annat är att utföra goda handlingar och att 

inte skada. Detta kallas kunskapskravet. Det fenomen forskare undersöker måste ges en 

sanningsenlig bild. Läsarna skall inte vilseledas och materialet får inte förvrängas, 

exempelvis genom att författarna förfalskar, misstolkar eller plagierar data. Materialet ska 

förvaras så att man i efterhand kan återuppta den genomförda forskningen. Vid 

publicering av resultatet som forskare kommit fram till får offentligheten och andra 

vetenskapsmän ta del av kunskapen (Medicinska forskningsrådet, 2000; Vetenskapsrådet, 

2009).  
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RESULTAT 

 

Vid analys av resultatartiklarna framkom att dessa till största delen var baserade på 

studier gjorda med en kvantitativ ansats. Tre av artiklarna hade även en kvalitativ del. 

Studierna var gjorda i åtta länder; Brasilien, USA, Canada, Holland, Spanien, Kina, 

Japan, och Australien samt innefattade vårdpersonal från tretton olika sorters 

vårdinrättningar (se bilaga 3).  

Den slutliga sammanställningen av artiklarnas resultat gav fyra teman och åtta 

underteman med rubriker (se tabell 4). De två första teman beskriver frågeformuläret 

WOCQ´s olika strategier för stresshantering, det tredje temat beskriver specifika metoder 

för stresshantering och det fjärde temat beskriver de inneboende resurserna som 

vårdpersonal använder sig av för att hantera stress.  

 

Tabell 4: De kodade artiklarnas fördelning över teman och underteman 

 

 

Teman Underteman A B C D E F G H I J K L M N O 

Olika 

strategier 

påverkar 

hälsan 

Fysisk hälsa   X X      X      

Psykisk hälsa  X X X X X    X      

Aktiv eller 

passiv 

stress- 

hantering 

Könstillhörighet  X     X         

Kulturella 

skillnader 
  X X X X  X        

Skillnader 

beroende på 

arbetsplats 

X X X X X X  X       X 

Ålder och 

erfarenhet 
  X X X X          

Specifika 

metoder 

för stress- 

hantering 

Att minska på 

stressens 

symtom 

          X X X X  

Att öka sin 

självkännedom 
          X X  X  

Att använda sig av sina 

inneboende resurser  
X   X   X  X      
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Olika strategier påverkar hälsan  

 

I de analyserade artiklarna var många forskare intresserade av att se sambandet mellan 

stress och hälsa samt de konsekvenser som detta för med sig. De fann även hur olika 

strategier för stresshantering påverkar upplevelsen av stress och hälsa. Genom detta 

kunde ett tema skönjas, närmare bestämt hur olika stresshanteringsstrategier påverkar den 

fysiska respektive psykiska hälsan hos vårdpersonal som upplever stress i 

omvårdnadsarbetet.  

Fysisk hälsa 

 

Resultatet i undersökningarna pekade på att olika strategier fick olika konsekvenser för 

kroppen och den fysiska hälsan. En del strategier påverkade den fysiska hälsan på ett 

signifikant sätt. Fysisk hälsa påverkades av de fysiska och emotionella resurser vårdaren 

hade liksom av omfattningen på fysiska krav som ställdes av arbetsgivaren. När 

vårdpersonalens inneboende fysiska och känslomässiga tillgångar var låga och de fysiska 

kraven på arbetet ökade, ledde detta till att vårdpersonalen uttryckte mer fysiska besvär. 

Vilka dessa besvär var utvecklades inte mer ingående i artikeln.  De fysiska och 

emotionella resurserna agerade som viktiga ”stress buffers” för vårdpersonal och kunde 

dämpa stressens negativa konsekvenser (van den Tooren & de Jonge, 2008).  

Stresshanteringsstrategierna ”Distancing”, ”Escape-Avoidance” och ”Confrontive 

Coping”, ledde till försämrad fysisk hälsa (Lambert, Lambert, Petrini, Li & Zhang, 2007). 

I vissa studier fanns ingen signifikant relation mellan någon av 

stresshanteringsstrategierna och fysisk hälsa (Chang, Daly, Hancock, Bidewell, Johnson, 

Lambert, & Lambert, 2006 ).  

Psykisk hälsa 

 

Den psykiska hälsan var ofta knuten till den fysiska och det fanns många likheter mellan 

dessa båda faktorer och valet av stresshanteringsstrategi, i studierna.  Det framkom dock 

även några skillnader som är värda att belysa.  

De fysiska och emotionella resurserna spelade en stor roll för sjuksköterskans psykiska 

hälsa. Om resurserna var svaga blev resultatet att det förelåg en större risk för emotionell 

utmattning eller utbrändhet. Dock var resurserna hos vårdpersonal ”stress buffers” även 

för den psykiska hälsan (van den Tooren et al., 2008). Stresshanteringsstrategin ”Escape-

Avoidance” det vill säga att undvika problemen, gav en signifikant sämre psykisk hälsa 

(Chang et al., 2006; Lambert et al., 2007; Lambert, Lambert & Ito, 2004; Xianyu & 

Lambert, 2006). Strategin ”Accepting Responsibility” gav också en signifikant sämre 

psykisk hälsa (Chang et al., 2006; Lambert et al., 2004). Den senare försämrades hos 

vårdpersonal i vissa länder och på somliga arbetsplatser när de försökte hantera sin stress 

genom ”Self-Controlling” (Chang et al., 2006; Lambert et al., 2007 ). I andra länder 

var ”Self-Controlling” den mest använda strategin (Xianyu et al., 2006). ”Reappraisal” 

var en strategi som användes mycket bland vårdpersonal (Chang et al., 2006; Lambert et 
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al., 2007; Lambert et al., 2004; Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, Morikawa & Nakagawa, 

2009; Xianyu et al., 2006). De omständigheter som verkade mest effektiva för att lindra 

psykisk påfrestning och förebygga utbrändhet är hög ålder, att ha arbetat ett stort antal år 

på samma avdelning och att använda sig av ”Distancing” eller ”Reappraisal” som 

stresshanteringsstrategi vid upplevd stress i omvårdnadsarbetet (Chang et al., 2006; 

Lambert et al., 2007; Lambert et al., 2004; Sasaki et al., 2009). I en studie visade 

resultatet på att alla stresshanteringsstrategierna ledde till försämrad mental hälsa (Chang 

et al., 2006).   

Aktiv eller passiv stresshantering 

 
Orsaken till att vårdpersonal valde ett speciellt sätt att hantera sin stress på, påverkades av 

många faktorer. Demografiska förhållanden såsom könstillhörighet, kultur eller 

arbetsplats spelade en stor roll i valet av strategi. Uppdelningen av strategierna som här 

görs i kategorierna aktiv och passiv stresshantering, kommer sig av att dessa kategorier är 

den förenande faktorn i de uppräknade demografiska omständigheterna. 

Könstillhörighet  

 

Vid analys av studiernas resultat visade det sig att män och kvinnor inte reagerade på 

samma sätt av stress (Sasaki et al., 2009) . Därmed gjorde de också olika val gällande 

strategierna för att hantera sin stress. Manlig vårdpersonal använde sig gärna av 

strategin ”Problem-Solving” för att hantera sin stress. När kvinnorna försökte göra 

detsamma ledde detta både till en större arbetseffektivitet och en högre grad av 

emotionell utmattning. Kvinnlig vårdpersonal uttryckte sina känslor mer och använde 

oftare strategin ”Seeking Social Support” än den manliga. Detta innebär att kvinnor i 

högre grad använde sig av en passiv stresshanteringsstrategi medan männen lättare valde 

en aktiv. Fler kvinnor än män visade också på utbrändhet. Det konstaterades att både 

manlig och kvinnlig vårdpersonal upplevde emotionell utmattning när de uttryckte sina 

känslor. Däremot ledde en användning av strategin ”Reappraisal” till mindre risk för 

utbrändhet hos likväl kvinnor som män (a a). Vad det gäller EI kunde inga skillnader 

uppvisas mellan kvinnlig och manlig vårdpersonals känslomässiga förmåga (Berrios 

Martos & Aguilar-Luzon, 2008; Landa, Lopez-Zafra, 2008).  

Kulturella skillnader  

Hemförhållanden, nationalitet, samhällsnormer och andra kulturella aspekter medverkade 

i valet av stresshantering hos vårdpersonal. Skillnader fanns mellan öst och västvärlden 

men även mellan olika länder. Om det fanns många individer i hemmet hos kinesisk 

vårdpersonal var stresshanteringsstrategin ”Confrontive Coping” inte lämplig för att 

hantera stress, eftersom den påverkade hälsan negativt (Lambert et al., 2007). Ju större 

antal personer som ingick i hushållet hos japansk och kinesisk vårdpersonal desto fler 

konflikter uppstod mellan denne och kollegor, och desto bättre blev denne på att använda 

sig av den aktiva stresshanteringsstrategin ”Problem-Solving”. Om han eller hon försökte 
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hantera sin stress genom ”Accepting Responsibility”, gav det sämre resultat (Lambert et 

al., 2007; Lambert et al., 2004; Xianyu et al., 2006). Strategin ”Accepting 

Responsibility”, var något som inte användes så mycket av vårdpersonal i Japan och Kina 

(Lambert et al., 2007, Lambert et al., 2004). Att försöka göra sig av med stress genom 

den passiva stresshanteringsstrategin ”Self-Controlling” var ingen användbar taktik för 

västerländsk vårdpersonal bosatt i Brasilien eller Australien och inte heller för viss 

utfrågad vårdpersonal i Kina (Chang et al., 2006; Ferraz Bianchi, 2004; Lambert et al., 

2007). Däremot gav denna strategi ofta positiva resultat hos annan asiatisk vårdpersonal, 

både i Japan och Kina (Xianyu et al., 2006; Lambert et al., 2004). I Brasilien använde sig 

vårdpersonalen mest av känslofokuserade strategier som exempelvis ”Reappraisal” 

och ”Seeking Social Support” (Ferraz Bianchi, 2004).  

Skillnader beroende på arbetsplats 

 

Vård och omvårdnad var inte av samma art på alla vårdinrättningar, och faktorer som 

exempelvis patientgrupp och graden av ohälsa varierade mycket från den ena 

vårdinrättningen till den andra. Därför var det viktigt att observera hur vårdpersonalens 

val av strategier för stresshantering skiljde sig åt på olika arbetsplatser. Av den 

vårdpersonal som arbetade inom primärvården använde sig mer än hälften av aktiva 

stresshanteringsstrategier (Lee, 2003). Även vårdpersonal inom akutsjukvård liksom de 

som vårdade dementa patienter med aggressivt beteende, nyttjade hellre de aktiva 

metoderna framför de passiva då vårdpersonal ansåg de aktiva vara ett bättre sätt att 

skydda deras hälsa i sådana stressfyllda situationer. Vårdpersonal som hade en chefspost 

var också mer benägna att välja en aktiv strategi för att hantera sin stress (Chang et al., 

2006; Rodney, 2000; Xianyu et al., 2006). På många sjukhus använde sig vårdpersonal 

hellre av passiva stresshanteringsstrategier (Ferraz Bianchi, 2004; Lambert et al., 2007; 

Lambert et al., 2004; Sasaki et al., 2009).  

Ålder och erfarenhet 

 

Att ha uppnått en viss ålder och arbetat en längre tid på samma ställe bidrog till att 

vårdpersonal gjorde ett annorlunda val av stresshanteringsstrategi än de yngre och mindre 

erfarna. 

Vid hög ålder hos japansk, kinesisk och även australiensisk vårdpersonal ledde 

användningen av strategin ”Distancing” till bättre mental hälsa (Chang et al., 2006; 

Lambert et al., 2007; Lambert et al., 2004 ). Äldre och mer erfaren vårdpersonal i Japan 

och Kina fick sämre psykisk hälsa av att använda strategierna ”Accepting 

Responsibility”, ”Seeking Social Support”och ”Escape-Avoidance”. De använde sig mer 

av den aktiva strategin ”Problem-Solving” (Lambert et al., 2007; Lambert et al., 2004). Ju 

fler år kinesisk vårdpersonal innehaft en chefspost desto mindre använder de sig 

av ”Reappraisal” (Xianyu et al., 2006).  
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Specifika metoder för stresshantering 

 
Förutom de strategier som vårdpersonal ofta använde sig av för hantering av stress fanns 

ett antal andra specifika metoder som provats på sjuksköterskegrupper i syfte att erbjuda 

denna yrkesgrupp ett användbart verktyg för arbetsrelaterad stresshantering. Det handlar 

om stressreduceringsprogram, men även den terapeutiska metoden KBT. 

 

Att minska på stressens symtom  

 

En viktig egenskap hos dessa stressreduceringsprogram var att direkt minska 

sjuksköterskornas stressymtom. Genom olika träningsprogram bearbetades kropp och 

sinne för att släppa på spänningarna. Vårdpersonalen lärde sig sedan att använda sig av 

dessa tekniker för att bättre kunna hantera sina reaktioner i stressfyllda situationer.  

Ett genomgånget MBSR program minskade stress hos vårdpersonal då det ledde till att de 

saktade ner sin livsrytm, kände sig mer avslappnade och minskad fysisk smärta (Cohen-

Katz, Wiley, Capuano, Baker & Shapiro, 2005; Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, 

Deitrick & Shapiro, 2005; Mackenzie, Poulin & Seidman-Carlson, 2005). De blev mer 

medvetna om sina mat- och sovvanor, vilket hos en deltagare ledde till viktnedgång och 

en annan av de medverkande i kursen upplevde sig ha fått en ökad körförmåga när det 

gällde att köra bil. Andra positiva erfarenheter hos vårdpersonal efter MBSR träningen 

var en förhöjd känsla av sammanhang, större arbetstillfredsställelse samt att deras 

personliga utveckling i arbetet ökat (a a). Forskarna från studierna där ett MBSR program 

provats på vårdpersonal, bad deltagarna berätta vad de kände att de fått ut av kursen. 

Svaren innehöll en ökad självmedvetenhet och avslappning, ett sätt att centrera, ökat 

fokus på egna tankar och behov, större förmåga att hantera stressfyllda situationer, en 

ökad inre frid, större glädje och läkning och förmågan att tänka klart och förbli lugn 

(Cohen-Katz et al., 2005).  

Andra forskare fann att KBT lämpade sig särskilt väl för hantering av stress i samband 

med vård av döende patienter samt i lösningen av konflikter kollegor emellan (Brunero, 

Cowan & Fairbrother, 2008). Upplevelsen av stress generellt, i omvårdnadsarbetet, 

utanför arbetsplatsen och överhuvudtaget i vårdpersonalens liv minskade avsevärt med 

denna metod. Studiedeltagarna sade att kunskapen om att kollegor hade liknande 

upplevelser av stress på arbetet utmanade deltagarna till att lära sig nya sätt att hantera 

stressen på. Kursen gav dem också en ökad förmåga att se på stressfyllda situationer från 

olika synvinklar (a a).  

  

Att öka sin självkännedom 

 

Andra konsekvenser som träningskurserna i stresshantering fick var en ökad medvetenhet 

och självkännedom hos vårdpersonal. Det förflyttade deras uppmärksamhet från den 

destruktiva energin som stressen framkallat till en mer positiv och konstruktiv kraft. 

Genom att bli medvetna om sina reaktioner på stress i olika situationer, blev det lättare 
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för vårdpersonalen att förhålla sig till den och svara på den på ett mer adekvat sätt.  

Efter att ha deltagit i ett MBSR program upplevde vårdpersonal en större medvetenhet 

om sina tankar och känslor, även i stressfyllda situationer. De lärde sig att känslorna 

påverkar kroppen och beskrev upplevelsen av att ha fått en ökad närvaro i ögonblicket. 

MBSR träningen ledde till att de lyssnade bättre till sina egna behov liksom att de blev 

mer lyhörda för andras. Med MBSR uttryckte vårdpersonalen att deras känsla av 

avhumanisering i omvårdnadsarbetet sjönk, medan upplevelsen av framsteg i den 

personliga utvecklingen ökade (Cohen-Katz et al., 2005; Cohen-Katz et al., 2005). 

Vårdpersonal som tränats genom MBSR upplevde sig mer knutna till andra människor, 

vilket i sin tur gav dem impulser till större självacceptans. Kommunikationen 

förbättrades, de blev bättre på att tala inför publik, visade på mindre argsinthet med 

kollegor och började bli mer försiktiga med att döma andra. Deras självförtroende höjdes, 

de upplevde en ökad känsla av lugn och frid och kände större tillfredsställelse med livet. 

Vårdpersonal tyckte att hela denna förändring gjorde att de fick en ökad förmåga till 

arbetsprioritering, tog hand om sig själva på ett nytt sätt samt att de hade mer att ge i 

olika omvårdnadssituationer. Genom detta blev deras relationer till andra människor 

förbättrade. Tre månader efter experimenten visade variablerna, som uppmätts före och 

efter MBSR programmet, fortfarande på en positiv trend hos vårdpersonal (a a). Detta är 

några av de ord som uttryckts av vårdpersonal som deltagit i MBSR kursen. 

  

       I find I´m reacting less and stepping back and looking at the bigger picture more 

              

       I stop when a difficult problem arises. I think about my needs and orally state them to   

       myself, and then try to address my needs 

        

         (Cohen-Katz et al., 2005, s.82-83)  

 

Metoden KBT hade en mycket positiv inverkan på vårdpersonalens mentala hälsa 

(Brunero et al., 2008). Kommunikationsförmågan ökade och underliggande ilska 

lindrades. Risken för utbrändhet minskade också hos individer som genomgått 

stresshanteringsprogrammet. Så här sade en vårdpersonal som deltagit i experimentet, vid 

frågan om vilka positiva upplevelser hon fått ifrån det: 

  

       Learning how to think about these situations, not blaming or trying to change 

       others, but being more concerned with yourself  

      (Brunero et al., 2008, s. 115) 

 

 

Att använda sig av sina inneboende resurser  

 

Hur den individuella karaktären hos vårdpersonal speglar dennes förmåga att på ett 

framgångsrikt sätt hantera stress diskuterades i några av artiklarna. De egenskaper som 

forskarna ägnat intresse åt var några av de psykiska och känslomässiga färdigheter som 

vårdpersonal har. Exempelvis talade författarna om ”hardiness” i flera studier, och om 



 

17 

hur denna kapacitet påverkade upplevd stress på arbetsplatsen (Rodney, 2000; Lambert et 

al., 2007). I svenskan är det svårt att finna en motsvarighet till detta ord, men det skulle 

kunna förklaras som en psykisk motståndskraft eller tålighet. I en studie användes 

benämningen ”psychological hardiness”. Där visade resultaten från forskningen att den 

vårdpersonal som hade och använde sig av förmågan till ”psychological hardiness” 

upplevde en signifikant reducering av sin stress. Minskningen av påfrestningarna ledde i 

sin tur till en ökad fysisk och mental hälsa hos studiedeltagarna. I en annan studie 

belystes att vårdpersonal som hade kapacitet till ”hardiness” inte kände någon effekt av 

den på stressen men att förmågan till ”hardiness” ändå verkade leda till en upplevelse av 

ökad mental hälsa (Lambert et al., 2007). 

Humor var en annan färdighet som uppmättes och sattes i relation till stress och även 

hälsa, i studierna (Healy & McKay, 2000). Hur humor fungerar som 

stresshanteringsstrategi var en av frågeställningarna hos forskarna. Användningen av 

humor som strategi för att hantera stress på en arbetsplats där det utförs 

omvårdnadsarbete, gav inte positiva resultat. Vårdpersonal som brukade humor hade mer 

störningar i humöret än de som inte brukade detta förfaringssätt (a a). 

Det relativt nya begreppet EI, satte känslor i samband med stress (Landa et al., 2008). 

Undersökningen ville komma fram till huruvida denna förmåga kunde fungera som en 

effektiv stresshantering eller inte. Resultatet visade att måttlig eller stor EI ledde till 

minskad stress och ökade förutsättningarna för god hälsa. De som ägnade för stor 

uppmärksamhet åt sina känslor blev sämre på att hantera teknisk apparatur, medan 

vårdpersonal med en korrekt nivå av uppmärksamhet på sina känslor var mindre säkra på 

behandlingen de gav till patienterna. Vårdpersonal som genom vetenskapliga tester fick 

låga poäng i kategorierna ”känslomässig tydlighet” och ”reparation av känslotillståndet” 

led lättare av stress. I linje med detta kände vårdpersonal med stor förmåga 

till ”känslomässig tydlighet” och med stor kapacitet till ”reparation av det känslomässiga 

tillståndet”, mindre fysisk smärta och hade större vitalitet. De uttryckte även mindre 

avsaknad av stöd och klarade bättre av att arbeta på tillfälliga poster på andra 

avdelningar. EI skyddade alltså mot stress och smärta (a a).  

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion  

 

Metoden som valdes för denna studie bestod av en litteraturöversikt, som vanligtvis 

baserar sig på forskning inom ett specifikt område. Genom en sådan metod skapas en 

översikt över den kunskap som finns på området och ämnet blir mer uppmärksammat. 

Detta kan leda till en djupare förståelse, utveckling och förändring. I det här fallet 

berördes vårdpersonal, vilka skulle kunna få användning för studien då syftet var att 

beskriva strategier och specifika metoder för stresshantering som finns för vårdpersonal 
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som upplever stress. Det fanns mycket forskning kring ämnet varför litteraturöversikten, 

som metod, ansågs lyfta fram syftet med studien.  

För att kunna göra en litteraturstudie bör man ha kunskap om databasernas system, så att 

sökningarna genomförs på ett vetenskapligt sätt (Friberg, 2006). Till de sökord som 

användes lades ”coping”, men då det gav för stort sökresultat bedömdes det som för brett 

och valdes därför bort. Eftersom ordet coping kan vara så mycket mer än bara 

stresshantering och även kan användas i samband med till exempel hantering av sorg, 

separationer eller trauma har ordet stresshantering istället för coping används genom hela 

arbetet. 

Artiklarnas publiceringsår begränsades då författarna ville ha så aktuella fakta och 

resultat som möjligt.  

Under litteratursökningen upplevdes svårigheter i form av att flera artiklar inte fanns i 

fulltext. Uppgifter såsom titel, författare, tidskriftens namn och årtal, sparades då för att 

senare användas till att söka fram artiklarna på annat sätt exempelvis genom 

högskolebibliotekets tidskriftslista.  

Friberg (2006) anser att värdefull litteratur kan gå förlorad om en sekundär sökning, det 

vill säga en genomgång av artiklarnas referenser, inte görs. (a a s.64). Följaktligen 

gjordes en sådan sökning. Av de undersökningar som valts ut var största delen 

kvantitativa studier, endast tre artiklar hade både en kvantitativ och kvalitativ ansats. De 

kvantitativa resultaten, i form av tabeller och statistik, var svåra att bearbeta och 

analysera. Trots detta svarade artiklarna på litteraturöversiktens syfte och författarna 

bestämde därför att behålla och bearbeta dem. För att få en god förståelse av studiernas 

resultat granskades även artiklarnas diskussion. 

Det var intressant att artiklarna kom från olika länder vilket skapade en inblick i andra 

kulturers sätt att hantera stress på. Ingen artikel från Sverige kom dock upp, vilket var 

förvånade med tanke på att Sverige har en väl utvecklad och moderniserad sjukvård. 

Frågor rörande de yrkesarbetandes välbefinnande borde ha sin plats i ett sådant modernt 

samhälle. 

Innan analysen av artiklarna gjordes fanns det många tankar om hur resultatet skulle 

utfalla. Författarna insåg dock snart att den bild de skapat sig skulle kunna hindra dem 

från att se det som verkligen fanns. Artiklarna lästes därför med en strävan att förstå 

resultaten på ett objektivt sätt (Forsberg & Wengström, 2003).  

Med tanke på det omfattande och avancerade datamaterial som författarna föresatt sig att 

analysera fanns det vissa svårigheter att hitta lämpliga teman och underteman kopplade 

till syftet. Resultatet växte fram genom en uppdelning av arbetet mellan de båda 

författarna och en gemensam diskussion av alla fakta och frågor som uppstod.   

 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visar att vårdpersonal använder sig av olika strategier för att hantera stress på 

arbetet och att det kan påverka deras upplevelse av hälsa eller ohälsa. När 

stresshanteringsstrategin distanstagande används för att hantera stressen i 

omvårdnadsarbetet, leder detta till att vårdpersonalens fysiska och mentala hälsa 

försämras. Eriksson (1988) skriver att en god omvårdnad inte bara handlar om åtgärder 
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utan också om närvaro varför omvårdnaden kan vara beroende av hur personalen mår. I 

en studie gjord tillsammans med andra omvårdnadsteoretiker (Kasén et al., 2008) har hon 

funnit att vårdpersonal är medvetna om att förmågan att kunna se saker utifrån patientens 

perspektiv är viktig. Med dessa idéer i åtanke verkar det logiskt att hälsan skulle kunna 

försämras hos vårdpersonal om de använder sig av stresshanteringsstrategin 

distanstagande vid stress i omvårdnadsarbetet eftersom det kan skapa konflikt i sinnet. 

Genom att distansera sig från händelser och relationer är det svårt att sätta sig in i någon 

annans situation och känna empati. Konsekvenserna av denna konflikt i medvetandet 

skulle med sannolikhet kunna leda till en försämrad hälsa. Å andra sidan fann forskarna 

att strategin distanstagande samtidigt var en av de strategier som bäst verkade förebygga 

psykisk ohälsa och utbrändhet hos vårdpersonal. Det motsatta resultat fann vi intressant 

och det väckte många tankar hos oss. Lazarus et al. (1984) definierar coping som tankar 

och handlingar som löser problem och därmed reducerar stress. I linje med detta borde 

stresshanteringsstrategin distanstagande kunna ses som positiv och få därmed få positiva 

konsekvenser. Watson (1993) i sin tur betonar omvårdnadsvetenskapens behov av att 

dess utövare inte fastnar i förutfattade meningar utan kommer vidare i utvecklingen, 

genom att se saker från en annan vinkel. Omvårdnadspersonal skulle alltså kunna 

använda sig av en positiv distanstagande strategi för att inta ett fågelperspektiv och söka 

skapa sig en ny bild av situationen. Detta med målet att hantera sin stress i 

omvårdnadsarbetet. Om individen genom att stanna upp och försöka få en helhetsbild av 

läget klarar av att hantera sin stress, skulle detta leda till insikten att problem oftast löser 

sig, på ett eller annat sätt. Detta i sin tur skulle öka förutsättningarna för en känsla av 

mening och sammanhang och även förebygga psykisk ohälsa hos vårdpersonal. 

Artiklarnas resultat visar på att vårdpersonalens val av strategier för stresshantering är 

betingat av könstillhörighet. Män och kvinnor gör inte alltid samma val av strategi för att 

hantera den stress de upplever i omvårdnadsarbetet. Män använder sig mer av 

strategin ”Problem-solving” i sitt sätt att handskas med stressen medan kvinnor har en 

större tendens att använda sig av ett ”Seeking social support”.  Brattberg (2008) delar upp 

coping i två olika kategorier; den aktiva och den passiva. Hon framhåller att den individ 

som använder sig av en aktiv copingstrategi för att hantera stress har ett konstruktivt 

beteende medan den som brukar ett passivt tillvägagångssätt anses vara destruktiv i sitt 

tänkande och handlande.  Resultaten från studierna visar på att kvinnor hellre använder 

sig av passiva strategier för stresshanteringen än män, vilka har mer aktiva metoder. 

Enligt Brattbergs synsätt skulle detta innebära att kvinnor är nedbrytande och män 

uppbyggande vilket kan ifrågasättas men som vi inte går in på här. När kvinnor försöker 

använda sig av stresshanteringsstrategin ”Problem-solving” i stressfyllda situationer kan 

detta leda till att de blir psykiskt utmattade. En aktiv strategi är alltså inte positiv i detta 

fall. Detta belyser att allting, inklusive omvårdnad, är situationsrelaterat, vilket stämmer 

med omvårdnadsteoretikernas resultat (Finfgeld-Connett, 2006; Watson, 1993). Dessa 

fann att omvårdnadsprocessen ständigt skiftar och att det gäller att vara öppen i sitt 

synsätt för att inte stelna i ett mönster av fördomar. För att kunna bemöta olika situationer 

av den stress som finns i omvårdnadsarbetet (Billeter-Koponen et al., 2005) krävs 

följaktligen att det finns flera sätt att hantera den på. 

Resultatet från studierna visar också på att förutom de strategier som de kvantitativa 

frågeformulären innefattar, har även de psykiska och känslomässiga förmågorna hos 

vårdpersonal en stor betydelse för hur de hanterar stress. Individens kapacitet till EI 
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minskar stress och fungerar som en skyddande faktor vilken påverkar välbefinnandet 

positivt. Genom ett ökat välbefinnande hos vårdpersonal borde även det sätt på vilket 

omvårdnadsarbetet utförs, förändras positivt, vilket vi tror skulle gagna patienten. 

Indirekt berörs alltså patienterna av hur vårdpersonal mår. Fagerbergs (2003) 

undersökning åskådliggör det då den framhåller att sjuksköterskor som mår bra psykiskt, 

har en god självkänsla och litar på sin kunskap och intuition, bättre vågar stå upp för 

patientens rättigheter. Genom en närmare granskning skulle dessa rön kunna tolkas som 

att patienten är beroende av att vårdpersonal mår bra för att få en god omvårdnad och 

kunna återfinna sin hälsa. 

 

Norberg et al. (2009) beskriver omvårdnad som en vetenskap bestående av två delar; 

relationer och åtgärder. För att dessa skall smälta samman och bilda en helhet vilket kan 

resultera i vad Hälso- och sjukvårdslagen kallar för en god och säker vård med känsla av 

trygghet och kontinuitet, integritet och självbestämmande för patienten (SFS 1982:763), 

krävs det en hel del av vårdgivaren. Den svenska sjukvården och utbildningen för 

vårdpersonal lägger fokus på patienter och anhöriga och glömmer kanske den som vårdar, 

människan, bakom relationerna och åtgärderna.  Det finns dock en grundläggande 

sanning som inte många skulle säga emot; för att kunna ge en god omvårdnad måste 

vårdpersonal först ta hand om sig själv. 

Watson (2005) framhåller idén om en helhet där alla levande varelser hänger ihop och är 

beroende av varandra. Hon säger att vårdaren bör vara medveten om sig själv, sitt 

agerande, sin omgivning och om andra för att omvårdnaden skall kunna leda till något 

konstruktivt. Även Halldorsdóttir (1991) talar om vårdarens behov av utveckling för att 

kunna visa kärlek i omvårdnadsrelationen. Deltagarna i MBSR programmen uttryckte att 

de fått en ökad medvetenhet och självkännedom, gjort framsteg i den personliga 

utvecklingen och hade mer att ge i form av snällhet, tålamod och omsorg efter träningen i 

stresshantering. Ingen av de andra strategierna och metoderna i litteraturöversikten kunde 

frambringa så mycket positiva resultat. Frågan är om en generell applicering av dylika 

MBSR program på vårdpersonal verkligen skulle vara realistisk.  Vårdpersonal upplever 

stress på arbetsplatsen (Lavoie-Tremblay et al., 2008; Mc Vicar, 2003) och tidsbrist är en 

av de orsaker som gör att sjuksköterskor utelämnar många omvårdnadsåtgärder (Lucero 

et al., 2009).  Med tanke på dessa fakta verkar ett program om stresshantering för 

vårdpersonal, ännu en förpliktelse, med intensiv träning under flera veckor, inte vara 

förnuftigt.  

Slagkraften hos denna metod framträder dock tydligt i resultatet exempelvis genom att 

det beskriver att effekterna från MBSR programmen håller i sig länge. Många andra 

positiva upptäckter har också gjorts i tidigare forskning med hjälp av MBSR (Carlson et 

al, 2005; Grossman et al, 2004, Smith et al., 2008) Exempel på sådana är de positiva och 

stärkande effekter meditation kan ha på immunförsvaret (Davidson et al., 2003). 

Arbetsrelaterad stress är ett växande problem som bland annat resulterar i fysiska och 

psykiska påfrestningar och i längden påverkar immunsystemet (WHO, 2007). En ökad 

tendens till utbrändhet och sjukskrivning hos den yrkesarbetande befolkningen leder även 

till att samhällets resurser slits. MBSR programmen ger vårdpersonal en känsla av större 

förmåga till arbetsprioritering, vilket reducerar deras stress. Resultatet blir en 

vårdpersonal som mår bättre, en bättre omvårdnad och förhoppningsvis nöjdare patienter 

som upplever välbefinnande och tillfrisknar fortare. Så trots att det vid första anblicken 
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verkar finnas ekonomiska, organisatoriska och tidsmässiga hinder skulle det med högsta 

sannolikhet ändå vara lönsamt att låta vårdpersonal delta i MBSR program för att kunna 

hantera den stress de upplever i omvårdnadsarbetet. 

Av litteraturöversiktens resultat framgår att skillnader i forskarnas frågeställningar och 

intressen är stora vilket gör det svårt att dra några generella, övergripande slutsatser 

angående de olika strategiernas användbarhet för stresshantering hos vårdpersonal. Det 

hade varit önskvärt att det tydligare framgick vilka av strategierna för stresshantering som 

verkligen var användbara för vårdpersonal. För att möjliggöra det skulle det ha behövts 

artiklar av mer kvalitativ karaktär som kunde ha beskrivit vilka effekter vårdpersonal 

själva upplevde att de olika strategier gav. Att forskarna använt sig av kvantitativa 

mätinstrument för att få fram olika sätt att hantera stress på, kan för den delen ifrågasättas. 

Eftersom stress är en subjektiv upplevelse (Selye, 1978; Antonovsky, 1979) skulle det 

kunna tänkas att sättet att hantera den på också är individuell. Frågeformuläret WOCQ tar 

upp ett antal stresshanteringsstrategier som ansetts relevanta för att hantera vardagens 

stress. Därmed är inte sagt att alla, eller ens de flesta studiedeltagarna, kommer att känna 

att dessa strategier stämmer in på deras eget sätt att hantera stress. Säkert har 

vårdpersonal andra sätt att hantera sin stress på. Då resultatet från en studie visar att de 

föreslagna stresshanteringsstrategierna inte alls är relaterade till fysisk hälsa och 

dessutom medför en försämrad mental hälsa hos vårdpersonalen uppstår frågan om vilka 

strategier deltagarna istället använder sig av.  

 

Konklusion  

Den här studien har gett kunskap om att det finns strategier och specifika metoder för 

vårdpersonal som behöver hantera sin stress i omvårdnadsarbetet. Vilka de är, hur de 

inverkar på personalen och varför en strategi används framför en annan har också kommit 

fram. Den specifika stresshanteringsmetoden MBSR var den mest effektiva då den ledde 

till ett ökat välbefinnande och en större medvetenhet. Genom ett ökat välbefinnande hos 

vårdpersonalen skulle med all sannolikhet omvårdnadsarbetet bli utfört på ett bättre och 

säkrare sätt. Patientsäkerheten skulle därmed förbättras liksom patienternas upplevelse av 

en god omvårdnad. Ämnet är angeläget och behöver bli mer uppmärksammat hos 

vårdpersonal. Framtida studier behövs för att kunna styrka resultaten i den här studien 

och för att få fram hur vårdpersonal själva upplever effekterna av 

stresshanteringsstrategierna.  
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minskad mental hälsa. 
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samt inflytande av 

sociodemografiska 

variabler på 

sjuksköterskors stress 

och hälsa.  
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hälsan.. Det fanns inga 
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Författare: Ferraz Bianchi  
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Årtal: 2004 

Att undersöka orsaken 

till sjuksköterskors 

stress samt hanteringen 

av den.   

Urval: 76 Sjuksköterskor i åldrarna 

31-40 år på ”governmental/  

cardiovascular hospital.” i Brasilien                         

Analys: Kvantitativ                        

Instrument: Nursing Stress 

Evaluation Questionnaire och Ways of 

Coping Questionnaire.  

Brasilien. 

Känslomässiga/emotionella 

stresshanteringsstrategier var de 

som användes mest av 

sjuksköterskorna. 

I Titel: Nursing Stress: The effects of 

coping strategy and job satisfaction in 

a sample of Australian Nurses                 

Författare: Healy & McKay                  

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing                                               

Årtal: 2000 

Att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

arbetsrelaterade stress, 

stresshanterings-

strategier samt 

påverkan på 

sjuksköterskans nivå av 

arbetstillfredställelse 

och humörstörningar.  

Urval: 129 sjuksköterskor i åldrarna 

20-59 år på ”private hospitals”, public 

hospitals” nursing homes och, nursing 

agencies/ community- based agencies” 

i Australien.                                              

Analys: Kvantitativ                                         

Instrument: Nursing Stress Scale, 

Ways of Coping Questionnaire, 

Coping Humour Scale, Job 

Satisfaction Scale of the Nurse Stress 

Index, Profile Of Mood States.  

Australien. Aktiva 

stresshanteringsstrategier var de 

mest använda av sjuksköterskorna. 

Känslofokuserade 

stresshanteringsstrategier användes 

också mycket. Humor var ej en 

effektiv strategi för stresshantering 

och hade ingen buffrande effekt på 

stress. Arbetstillfredsställelse hade 

lite buffrande effekt på stress och 

humörstörningar relaterat till 

stress.  
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J Titel: Managing job stress in nursing: 

what kind of resources do we need?                                        

Författare:  Van den Tooren &  de 

Jonge                                                

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing                                               

Årtal: 2008 

Att undersöka 

effektiviteten av olika 

typer av arbets resurser 

för att hantera stress på 

arbetet för 

sjuksköterskor. 

Urval: 73 sjuksköterskor i åldrarna 

21-62 år på ett ”nursing home” i 

Holland.                                  

Analys: Tvärsnittsanalys, kvantitativ.                   

Instrument: Enkät som testas i 

Demand Induced Strain Compensation 

Model.   

Holland. Fysiska och emotionella 

resurser verkar vara viktiga stress 

buffrare för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor med svaga 

emotionella och fysiska resurser, 

på vilka det ställs höga fysiska 

krav ligger i riskzonen för 

emotionell utmattning/utbrändhet. 

K Titel: Reducing emotional distress in 

nurses using cognitive behavioral 

therapy: A preliminary program 

evaluation                                       

Författare: Brunero, Cowan & 

Fairbrother                                       

Tidskrift: Journal of Nursing Science                                    

Årtal: 2008  

Att utvärdera hur 

effektiv en dags  

Cognitive Behavioral 

Therapy 

stresshanteringsprogra

m är på sjuksköterskors 

stress.   

Urval: 18 sjuksköterskor på ett 

”teaching hospital” i Australien deltog 

i en stresshanteringskurs under en dag.                                                         

Analys: Kvantitativ och kvalitativ.   

Instrument: Nursing Stress Scale, 

Statistiskt program, Wilcoxon Signed 

Rank test.  

Australien. CBT påverkar 

Sjuksköterskors upplevelse av 

känslomässig vånda genom att 

dämpa deras underliggande ilska. 

Efter CBT experimentet kände sig 

sjuksköterskorna mindre stressade 

på arbetet, utanför arbetet och 

överhuvudtaget. Hantering av 

stress  död och döende, konflikter 

med läkare och andra 

sjuksköterskor blev också bättre 

efter ingreppet.  

L Titel: The effects of Mindfulness 

based Stress Reduction on Nurse 

Stress and Burnout, part II                               

Författare: Cohen-Katz, Wiley, 

Capuano, Baker & Shapiro                           

Tidskrift: Holistic Nursing Practice                                    

Årtal: 2005  

Att undersöka om 

Mindfulness based 

Stress Reduction  

minskar utbrändhet och 

psykologisk distress 

samtidigt som det ökar 

medvetenhet och 

uppmärksamhet.  

Urval: 38 sjuksköterskor och annan 

omvårdnadspersonal i åldrarna 32-60 

år på ett ”teaching hospital” i USA.                                        

Analys: Kvantitativ                            

Instrument: Mindfulness Attention 

Awareness Scale, Maslach Burnout 

Inventory, Brief Symptom Inventory.  

USA. MBSR är en effektiv metod 

för att minska sjuksköterskors 

stress och utbrändhet på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor som 

fått deltaga i Mindfulness based 

Stress Reduction  uppvisade en 

signifikant minskad emotionell 

utmattning. Dessa positiva resultat 

fortsatte över tid.   
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M Titel: A brief mindfulness-based 

stress reduction intervention for 

nurses and nurse aides                                      

Författare: Mackenzie, Poulin & 

Seidman-Carlson                             

Tidskrift: Applied Nursing Research                                 

Årtal: 2005 

Att utvärdera ett fyra-

veckors Mindfulness 

Based Stress Reduction 

program på 

sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

Urval: 16 sjuksköterskor och 

undersköterskor som arbetar på ett 

”geriatric teaching hospital” i Kanada.                                 

Analys: Kvantitativ                          

Instrument: Maslach Burnout 

Inventory, Smith Relaxation 

Disposition Inventory, Intrinsic Job 

Satisfaction Subscale, Satisfaction 

With Life Scale, Orientation To Life 

Questionnaire.  

Canada. Resultatet från studien 

visar att ett förkortat MBSR 

program är genomförbart. 

Programmet ledde till minskade 

symtom på utbrändhet, en ökad 

avslappning och en förbättrad 

tillfredsställelse med arbetet och 

livet hos sjuksköterskorna. 

Träningen gav också en ökad 

känsla av sammanhang. 

 

N Titel: The effects of Mindfulness-

based Stress Reduction on Nurse 

Stress and Burnout, part III                         

Författare: Cohen-Katz, Wiley, 

Capuano, Baker, Deitrick & Shapiro                             

Tidskrift: Holistic Nursing Practice                                   

Årtal: 2005  

Att undersöka om 

Mindfulness based 

Stress Reduction  

minskar utbrändhet och 

psykologisk distress 

samtidigt som det ökar 

medvetenhet och 

uppmärksamhet. 

Urval: 38 sjuksköterskor och annan 

omvårdnadspersonal i åldrarna 32-60 

år på ett ”teaching hospital” i USA.                                        

Analys: Kvalitativ                            

Instrument: Intervjuer med öppna 

frågor.  

 

 

 

USA. Resultaten efter MBSR 

programmet visar att 

sjuksköterskor kände sig mer 

avslappnade, saktade ner, kände en 

känsla av frid samt lärde sig att 

vara närvarande "här och nu". 

Även självaccepterande, 

självmedvetenhet bättre egenvård 

liksom ett ökat tålamod och lugn 

hörde till följderna. Även positiva 

effekter på sjuksköterskors 

relationer uppkom samt mindre 

reaktivitet med kollegor. 

O Titel: Job stress, coping and health 

perceptions of Hong Kong primary 

care nurses. 

Författare: Lee 

Tidskrift: International Journal of 

Nursing  Practice                                         

Årtal: 2003 

Att identifiera källorna 

till primärvårds-

sjuksköterskors stress, 

hur ofta de upplever 

den,hur de hanterar den 

samt ovanstående 

variablers relation till 

hälsa.  

Urval: 362 sjuksköterskor inom 

”primary care” primärvårdsenheter i 

Hong kong                                

Analys: Kvantitativ, deskriptiv 

statistik 

Instrument: NSS, Coping with Work 

Stress Checklist, Health Perceptions 

Questionnaire 

Kina. Över hälften av deltagarna 

använde aktiva 

stresshanteringsstrategier. 

Hantering av stress 

överhuvudtaget ledde till 

förbättrad hälsa. 



    

VII 

BILAGA 3 

Tabell 3: Artiklarnas fördelning efter land och vårdinrättning 

 Brasilien USA Canada Holland Spanien Kina Japan Australien 

Kvalitativ 

ansats 
 X      X 

Kvantitativ 

ansats 
X X X X X X X X 

”public/ 

general  

hospital” 

 X   X X  X 

”psychiatric 

hospital”       X X 

”geriatric 

teaching 

hospital” 

  X      

”acute care 

public hospital” 
       X 

”primary care” 
     X   

”nursing home/ 

hostels”    X    X 

”private 

hospitals” 
      X X 

“stomatology 

hospital” 
     X   

”provincial 

hospital” 
     X   

”governmental 

hospital” 
X        

“Cardiovascular 

hospital” X        

“Teaching 

hospital”      X X X 

“Nursing 

agencies/ 

community- 

based agencies” 

       X 


