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Abstract:!
Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har ett yrke med hög arbetsbelastning som riskerar 

att leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur kan leda till att patientvården påverkas. Det 

resulterar även i hög sjukfrånvaro, extra ekonomiska utgifter och hög personalomsättning. 

Följden av detta blir att samhället och organisationen förlorar både kompetens och ekonomiska 

medel. De senaste åren har användandet av mindfulness uppmärksammats inom den svenska 

hälso- och sjukvården. Den hittills genomförda forskningen tyder på att mindfulness kan ha 

gynnsamma effekter så som stressminskning, avslappning och förbättring av livskvalitén. 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning om mindfulness 

som intervention vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ, kvalitativ samt mixad ansats inkluderades. Sökningarna gjordes via databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

 

Resultat: I resultatet framkom det två kategorier: Mindfulness-baserade interventioner som 

kan användas för att hantera arbetsrelaterad stress samt mindfulness påverkan vid 

arbetsrelaterad stress. Resultatet visade att mindfulnessträning har en reducerande påverkan 

på stress, utmattning, depression och ångest samt en ökning av medkänsla och medveten 

närvaro. 

 

Slutsats: Mindfulness har en mängd olika variationer av interventioner som kan vara 

fördelaktiga för att minska hälso- och sjukvårdspersonalens stress. Mindfulness som 

intervention har potential att effektivt minska arbetsrelaterad stress bland hälso- och 

sjukvårdpersonal. Litteraturöversiktens resultat är relevant för att minska stressnivå hos hälso- 

och sjukvårdspersonal vilket medför minskade vårdkostnader samt öka förutsättningar för att 

ge god och säker vård till patienten. 

 

 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, en litteraturöversikt, hälso- och sjukvårdspersonal, 

mindfulness !  



 

Abstract:!
Background: Health care professionals have a profession with a high workload that risks 

leading to work-related stress, which in turn can lead to patient care being affected. It also 

results in high sick leave, extra financial expenses and high staff turnover. The consequence of 

this is that society and the organization lose both competence and financial resources. In recent 

years, the use of mindfulness has gained attention in Swedish health care. The research 

conducted so far suggests that mindfulness can have beneficial effects such as stress reduction, 

relaxation, and improving the quality of life. 

 

Aim: The purpose of the literature review was to compile current research on mindfulness as 

an intervention to manage work-related stress among health care professionals.  

 

Method: The study was conducted as a literature review which included 15 scientific articles 

with a quantitative, qualitative and mixed-method. The searches were made through the 

databases PubMed, CINAHL and PsycINFO.  

 

Results: In the result, two categories emerged: Mindfulness-based interventions that can be 

used to deal with work-related stress and mindfulness impact on work-related stress. The results 

showed that mindfulness training has a reducing effect on stress, burnout, depression and 

anxiety, as well as an increase in compassion and conscious presence.  

 

Conclusion: Mindfulness has a variety of interventions that can be beneficial in reducing the 

stress of health care professionals. Mindfulness as an intervention has the potential to reduce 

work-related stress among healthcare professionals effectively. The results of the literature 

review are relevant to reducing the stress level of health care professionals, which results in 

reduced healthcare costs and increased conditions for providing good and safe care to the 

patient. 
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1!Inledning!!
Hälso- och sjukvården kan vara en stressfylld arbetsplats och arbetsrelaterad stress är idag ett 

mycket vanligt förekommande problem hos hälso- och sjukvårdpersonal. Arbetsrelaterad stress 

kan göra att hälso- och sjukvårdspersonalen begår misstag i sitt arbete som i sin tur påverkar 

patientsäkerheten och patientens vård negativt. Idag finns det olika sätt att hantera stress på och 

de senaste åren har sjukvården i Sverige uppmärksammat användandet av mindfulness. Då vi 

anser att det är av vikt att förebygga arbetsrelaterad stress för att bibehålla en god patientsäker 

vård vill vi sammanställa aktuell forskning om hur mindfulness påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonal vid arbetsrelaterad stress.  

 

2!Bakgrund!
2.1!Stress!
Stress är en reaktion av kroppens naturliga försvar hos människor när vi exponeras för hot, krav, 

belastning och/eller utmattning. Detta är en del av kroppens överlevnadsmekanism. 

Hormonerna som produceras vid en stressreaktion gör att blodtrycket ökar och blodsockret höjs 

som i sin tur ger extra kraft och koncentration. Dessa reaktioner är helt naturliga samt 

nödvändiga vid ett kortvarigt, akut läge (Währborg, 2009). Till skillnad från den kortvariga 

stressreaktionen kan långvarig stress ge upphov till symtom och tecken på psykisk ohälsa som 

till exempel minskad koncentrations- och prestationsförmåga, nedstämdhet, kronisk trötthet, 

minnesstörningar, sömnproblem, utbrändhet och i förlängningen utmattningssyndrom 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2011; Schulz et al., 2011; Währborg, 2009). Enligt Åsberg och 

Nygren (2016) är utmattningssyndromet starkt förknippat med begreppet utbrändhet. 

Begreppen är överlappande men långt ifrån synonyma. Utbrändhet är inte någon medicinsk 

diagnos utan ett symtom på långvarig stress som ofta beskrivs som en psykologisk reaktion på 

en arbetssituation som upplevs som frustrerande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är 

arbetsrelaterad stress ett stort folkhälsoproblem som numera är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivningar.  

 

2.2!Arbetsrelaterad!stress!!
Arbetsrelaterad stress definieras i denna litteraturöversikt som den stress som uppkommer till 

följd av negativa och skadliga faktorer på arbetet, arbetsmiljöer och arbetsplatser. Det är en 

skadlig emotionell, kognitiv, fysiologisk och/eller beteendemässig reaktion som karaktäriseras 

av oro och en känsla av att inte klara av situationen (Europeiska kommissionen, 2002). 
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Arbetsrelaterad stress är ett mycket vanligt förekommande problem hos hälso- och 

sjukvårdpersonal (McCray, Cronholm, Bogner, Gallo & Neill, 2008). Den dominerande 

orsaken till arbetsrelaterad stress bland hälso- och sjukvårdpersonal är psykosociala 

förhållanden såsom stress och hög arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2010). De faktorer som 

potentiellt utlöser arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal är bland annat 

samvetsstress, en omfattande arbetsbelastning, känslor av maktlöshet när det gäller 

arbetskontroll samt en bristfällig sjukhusorganisation där produktiviteten värdesätts högre än 

den mänskliga servicen (Aiken et al., 2001). Att inte hinna ge den vård man vill ge samt att 

utsättas för motstridiga krav i sitt arbete har visat vara de situationer som genererar de högsta 

nivåerna av samvetsstress hos hälso- och sjukvårdspersonal (Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, 

Norberg & Strandberg, 2013).   

 

Den arbetsrelaterade stressen påverkar även professionell effektivitet och hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att fatta rationella beslut (Mather & Lighthall, 2012), vilket 

också förknippas med en bristande patientsäkerhet (Almén, 2017; Teng, Shyu, Chiou, Fan, och 

Lam, 2010). Det har visat sig finnas en koppling mellan arbetsklimatet, hälso- och 

sjukvårdspersonalens arbetsengagemang och personcentrerad vård. För att kunna utföra en 

personcentrerad vård bör organisationen arbeta förebyggande med dessa områden (Abdelhadi 

& Drach-Zahavy, 2011). Hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsrelaterad stress resulterar i hög 

sjukfrånvaro, extra ekonomiska utgifter och hög personalomsättning. Följden av detta blir att 

samhället och organisationen hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar vid förlorar både 

kompetens och ekonomiska medel (Anyebe, Garba, Ukut & Hadiza, 2014). Den 

arbetsrelaterade stressen medför även konsekvenser för den enskilda individen med både 

fysiska och psykiska symtom såsom utbrändhet, sömnbesvär, depression och ångest (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2011; Schulz et al., 2011).  

 

2.3!Hantering!av!stressrelaterad!ohälsa!!
Symtom på stress kan hanteras på olika sätt. De fysiska symtomen kan behandlas med 

läkemedel, vilket inte tar bort orsaken till stressen utan lindrar endast upplevelsen av den. 

Symtom på stress kan variera mellan olika individer därför ser den medicinska behandlingen 

olika ut beroende på vilka symtom som förekommer (Kakiashvili, Leszek & Rutkowski, 2013). 

Beroende på individuella behov och förutsättningar kan hantering av symtom på stress se 

mycket olika ut. Detta återspeglas även i officiella riktlinjer där hantering varierar från 

trädgårdsterapi och ridning till olika typer av stresshanteringskurser som samtalsterapi och 
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kognitiv beteendeterapi (Hammarlin, 2008). För hantering av symtom vid stress används 

generellt olika typer av fokuserings- och koncentrationstekniker (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2014). I en studie har det visats att qigong eller qigong i 

kombination med kognitiv beteenderehabilitering ger positiva effekter på patienter med 

utbrändhet (Stenlund et al., 2009). De senaste åren har också användandet av mindfulness 

uppmärksammats inom den svenska hälso- och sjukvården. Metoder som till exempel 

meditationstekniker används för att motverka stress och stressrelaterade problem (SBU, 2014). 

Behandlingsstrategier som utvecklar personers förmåga att visa medkänsla för sig själv kan 

förebygga och reducera stress (Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007).  

 

2.4!Mindfulness!!
Mindfulness definieras som en personlig inre process för att föra fram medvetenhet och full 

uppmärksamhet till upplevelsen av det nuvarande ögonblicket, detta med en inställning av 

nyfikenhet, öppenhet och acceptans för varje upplevelse (Kabat-Zinn, 2005). Det handlar om 

att genom olika tekniker och övningar utveckla sin förmåga till medveten närvaro och 

självmedkänsla. Det är ett sätt att i ögonblicket vara uppmärksam på händelser och inre 

processer som uppfattningar, sensationer, kognitioner och affekter. Med hjälp av detta sätt 

uppfattas verkligheten utan känslomässiga eller intellektuella snedvridningar. Denna 

medvetenhet fokuserad på upplevelserna från nuet möjliggör att den vanliga automatiska 

reaktiviteten i ens handlingar kan ersättas av ett mer noggrant svar som möjliggör en större 

förståelse av ens eget själv och omgivningen. Särskilt hjälper denna praxis att undvika det 

mentala läget "autopilot", vilket systematiskt leder individen till meningslöst grubbel och 

kontinuerligt repetitiva negativa tankar om sig själv i det förflutna och i framtiden (Kabat-Zinn, 

2005). Grunden i mindfulness är en mer accepterande hållning gentemot sig själv och andra. 

Att ha en kärleksfull och ömsint syn på sig själv och andra, eller i alla fall skapa en neutral 

självbild har en stor betydelse för individens välmående (Shapiro & Carlson, 2009).  

 

2.5!Teoretisk!referensram!6!Jean!Watsons!!
Mindfulness handlar om att ha en kärleksfull syn på sig själv, vilket också Watson betonar i sin 

omvårdnadsteori. Hon talar om parallellerna mellan att vårda sig själv och att vårda andra. Idag 

riktar sig Watsons fokus mot hur sjuksköterskan kan göra i olika sammanhang för att 

omvårdnadsteorin ska förverkligas fullt ut, exempelvis att meditera för att träna upp sin förmåga 

att vara medvetet närvarande (Watson, 2012). Watsons teori om mänsklig vård lägger betoning 

på enhet mellan kropp och ande och närmar sig hälso- och sjukvården ur ett helhetsperspektiv 
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(Watson, 1997). Watson (2008) menar att utveckla en medveten närvaro samt kärleksfull 

välvilja och medkänsla gentemot sig själv och andra lägger grunden till ett medvetet vårdande 

och en god vård. Hon betonar i sin teori att för att kunna vara medvetet närvarande i mötet med 

patienterna, måste hälso- och sjukvårdspersonal först kunna vara det med sig själva.  

 

Utvecklingen av den medvetna närvaron handlar om att hälso- och sjukvårdspersonalen som 

vårdare behöver kunna visa omsorg för sig själva för att kunna visa omsorg för patienterna. 

Watson (2008) beskriver att genom till exempel mindfulness-övningar och affirmationer, som 

är en visualisering av bilder och fraser, blir vårdaren hjälpt att centrera sig och att öppna och 

följa sitt hjärta. Teorin grundas i att ge utrymme för känslor, både positiva och negativa. Den 

medvetna närvaron utgör en förutsättning för denna process. Det är först då vi är närvarande 

som vi kan lyssna inåt och förstå vad våra känslor vill säga oss. På samma sätt behöver vi vara 

närvarande för andras känslouttryck och se dessa som signaler på hur en person mår och vad 

han/hon behöver (Watson, 2008).  

 

Ett vanligt förekommande begrepp i Watson teori är caritas consiousness som handlar om att 

vara observant på vad som händer här och nu, och att vara det med öppet hjärta. En medveten 

fokusering på den andra människan här och nu som skapar förutsättningar för att vårdarens 

åtgärder ska bli medvetna och adekvata i förhållande till patientens behov (Watson, 2008). 

Watson betonar i sin teori att övningar som bland annat centrering, meditation, 

andningsövningar och yoga av daglig användning är avgörande för teorins framgång (Watson, 

1997). Watsons teori sammanfaller till stor del med mindfulness, då kärnan i mindfulness 

handlar om att hitta inre kraft som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla 

(Watson, 2012).  

 

2.6!Problemformulering!
Enligt Folkhälsomyndigheten är arbetsrelaterad stress ett stort folkhälsoproblem som numera 

är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Främst inom hälso- och sjukvården där hög 

arbetsbelastning riskerar att leda till arbetsrelaterad stress. Detta kan leda till att vårdrelationen 

försummas, vårdkvaliteten försämras samt att risken för vårdrelaterade skador ökar. Vidare 

resulterar även arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal i hög sjukfrånvaro, extra 

ekonomiska utgifter och hög personalomsättning. Intresset för mindfulness har ökat då den 

hittills genomförda forskningen tyder på att metoden kan ha gynnsamma effekter så som 

stressminskning, avslappning och förbättring av livskvaliteten. Då det är av vikt att förebygga 
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arbetsrelaterad stress vill författarna sammanställa aktuell forskning om vilken påverkan 

mindfulness har på arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal.  
 

2.7!Syfte!!
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning om mindfulness som 

metod kan påverka arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal.  

1.) Vilka mindfulness-baserade interventioner kan användas för att hantera arbetsrelaterad 

stress?  

2.) Vilken påverkan har mindfulness på arbetsrelaterad stress hos hälso- och 

sjukvårdspersonal?  

 

2.8!Definition!av!centrala!begrepp!
Hälso- och sjukvårdspersonal definieras i denna litteraturöversikt som person/personer som i 

sitt yrke utför hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

3!Metod!!
3.1!Design!!
Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) handlar 

litteraturöversikter om att skapa översikt över ett kunskapsområde utifrån tidigare forskning.  

 

3.2!Urval!
Artikelgenomsökningen har genomförts i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed som 

hittades via Högskolan Dalarnas biblioteks hemsida. Sökorden som är framtagna med hjälp av 

MeSH och som har använts vid artikelsökningen är mindfulness, work stress, job stress, work 

related stress, stress, health professionals, care professionals och health professions. Sökorden 

skrevs ut som fritext och kombinerades med boolesk sökteknik vilket innebär att de 

kombinerades med operatorerna ”AND” och ”OR”. Enligt Östlundh (2012) gör sökoperatorn 

”AND” det möjligt att göra en sökning innehållande flera sökord med sökträffar som handlar 

om båda sökorden som står innan och efter operatorn. Operatorn ”OR” gör det möjligt att söka 

på ett begrepp som har flera synonymer för att utöka sökträffarna. För genomförd artikelsökning 

samt kombinationer av sökord se bilaga 1.  
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3.2.1)Inklusionskriterier))

Artikelsökningen har begränsats till empiriska originalstudier som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter skrivna på engelska som är peer-reviewed. Artiklarna är även 

publicerade mellan år 2009–2019. De omfattas av både män och kvinnor som arbetar inom 

hälso- och sjukvården samt är yrkesaktiva.  

 

3.2.2)Exklusionskriterier))

Artiklar under 60 procents kvalitetsgrad har exkluderats. Artiklar som behandlar mindfulness 

vid olika sjukdomstillstånd har exkluderats.  

 

3.3!Tillvägagångssätt!
Sökningarna utfördes individuellt av författarna genom att använda ovannämnda databaser 

samt sökord. Vid artikelsökningen har abstrakt till artiklar med relevanta titlar lästs. De artiklar 

vars abstract stämmer överens med författarnas syfte har lästs av båda författarna för att 

säkerställa att artiklarnas innehåll stämmer överens med syftet samt att båda författarna ska få 

en djupare förståelse för innehållet. De 20 artiklar som författarna hittade och som hade ett 

innehåll som stämde överens med syftet, delades upp och granskades av båda författarna med 

hjälp av granskningsmallar för att avgöra kvalitetsgrad. Utifrån artiklarnas poäng beräknades 

en procentuell kvalitetsgrad. De artiklar som hade minst medelhög kvalitetsgrad inkluderades i 

studien. När författarna valt ut de 15 artiklar som inkluderades i resultatet, delades de upp 

mellan författarna för att arbetet skulle ske effektivt. För varje artikel skrevs en kort 

sammanfattning ned av innehållet.  

 

3.4!Värdering!av!artiklarnas!kvalité!!
Alla funna artiklar (n=15) har sedan granskats med Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

samt Forsberg och Wengströms (2008) modifierade granskningsmallar som är utformade för 

att granska kvalitativa- och kvantitativa studier (bilaga 2 och bilaga 3). Ett poängssystem som 

bygger på 25 respektive 29 frågor, för varje fråga som artikeln får ett ja på tilldelas ett poäng. 

Summan av poäng omvandlas till en procentuell kvalitetsgrad som avgör om artikeln är av låg, 

medel eller hög kvalitet, för poäng för medel- samt hög kvalitetsgrad se figur 1. De artiklar som 

hade en mixad metod (n=3) granskades med hjälp av både den kvalitativa samt kvantitativa 

granskningsmallen och denna poängsumman adderades och räknades ut till en gemensam 

procentuell kvalitetsgrad. De artiklarna med medel till hög kvalitet enligt granskningsmallarna 

har valts ut för resultat, de artiklar som är av låg kvalitétsgrad exkluderas. 
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 Kvalitativ  Kvantitativ  Mixad metod  

Medel kvalitet 

(procentuell kvalitetsgrad) 

16–21 poäng 

(64–84%) 

20–25 poäng 

(69–86%) 

36–47 poäng 

(67–87%) 

Hög kvalitet  

(procentuell kvalitetsgrad) 

22–25 poäng 

(88–100%) 

26–29 poäng  

(90–100%) 

48–54 poäng  

(89–100%) 
Figur 1: Poäng för kvalitetsgrad hos artiklarna med kvantitativ och kvalitativ  
ansats samt mixad metod.  
 

3.5!Analys!och!tolkning!av!data!!
Båda författarna läste alla utvalda artiklar för att få förståelse för vad artiklarna handlar om, 

vilket rekommenderas enligt Cronin, Ryan och Coughlan (2008). Varje artikel sammanfattades 

på cirka en sida för att få en överblick av artikelns syfte, metod, analys, inklusionskriterier, 

resultat samt diskussion. Detta för att säkerställa att allt väsentligt innehåll uppfattades korrekt 

och dokumenterades (Whittemore & Knafl, 2005). Med överstrykningspennor i olika färger 

markerade författarna resultatet och kategoriserade sedan resultatet utifrån de olika färgerna. 

Resultatet i litteraturöversikten baserades på både originalartiklarna och författarnas 

genomförda sammanfattning. Därefter genomförde författarna en granskning gällande likheter 

och skillnader i metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syften. Slutligen jämfördes 

även likheter och skillnader i artiklarnas resultat som det beskrivs av Friberg (2012). När 

likheter och skillnader identifierades, sorterades materialet utifrån dessa olika kategorier med 

gemensamma områden (Friberg, 2012). Utifrån dessa kategorier och subkategorier skrevs 

resultatet i denna litteraturöversikt. Med hjälp av den korta sammanfattningen kunde likheter 

och skillnader i interventioner och interventionernas påverkan identifieras. Därefter skrev 

författarna resultatet tillsammans.  

 

3.6!Etiska!överväganden!!!
Vetenskapsrådet (2002) har gått ut med forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning till syfte att skydda individerna. De fyra huvudkraven som 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska följa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera deltagarna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter om alla deltagarna i en undersökning 
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ska förvaras på ett sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författarna inkluderade endast artiklar som har fått godkänt av en etisk kommitté eller som 

tydligt visar att etiska överväganden har gjorts (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna 

har strävat efter att vara objektiva i analysarbetet för att inte förvränga eller ändra resultatet från 

artiklarna. Engelska ordböcker har använts vid översättning av engelsk text för att säkerställa 

att översättningen sker korrekt samt att artiklarnas resultat inte påverkas eller ändras.  

 

4!Resultat!
Resultatet baseras på 15 artiklar från Brasilien (n=1), Irland (n=1), Kina (n=2), Portugal (n=1), 

Singapore (n=1), Spanien (n=1), Storbritannien (n=1), Taiwan (n=1), Tyskland (n=1) och USA 

(n=5), se bilaga 4. Elva av artiklarna använde kvantitativ metod. En artikel använde kvalitativ 

metod, tre artiklar använde mixad metod med både kvantitativ samt kvalitativ ansats. Fem av 

artiklarna bedömdes ha hög kvalitet och tio artiklar bedömdes ha en medelhög kvalitet. 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier utifrån frågeställningarna, vilka är: Mindfulness-

baserade interventionerna som kan användas för att hantera arbetsrelaterad stress samt 

Mindfulness påverkan vid arbetsrelaterad stress.  

4.1! Mindfulness6baserade! interventioner! som! kan! användas! för! att! hantera!
arbetsrelaterad!stress!!
Olika mindfulness-baserade interventioner har använts vid arbetsrelaterad stress. De 

interventioner som använts i artiklarna är mindfulness-based stress reduction (MBSR), 

modifierade versioner av MBSR, samt meditation kring kärleksfull godhet och Tong-len 

meditation.   

)

4.1.1)Mindfulness6based)stress)reduction))

Flera artiklar hade MBSR används som intervention. Målet med interventionen är bland annat 

att reducera stress samt att nå en medveten närvaro på arbetsplatsen. Under interventionens 

gång får deltagarna lära sig medvetna andningsövningar, kroppsscanning och att genom 

mindfulness hantera svåra känslor och tankar. Det ingår även lektioner i meditation kring 

kärleksfull godhet, medveten närvaro, medveten kommunikation samt reflektion. MBSR syftar 

till att utveckla medveten närvaro vid aktiviteter i vardagen genom uppmärksamhetsövningar, 

meditation och yogaövningar. Interventionen innehåller både en didaktisk och en praktisk del 

med fysiska träffar en gång varje vecka. Interventionerna har varierat i tidsspann från sex 

veckor (Brady, O´Connor, Burgermeister & Hanson, 2012; Dos Santos et al., 2016; Duarte & 
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Pinto-Gouveia, 2016; Hallman, O´Connor, Hasenau & Brady, 2017; Suyi, Meredith & Khan, 

2017) till åtta veckor (Goodman & Schorling, 2012; Martín-Asuero & García-Banda, 2010; 

Wang, Shih, Chang, Fan & Hu, 2017; Yang, Tang & Zhou, 2018).  

 

4.1.2)Modifierade)versioner)av)Mindfulness6based)stress)reduction))

Flera av artiklarna använde sig av modifierade versioner av MBSR som intervention. Alla 

modifierade versioner har sin grund i MBSR med samma mål - att reducera stress samt att 

uppnå en medveten närvaro. En av dessa var en web-baserad version av MBSR. Innehållet 

inkluderade 16 moduler i form av meditation, yoga och MBSR-tekniker som medvetna 

andningsövningar, kroppsscanning och hantering av känslor och tankar, dessa användes 

växelvis av deltagarna under fyra veckor. Modulerna var i form av interaktiva webbsidor, 

fotografisk demonstration, ljudfiler, videos och skriftliga instruktioner. Varje dags modul tog 

5–30 minuter att slutföra (Wright, 2018). Liknande intervention beskrivs i artikeln av Mahon, 

Mee, Brett och Dowling (2017) som bestod av mindfulness meditation och träning i 

självmedkänsla. Det som skiljer den åt från MBSR är att fokus ligger på meditationstekniker 

som har tyngd på självmedkänsla. Deltagarna fick tvåtimmars sessioner varje vecka.  

En annan av de modifierade versionerna var en telefonbaserad MBSR intervention som varade 

under åtta veckor. Interventionen var kombinerad med både fysiska träffar samt telefonsamtal. 

Under de åtta veckorna hade deltagarna en och en halvtimmes telefonsamtal i grupp med 

instruktören sex dagar i veckan. I början samt på slutet av interventionen träffades deltagarna 

fysiskt på en heldags träff. De hade även tillgång till individuellt utformade instruktioner och 

stöd. Interventionen inkluderade CD-skivor med guidad meditation och en skräddarsydd 

arbetsbok, en DVD med yogainstruktioner samt en bok skriven av grundaren till MBSR 

(Bazarko, Cate, Azocar & Kreitzer, 2013). 

Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) är också utvecklad från MBSR men har inslag 

av kognitiv beteendeterapi. Interventionen innehöll gruppträffar under två timmar varje vecka 

med tillägg av 20-minuters individuell mindfulnessträning hemma sex dagar i veckan under 

åtta veckor. Denna modifierade version fokuserar mer på att öka medvetenheten om sin relation 

till sina tankar och känslor. Under kursen fick deltagarna både praktisk och didaktisk utbildning 

i mindfulnesstekniker. Under gruppträffarna diskuterades deltagarnas observationer kring deras 

känslor, tankar och kroppsupplevelser (Hunter, Snow & Warriner, 2017; Lin, He Yan, Gu & 

Xie, 2019).  
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4.1.3)Meditation)i)kärleksfull)godhet)och)Tong6len)meditation))

Tong-len är en särskild meditationspraxis som utövas inom tibetansk buddhism och kan 

översättas som ”skicka och ta emot”. Tong-len meditation består av olika andningsövningar 

som kombinerar en inre gest av acceptans där negativa aspekter erkänns fullständigt under 

inandning och positiva aspekter som vänlighet och godhet visualiseras för att ge tillbaka till 

andra under utandning. Det huvudsakliga målet med meditationen är att kultivera sin attityd 

och motivation för att finnas där för andra. Interventionen pågick under tio veckor med fyra 

huvudsakliga teman; utveckling av en medveten närvaro, kultivera en kärleksfull godhet, utöva 

Tong-len meditation i svåra situationer samt att integrera de i det dagliga arbetet (Orellana-Rios 

et al., 2018).  

 

4.2!Mindfulness!påverkan!vid!arbetsrelaterad!stress!!
I de kvantitativa artiklarna samt de med kombinerad metod användes olika skalor för att mäta 

mindfulness påverkan vid arbetsrelaterad stress. Dessa skalor används före och efter 

mindfulness-intervention samt vid uppföljning i vissa artiklar. Uppföljningen varierar i 

tidsspann från sex veckor till sex månader efter mindfulness-interventionen. De subkategorier 

som framkommit utifrån mindfulness påverkan vid arbetsrelaterad stress är: Stress, Utbrändhet, 

Depression och ångest, Medkänsla samt Medveten närvaro.  

4.2.1)Mindfulness)påverkan)på)stress))

Nivån av upplevd stress mättes före och efter mindfulness-interventionerna, samt vid 

uppföljning i en del artiklar. Resultatet visade att mindfulness gav en förbättring gällande 

upplevd stress efter avslutad mindfulness-intervention (Bazarko, et al., 2013; Dos Santos et al., 

2016; Duarte, & Pinto-Gouveia, 2016; Lin et al., 2019; Mahon et al., 2017; Orellana-Rios et 

al., 2018; Suyi et al., 2017; Yang et al., 2018). Samma resultat sågs vid uppföljning (Bazarko 

et al., 2013; Hallman et al., 2017; Lin et al., 2019). I fyra av de inkluderade artiklarna sågs en 

viss förbättring i upplevd stress efter mindfulness-interventionen (Brady et al., 2012; Hallman 

et al., 2017; Martín-Asuero & García-Banda, 2010; Wright, 2018) samt vid uppföljning (Dos 

Santos et al., 2016; Martín-Asuero & García-Banda, 2010; Suyi et al., 2017). En studie visar 

ökning av upplevd stress efter mindfulness-interventionen i en av artiklarna, dock sjönk sedan 

stressnivån från avslutad mindfulness-intervention till sexmånaders uppföljning (Wang et al., 

2017). 
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Mindfulness-tekniker minskade hälso- och sjukvårdpersonalens upplevda stress genom att de 

fick verktyg till att ha ett mer reflekterande förhållningssätt till både sina egna samt sina 

kollegors stressreaktioner. På så vis kunde stressen hanteras istället för att projicera den på 

någon annan. Mindfulness ökade den empatiska förmågan och omtänksamheten inom 

arbetslaget och upplevdes ha potentialen att ha en stor inverkan på stress och att bibehålla 

personal inom verksamheten. Förmågan att vara medvetet närvarande möjliggjorde för 

deltagarna att få mer kontroll över sin tid och känslor (Dos Santos et al 2018; Hunter et al., 

2018; Orellana-Rios et al., 2018) och på så vis hantera stressade situationer bättre (Brady et al., 

2012, Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018). Mindfulness-tekniker hjälpte att effektivt 

integrera pauser i dagliga arbetsrutiner speciellt under spända och svåra situationer vilket gjorde 

att stressen släppte (Hunter et al., 2017; Orellana-Rios et al., 2018).  

 

4.2.2)Mindfulness)påverkan)på)utbrändhet))

Nivån av upplevd utbrändhet undersöktes från före till efter mindfulness-intervention samt vid 

uppföljning. Efter mindfulness-interventionen visades en förbättring gällande utbrändhet 

(Bazarko et al., 2013; Dos Santos et al., 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Goodman & 

Schorling, 2012; Orellana-Rios et al., 2018). Detta resultat visade sig även under uppföljning 

(Bazarko et al., 2013). I två av artiklarna visades en viss förbättring gällande utbrändhet (Brady 

et al., 2012; Suyi et al., 2017), samma resultat sågs vid uppföljning (Dos Santos et al., 2016). 

  

Efter avslutad mindfulness-intervention upplevde hälso- och sjukvårdpersonalen att de hade 

kvar energi efter arbetspasset, vilket ledde till att de upplevde sig mindre utmattade (Dos Santos 

et al., 2016). Mindfulness gav verktyg för att slappna av och att bättre ta hand om sig själv och 

på så sätt finnas där för andra (Brady et al., 2012; Hunter et al., 2017). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen identifierade en minskning av samvetsstress och starkare förmåga till 

interpersonella relationer (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2017; Orellana-Rios et al., 

2018; Suyi et al., 2017). De uppgav att mindfulness har lett till en förmåga att ta ett steg tillbaka, 

stanna upp och sluta grubbla. Det ansågs som en frihet då denna förmågan upplevdes som en 

befrielse från år av ilska och negativa tankar (Hunter et al., 2017).  

 

4.2.3)Mindfulness)påverkan)på)depression)och)ångest))

Psykisk ohälsa mättes med hjälp av olika skalor för nivåerna av upplevd depression och ångest. 

En förbättring sågs i upplevd depression och ångest efter avslutad mindfulness-intervention 
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(Dos Santos et al, 2016; Goodman & Schorling, 2012; Orellana-Rios, 2018; Yang et al., 2018). I 

två av artiklarna sågs en viss förbättring i upplevd depression och ångest (Duarte & Pinto-

Gouveia, 2016; Wright, 2018). En viss förbättring sågs även vid uppföljningen (Dos Santos et 

al., 2016).  

 

Genom att fokusera på andningen och att rensa tankarna med hjälp av fokuserings- och 

andningsövningar upplevdes en bättre sömn (Dos Santos et al., 2016). Med hjälp av 

mindfulness-tekniker kunde också fysiska symtom som migrän, kronisk smärta, högt blodtryck 

och sömnlöshet hanteras (Hunter et al., 2018). När stress- och ångestnivån blev för höga ledde 

det till förlorad kontroll, mindfulness gav verktyg till att återfå kontrollen (Hunter et al., 2018). 

Mindfulness upplevdes även kunna hjälpa till att förbättra reaktiviteten mot inre upplevelser, 

öka medvetenheten om interna och externa upplevelser samt om handlingar och attityder i varje 

ögonblick (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al.,2018, Suyi et al., 2017). Upplevd förbättring 

av egenvård, integration av medvetna pauser i arbetet samt en förbättrad teamkommunikation 

kunde även identifieras (Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et al., 2018).  

 

4.2.4)Mindfulness)påverkan)på)medkänsla)

Resultatet visar en ökning av upplevd medkänsla (Bazarko et al., 2013; Brady et al., 2012; 

Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Goodman & Schorling, 2012; Mahon et al., 2017; Suyi et al., 

2017). En artikel visade på en viss ökning av medkänsla (Dos Santos et al., 2016). Tre av 

artiklarna hade en uppföljning efter mindfulness-interventionen. En av dessa visade en ökning 

av upplevd medkänsla (Bazarko et al, 2013). Två av de andra visade endast en viss ökning (Dos 

Santos et al., 2016; Suyi et al., 2017). Mindfulness ökade den empatiska förmågan och 

omtänksamheten i teamet och upplevdes ha en stor inverkan på stressen och trivseln på 

arbetsplatsen (Hunter et al., 2017; Orellana-Rios et al., 2018). 

 

4.2.5)Mindfulness)och)upplevd)medveten)närvaro))

Nivån för den upplevda medvetna närvaron har undersökts, de faktorer som undersöktes var 

hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att observera, beskriva, icke-döma, icke-reagera samt 

total mindfulness poäng. Resultatet efter mindfulness-intervention visade en ökad förmåga för 

hälso- och sjukvårdpersonalen att observera, beskriva, vara icke-dömande, icke-reagera samt 

total mindfulness poäng (Brady et al., 2012; Duarte & Pinto-Gouveia 2016; Hallman et al., 
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2017; Suyi et al., 2017; Wang et al., 2017). Resultatet bibehölls vid uppföljning efter sex 

månader (Hallman et al., 2017; Wang et al., 2017).  

 

Mindfulness hjälpte hälso- och sjukvårdpersonalen att med en större lyhördhet låta sig uppleva 

sensationer, känslor och tankar utan att påverkas av dessa. Mindfulness ökade hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att sätta ord på interna upplevelser, de blev även mer medvetna 

om sina handlingar och attityder i varje ögonblick. Hälso- och sjukvårdpersonalen fick även 

verktyg för att hantera och bli medvetna om både interna och externa erfarenheter som 

sinnesintryck som ljud och lukt, känslor och kognitioner (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 

2018). Genom övningar inom mindfulness och medveten närvaro kunde hälso- och 

sjukvårdspersonalen vara mer närvarande för andra (Brady et al., 2012; Dos Santos et al., 2016; 

Hunter et al., 2018). En gemensam upplevd fördel med mindfulness var egenmakt över 

egenvård, beteenden och attityder (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018).  

 

Förekomst av grubbel, särskilt tankarna kring arbetet på fritiden, upplevdes minska med hjälp 

av mindfulness. En förbättring av kommunikationen och konflikthantering upplevdes även 

inom arbetsgruppen (Dos santos et al., 2016; Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et al., 2018). 

Mindfulness ledde till en ökad medvetenhet om sig själv, genom att markera gränsen mellan 

sig själv samt andra fick hälso- och sjukvårdspersonalen en känsla av kontroll över hur de kände 

och agerade inom sina miljöer (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et 

al., 2018; Suyi et al., 2017). De tekniker inom mindfulness som lärdes ut gjorde det möjligt att 

samla sina tankar, släppa stress och fokusera under arbetet, vilket gjorde det möjligt att fokusera 

på att bygga upp relationer med en patienter (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018; 

Orellana-Rios et al., 2018; Suyi el al., 2017). 

 

Med övningar i medveten närvaro kunde tankar kring saker runtomkring kopplas bort under 

utmanande omständigheter. Under stressade situationer kunde kontrollen återfås med hjälp av 

korta mindfulness-pauser (Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et al., 2018). Träning i fokusering 

ledde till ett genuint inre lugn. En ökad medveten närvaro gjorde det möjligt att utöva mer 

kontroll över sin tid och känslor (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et 

al., 2018). Mindfulness gav en förnyad njutning och tillfredsställelse med att arbeta. En ökad 

förmåga att uppnå en medveten närvaro innebar mer tid för patienterna och att patienterna fick 

mer uppmärksamhet, vilket gjorde patienterna lugna (Brady et al., 2012; Hunter et al., 2018). 
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En medveten närvaro hos hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes ha potential att påverka en 

positiv, varaktig och slutligen en hållande förändring på arbetsplatsmiljön (Hunter et al., 2018).  

 

5!Diskussion!!
5.1!Sammanfattning!av!huvudresultatet!!
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning om mindfulness som 

intervention vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt den 

sammanställda aktuella forskningen har olika metoder använts för implementering av 

mindfulness för hantering av arbetsrelaterad stress för hälso- och sjukvårdpersonal. De metoder 

som använts i de artiklar som ingår i denna litteraturöversikt är MBSR i olika tidsspann och 

andra modifierade interventioner baserade på MBSR samt meditation i kärleksfull godhet och 

Tong-len meditation. De huvudsakliga fynden som framkom i artiklarna var att mindfulness har 

en reducerande påverkan på stress, utbrändhet, depression och ångest samt en ökning av 

medkänsla och medveten närvaro hos hälso- och sjukvårdspersonalen. Positiva resultat 

kvarstod även en tid efter mindfulness-interventionerna.  

 

5.2!Resultatdiskussion!

5.2.1)Mindfulness6interventionens)påverkan)på)arbetsrelaterad)stress)))

Enligt föreliggande litteraturöversikt har mindfulness-interventioner positiv påverkan på 

arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal. Med hjälp av olika mindfulness-

övningar utvecklades ett mer reflekterande förhållningssätt till egna stressreaktioner och genom 

detta kunde stressen hanteras istället för att projicera den på någon annan (Dos Santos et al., 

2018; Hunter et al., 2017; Orellana-Rios et al., 2018). Detta finner även stöd i tidigare forskning 

på området där mindfulness har visat sig ha en reducerande påverkan på stress bland hälso- och 

sjukvårdspersonal (Burton, Burgess, Dean, Koutsopoulou & Hugh-Jones, 2016; Janssen, 

Heerkens, Kuijer, Van der Heijden & Engels, 2018). Detta speglar sig i Watsons (2008) 

omvårdnadsteori där hon understryker vikten av att ge utrymme för känslor. Genom 

mindfulness blir hälso- och sjukvårdpersonal hjälpta till att lyssna inåt och förstå sina egna 

stressreaktioner och på så sätt kan de hantera stressen.  

 

5.2.2)Mindfulness6interventionens)påverkan)på)utbrändhet))

Enligt resultatet i denna litteraturöversikt kan även utbrändhet reduceras med hjälp av 

mindfulness (Bazarko et al., 2013; Dos Santos et al., 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; 
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Goodman & Schorling, 2012; Orellana-Rios et al., 2018). Mindfulness gav hälso- och 

sjukvårdspersonalen verktyg för att slappna av och att bättre ta hand om sig själv och på så sätt 

även finnas där för andra (Brady et al., 2012; Hunter et al., 2017).  Hälso- och 

sjukvårdspersonalen identifierade även en minskning av samvetsstress och starkare förmåga till 

interpersonella relationer (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2017; Orellana-Rios et al., 

2018; Suyi et al., 2017). Detta bekräftas i en tidigare systematisk litteraturöversikt som visar att 

mindfulness har kapaciteten att reducera utbrändhet bland hälso- och sjukvårdpersonal (Luken 

& Sammons, 2016). Detta talar Watson (2012) om i sin omvårdnadsteori där hon belyser vikten 

av att ha en kärleksfull syn på sig själv, hon drar paralleller mellan att vårda sig själv och att 

vårda andra. Hon menar att det är först när vi som hälso- och sjukvårdspersonal har förmåga 

till egenvård som vi också kan ge en god och omsorgsfull vård till patienterna.  Hon betonar 

även att för att kunna vara medvetet närvarande i mötet med patienterna, måste hälso- och 

sjukvårdspersonal först kunna vara det med sig själva.  

 

Då utbrändhet är starkt förknippat med arbetsrelaterad stress (Zhenyu, Aolin & Bo, 2011) och 

detta resulterar i hög sjukfrånvaro, extra ekonomiska utgifter och hög personalomsättning blir 

följden att samhället och organisationen förlorar både kompetens och ekonomiska medel 

(Anyebe, Garba, Ukut & Hadiza, 2014). Genom att utöva mindfulness kan detta förebyggas på 

så sätt att antalet sjukskrivningar minskar eftersom arbetsrelaterad stress i dagsläget är den 

vanligaste orsaken till sjukskrivningar (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

5.2.3)Mindfulness6interventionens)påverkan)på)medkänsla))

Resultatet av föreliggande litteraturöversikt visar på en ökning av upplevd medkänsla efter 

mindfulness-interventionen (Bazarko et al., 2013; Brady et al., 2012; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2016; Goodman & Schorling, 2012; Mahon et al., 2017; Suyi et al., 2017). Det visade sig även 

att mindfulness ökade den empatiska förmågan samt förbättrade kommunikationen på 

arbetsplatsen, detta påverkade stressen och trivseln på arbetsplatsen positivt samt ledde till en 

ökad känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse på arbetet (Dos Santos et al., 2018; Hunter 

et al., 2017; Orellana-Rios et al., 2018). Detta bekräftas i tidigare forskning som visar att 

mindfulness-tekniker som meditation ökar både den empatiska förmågan samt medkänslan 

(Luberto et al., 2017). Det har även visat sig finns en koppling mellan klimatet på arbetsplatsen 

i form av till exempel kommunikation, hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsengagemang 

samt personcentrerad vård (Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2012). Detta påpekar även Watson 

(2008) då hon menar att en medveten närvaro samt kärleksfull välvilja och medkänsla gentemot 
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sig själv och andra, med hjälp av mindfulness, lägger grunden till ett medvetet vårdande och en 

god vård. Författarna anser att detta kan leda till att personalomsättningen minskar då forskning 

har påvisat att faktorer som stress, utbrändhet, låg känsla av meningsfullhet och låg känsla av 

arbetstillfredsställelse leder till en ökad personalomsättning (Chiang & Chang, 2012; Hayes et 

al., 2006).  

 

5.2.4.)Mindfulness6interventionens)påverkan)på)medveten)närvaro))

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att mindfulness-tekniker gjorde att hälso- och 

sjukvårdpersonalen kunde vara mer närvarande för andra (Brady et al., 2012; Dos Santos et al., 

2016; Hunter et al., 2018). Genom att använda sig av mindfulness-tekniker var det möjligt att 

samla sina tankar, vara medvetet närvarande och fokusera på att bygga upp en relation med 

patienter (Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2018; Orellana-Rios et al., 2018; Suyi el al., 

2017). Tidigare forskning har visat att mindfulness bidrar till en förmåga hos personen att skapa 

ett tyst mentalt utrymme som ger ett större perspektiv och leder till en högre medveten närvaro 

(Hunter, 2015). Detta beskriver Watson (2008) i sin omvårdnadsteori där hon menar att med 

hjälp av mindfulness-övningar i medveten närvaro blir hälso- och sjukvårdspersonalen hjälpt 

att centrera sig inför mötet med patienten och se dennes behov här och nu. Watson talar även 

om att för att kunna vara närvarande för andra så måste vi först vara det med oss själva. Hon 

menar att en medvetenhet kring det egna självet är en förutsättning för att kunna utföra en god 

omvårdnad.  

 

Författarna anser att detta kan leda till att hälso- och sjukvårdpersonalen ger en mer 

personcentrerad vård, detta påstående stödjs även av tidigare forskning som påvisar att en 

medveten närvaro leder till ett mer patientcentrerat fokus och lyssnande (Hunter, 2015). 

Personcentrerad vård har även i tidigare forskning visat sig ge en positiv effekt på hälso- och 

sjukvårdspersonalens arbetstillfredsställelse samt en reducerande effekt på arbetsrelaterad 

stress (Jeon et al. 2012). Detta innebär att personcentrerad vård kan inverka positivt på 

arbetsrelaterad stress med stöd av mindfulness. Som ett intressant bifynd sågs en sänkning i 

antalet patientsäkerhetshändelser som felmedicineringar, fallolyckor och aggressiva patienter 

(Brady et al., 2012), vilket tyder på att mindfulness påverkar arbetsrelaterad stress som sedan i 

förlängningen kan ha kapacitet att förbättra både patientsäkerheten och patientens 

tillfredsställelse av vården. För att styrka denna tes krävs dock fortsatt forskning med fokus på 

patientens perspektiv.  
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5.2.5.)Införande)av)mindfulness)))

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt har visat att mindfulness underlättar 

arbetssituationen för hälso- och sjukvårdspersonalen och samtidigt får de att må bra och ha 

tillräckligt med energi för både privatliv och yrke (Dos Santos et al., 2016). Mindfulness gav 

hälso- och sjukvårdspersonalen verktyg till att ha ett mer reflekterande förhållningssätt till både 

sina egna samt sina kollegors stressreaktioner (Dos Santos et al 2018; Hunter et al., 2017; 

Orellana-Rios et al., 2018). På så vis kunde de hantera stressade situationer på ett bättre sätt 

(Brady et al., 2012, Dos Santos et al., 2016; Hunter et al., 2017).  Detta bekräftas i tidigare 

forskning där mindfulness har visat sig ha en reducerande påverkan på stress bland hälso- och 

sjukvårdspersonal (Burton, Burgess, Dean, Koutsopoulou & Hugh-Jones, 2016; Janssen, 

Heerkens, Kuijer, Van der Heijden & Engels, 2018). Det finns ett samband mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens arbetssituation och patientsäkerheten, trots detta prioriteras riskerna i 

arbetsmiljön inte av sjukhusledningarna (Arbetsmiljöverket, 2010).  

 

En bristfällig sjukhusorganisation där produktiviteten uppskattas mer än den mänskliga 

servicen ökar risken för arbetsrelaterad stress (Aiken et al., 2001). Arbetsrelaterad stress 

påverkar även professionell effektivitet och hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att fatta 

rationella beslut (Mather & Lighthall, 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skyldighet att arbeta på ett sätt som innebär att 

patientsäkerheten inte blir drabbad.  Då arbetsrelaterad stress leder till en bristande 

patientsäkerhet (Almén, 2017; Teng, Shyu, Chiou, Fan, och Lam, 2010) är det särskilt viktigt 

att detta förebyggs.  För att förebygga detta på ett individuellt plan för hälso- och 

sjukvårdpersonalen kan mindfulness införas av arbetsgivaren. När detta är uppnått kan även 

patientsäkerheten förbättras och antal olyckor reduceras (Brady et al., 2012).  Med hjälp av 

minfulness kan även sjukfrånvaro förbyggas och ekonomiska utgifter reduceras (Anyebe, 

Garba, Ukut & Hadiza, 2014).  

 

5.3!Metoddiskussion!!
Genomförandet av denna uppsats har skett i form av en litteraturöversikt med syfte att ta reda 

på vilken påverkan mindfulness som metod har vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och 

sjukvårdspersonal samt hur metoderna används. Sökorden som användes i denna 

litteraturöversikt togs fram med hjälp av svensk MeSH som ger förslag på engelska och svenska 

medicinska termer. Då sökordet stress är väldigt brett valde vi att begränsa sökträffarna till 

sökorden work stress, job stress och work related stress. Styrkorna med dessa sökord är att 
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sökträffarna inkluderar artiklar som relaterar till stress på arbetsplats. Sökningar gjordes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO där merparten av forskning inom medicin och 

omvårdnad finns tillgänglig (Friberg, 2012). Validiteten stärks av att söka i flera databaser då 

det ökar chansen att finna relevanta artiklar (Henricson, 2012). Artiklar med både kvantitativ-, 

kvalitativ- samt mixad metod har inkluderats för att öka trovärdigheten för studien samt för att 

få ett bredare och mer nyanserat perspektiv. Vid sökningarna framkom att majoriteten av 

artiklarna på området var av kvantitativ karaktär och fler studier med kvalitativ ansats hade 

förmodligen gett en bättre och mer nyanserad beskrivning av mindfulness som metod vid 

arbetsrelaterad stress.  

 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt skiljer sig i urval, metod och datainsamling 

samt själva upplägget av mindfulness interventionerna, vilket kan påverka det sammanställda 

resultatets validitet. Henricson (2012) menar att reliabiliteten påverkas när artiklarna använt sig 

av flera olika mätinstrument för att mäta samma symtom. På grund av att mindfulness är ett 

förhållningsätt och en träning i medveten närvaro innebär det att det är upp till varje enskild 

huruvida interventionerna påverkar eller ej. Alla inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt 

har haft frivilligt deltagande samt gett deltagarna olika verktyg för att utöva mindfulness på 

egen hand. Därför bedömdes att artiklarna kunde ställas mot varandra och användas 

tillsammans i denna litteraturöversikt.  

 

Enskilda artiklar har en brist på mångfald vad gäller etnicitet, kön och geografisk utgångspunkt. 

Resultatet utgörs av artiklar från ett antal olika länder i olika världsdelar vilket breddar 

perspektivet. Detta kan ses både som en styrka och som en svaghet då både kulturen och 

sjukhussystemen i de olika länderna skiljer sig åt. I resultatet av denna litteraturöversikt 

framkommer likväl samma fynd vilket indikerar att mindfulness har potentialen att minska 

stress och medföljande symtom hos hälso- och sjukvårdspersonal oberoende av geografisk 

utgångspunkt. De artiklar som valdes hade ett tidsspann på tio år, vilket kan göra att viss 

forskning kan ses som föråldrad då all forskning bör ses som förnybar och inte vara äldre än 

fem år (Forsberg och Wengström, 2016). Elva av de inkluderade artiklarna var dock inte äldre 

än fem år och påvisade samma resultat som de äldre vilket gör att författarna anser även dessa 

som relevanta att inkludera. De inkluderade artiklarna hade en kvalitetsprocent mellan 69–93 

procent vilket är en styrka för litteraturöversikten.  
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Utifrån syfte och frågeställningar identifierades olika kategorier och subkategorier som 

resultatet delades in efter. Flera av artiklarna mätte fler aspekter men för att svara på syftet 

inkluderades endast den data som svarade på mindfulness påverkan på stress, utbrändhet, 

depression och ångest, medkänsla samt medveten närvaro. Det var dock en utmaning att 

formulera subkategorin utbrändhet och att motivera för den data som skulle inkluderas. 

Artiklarna har beskrivit begreppet utbrändhet på olika sätt samt använt olika mätinstrument för 

att mäta symtom på utbrändhet. Vissa artiklar har inte använt sig av ordet “utbrändhet” men de 

har mätt symtom som faller in under beskrivningen av vad utbrändhet är. Därför valde 

litteraturöversiktens författare att inkludera deras resultat under subkategorin. Validiteten av 

vårt sammanställda resultat hade kunnat stärkts om artiklarna använt sig av samma begrepp och 

mätinstrument. 

 

5.4!Etikdiskussion!!
De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten har gjort noggranna etiska överväganden 

eller fått ett godkännande av en etisk kommitté. I en av artiklarna fanns inte ett etiskt 

godkännande men däremot en noggrann beskrivning av hur deltagarna i artikeln blivit 

tillfrågade om deltagande och sedan väl informerade om att hänsyn tagits angående anonymitet 

och användning av uppgifter. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att 

litteraturöversiktens vetenskapliga trovärdighet ökar då den bottnar i ett godkännande av en 

etisk kommitté. Författarna har i samförstånd med varandra sammanställt och värderat 

artiklarnas kvalitet och etiska ställningstaganden. Vissa svårigheter upplevdes i översättningen 

av vissa tillämpade huvudbegrepp som fanns beskrivna i texten. För detta ändamålet användes 

engelsk-svenskt lexikon för att säkerställa att all data översatts rätt. Författarna har strävat efter 

att på ett objektivt och sanningsenligt vis inte förvränga tolkningen av artiklarna och personliga 

uppfattningar har åsidosatts i analysarbetet. Plagiering har inte förekommit och korrekt 

referenshantering har tillämpats både i löpande text och i referenslista.  

 

6!Klinisk!betydelse!för!samhället!!
Forskningen om hur mindfulness påverkar hälso- och sjukvårdspersonal med stressymptom är 

fortfarande ett nytt och relativt outforskat område. Litteraturöversikten tyder på att mindfulness 

som intervention har en positiv påverkan på arbetsrelaterad stress. Resultatet bidrar till att öka 

kunskapen kring vilka modeller och interventioner som kan vara framgångsrika att använda för 

att förebygga arbetsrelaterad stress och medföljande symtom hos hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Vidare kan resultatet användas i förbättringsarbete i kliniska verksamheter där fokus läggs på 

att öka vårdkvaliteten samt hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Resultatet tyder även 

på att mindfulness kan användas för att förbättra vårdkvaliteten samt hälso- och 

sjukvårdspersonalens relationer med kollegor, vårdsökande personer och närstående. Dock 

krävs ytterligare forskning för att på djupet undersöka hur de olika mindfulness-teknikerna 

påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsrelaterade stress.  

 

7!Slutsats!
Mindfulness har en reducerande påverkan på arbetsrelaterad stress hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. De mindfulness-baserade interventioner som kan användas för att hantera 

stress på arbetsplats är MBSR, modifierade interventioner baserade på MBSR samt meditation 

i kärleksfull godhet och Tong-len meditation. Mindfulness kan påverka arbetsrelaterad stress 

genom att minska stress, utbrändhet, depression och ångest samt öka medkänsla och medveten 

närvaro. Detta är ett viktigt tillägg till kunskapsbasen eftersom stressnivåerna hos hälso- och 

sjukvårdpersonal är höga och förbättringar på detta område kan öka både patientens och hälso- 

och sjukvårdspersonalens tillfredsställelse. Det kan även förbättra vårdkvaliteten samt minska 

kostnaderna för hälso- och sjukvården. Dessutom har denna litteraturöversikt illustrerat att det 

finns en mängd olika variationer av mindfulness baserade interventioner som kan vara 

fördelaktiga för att minska hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsrelaterad stress.  

 

8!Förslag!till!vidare!forskning!!
Det krävs mer omfattande forskning med större populationer som undersöker hur mindfulness 

påverkar hälso- och sjukvårdspersonal på en djupare nivå samt undersöker påverkan för både 

personal, patienter samt patientsäkerheten. Mer forskning med kvalitativ ansats skulle ge ett 

bredare och mer nyanserat perspektiv på den upplevda arbetsrelaterade stressen samt hur 

kunskapen om mindfulness påverkar denna. Det vore även intressant med vidare forskning som 

endast undersöker påverkan av mindfulness hos sjuksköterskor. Det är nödvändigt att ämnet 

uppmärksammas av politiker, regioner och sjukhusledning. Detta för att kunna öka 

patientsäkerheten, minska antal vårdrelaterade skador, få ett bättre arbetsklimat, minska 

personalomsättningen samt att sänka vårdkostnader. )  
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The impact of an 
innovative 
mindfulness-based 
stress reduction 
program on the health 
and well-being of 
nurses employed in a 
corporate setting.  

Mäta mindfulness-
interventionens  
påverkan på hälsan och 
välbefinnandet hos 
sjuksköterskor anställda i 
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sjukvårdsorganisation.  

Kvantitativ ansats.  
 
Utvärdering av 
interventionsgupp 
före och efter 
interventionen.  
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(Alla var 
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Hög 
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Brady, S., 
O´connor, N., 
Burgermeister, S., 
& Hanson, P.  
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USA 

The impact of 
mindfulness 
meditation in 
promoting a culture 
of safety in an acute 
psychiatric unit.  

Att undersöka inverkan av 
mindfulness-based stress 
reduction för att hantera 
stress och förbättra 
patientens vård.  

Mixad metod 
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
före och efter 
interventionen.   

n=16  
 
(13 var 
kvinnor 
och 3 var 
män) 

Poängen för stresskalan minskade från före till efter 
interventionen. Det visades en positiv förbättring i en 
av kategorierna för utbrändhet - personlig prestation 
men denna var inte statistiskt signifikant. Poängen för 
mindfulness ökade signifikant från före till efter 
interventionen. Subkategorierna för the sense of self 
scale visade en signifikant skillnad för själv 
accepterande, känsla för vad som är möjligt och känsla 
för ansvar att bry sig om sig själv och sin hälsa, Även 
den totala poängen för the sense of self visade en 
signifikant skillnad. poängen för skalan för patientens 
tillfredsställelse hade en ökning för sjuksköterskor och 
terapeuter men inte för psykiatriker. Skalan för 
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Medel  
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Dos Santos, T. M., 
Harumi Kozasa, 
E., Sampaio 
Carmagnani, I., 
Hiromi Tanaka, L., 
Silva Lacerda, S., 
& Nogueira-
Martins, L. A.  
 
2016 
Brasilien  

Positive Effects of a 
stress reduction 
program based on 
mindfulness 
meditation in 
brazilian nursing 
professionals: 
qualitative and 
quantitative 
evaluation. 

Att utvärdera effekterna av 
ett stressreducerings 
program hos vårdpersonal. 

Mixad metod 
 
Gruppintervjuer 
och statistisk analys 
genomfördes 
genom att använda 
IBM-SPSS version 
22.0 

n=13  
 
(1 man och 
12 
kvinnor) 

Den kvantitativa analysen visade en signifikant 
sänkning av upplevd stress, utbrändhet, depression och 
ångest. Tydliga skillnader sågs gällande både fysiska 
och psykiska domäner i quality of life scale.  
 
Den kvalitativa analysen visade på att deltagarna 
upplevde en förbättring i sin förmåga att reagera 
känslomässigt. En förbättrad förmåga att lägga märke 
till både inre och yttre upplevelser som till exempel 
kognition, känslor och sinnesintryck sågs också. Det 
resulterade även i en förbättrad medveten närvaro.  

 

Hög 

88% 
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Duarte, J., & 
Pinto-Gouveia, J.  
 
2016 
Portugal 

Effectiveness of a 
mindfulness-based 
intervention on 
oncology nurses´ 
burnout and 
compassuíon fatigue 
symtoms: A non-
randomized study  

Att utforska effektiviteten 
av mindfulness-based 
intervention för 
sjuksköterskor  

Kvantitativ  
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
och kontrollgrupp.  

n= 48 
 
(42 var 
kvinnor 
och 6 var 
män) 

Signifikant minskning i compassion fatigue från före 
till efter intervention i interventionsgruppen. Ingen 
skillnad sågs i kontrollgruppen. En signifikant 
minskning i undvikande beteende (tankar, känslor) och 
en ökning i mindfulness, self-compassion, 
observerande samt en minskning av icke-dömande 
sågs. Ingen signifikant skillnad i kontrollgruppen. En 
signifikant minskning i utbrändhet och stress hos 
interventionsgrupp sågs även. En signifikant ökning 
sågs av mindfulness (icke-reagera och tillfredsställelse 
med livet).  
 

 

Medel  

69% 

Hallman, I. S., 
O´connor, N., 
Hasenau, S., & 
Brady, S. 
 
2017 
Usa 

Improving the culture 
of safety on a high-
acute inpatient 
child/adolescent 
psychiatric unit by 
mindfulness-based 
stress reduction 
training of staff.  

Att minska upplevda 
nivåer av arbetsrelaterad 
stress och förbättra patient- 
och personalens säkerhet 
genom att implementera ett 
kort träningsprogram för 
mindfulness-baserat 
stressreducering (MBSR) 
för personalen på en akut 
psykiatrisk enhet.  

Kvantitativ ansats.  
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp.   

n= 12  
 
(10 
kvinnor 
och 2 män) 

Resultatet av interventionen visade att frånvaro från 
jobbet minskade med fem skift under 
tvåmånadersperiod.  
 
En betydande effekt visades på upplevd stress vid två 
månaders uppföljning.  
 
Poängen för toronto mindfulness scale ökade 
signifikant från före till efter interventionen och ökade 
ytterligare efter två månader.  

 

Medel  

76% 

 

Hunter, L., Snow, 
S., & Warriner, S.  
 
2018 
Storbritannien  
 
 

Being there and 
reconnecting: 
Midwives 
perceptions of the 
impact of 
mindfulness training 
on their practice  

Att undersöka hur 
barnmorskor som deltog i 
en mindfulness kurs 
upplevde att det påverkade 
deras professionella praxis 
och den upplevda 
arbetsrelaterade stressen.  

Kvalitativ 
 
Semistruturerade 
intervjuer  

n= 9 
 
(Alla var 
kvinnor)  

Fyra överordnade teman identifierades:”being 
challenged ,” ”containing the self,” ”reconnecting,” 
samt “moving forward with confidance.” 
 
Deltagarna upplevde en ökad känsla av kontroll och en 
bättre kollegial relation.  

 

Hög  

92% 

 

 

Goodman, M., & 
Schorling, J 
 
2012 
USA   

A mindfulness course 
decreases burnout 
and improves well-
being among 
healthcare providers  

Att avgöra om en kurs, 
baserad på MBSR kan 
minska utbrändhet och 
förbättra det mentala 
välmående bland läkare 
och annan hälso- och 
sjukvårdpersonal.  

Kvalitativ n=93  
 
(60 
kvinnor 
och 33 
män) 

En statistisk signifikant skillnad i poäng för den 
mentala hälsan, känslomässig utmattning, 
personlighetsförändring och personlig prestation efter 
avslutad intervention.  

 

Medel  

72% 
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Lin, L., He, G., 
Yan, J, Gu, C., & 
Xie, J.  
 
2019 
Kina  

The effects of a 
modifies 
mindfulness-based 
stress reduction 
program for nurses: 
A randomized 
controlled trial.  

Att utvärdera effekten av 
modifierad mindfulness-
based stress reduction 
program på stress, 
påverkan och elasticiteten 
bland sjuksköterskor på 
allmänsjukhus I Kina.  

Kvantitativ ansats.  
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
och kontrollgrupp 
före och efter 
interventionsgrupp.  

Interventio
nsgrupp: 
n=44 
(43 
kvinnor 
och 1 man) 
 
Kontrollgr
upp:  
n=46 
(41 
kvinnor 
och 5 män) 
 
 

Det var en statistisk signifikant effekt på upplevd 
stress, positiv och negativ affekt mellan de två 
grupperna från före till efter intervention samt efter 3-
månaders uppföljning.  
 
Ingen signifikant skillnad på arbetstillfredsställelse 
mellan grupperna.  
 
 

 

Medel  

69% 

Mahon, M. A., 
Mee, L., Brett, D., 
& Dowling, M.  
 
2017 
Irland 

Nurses´ perceived 
stress and 
compassion 
following a 
mindfulness 
meditation and self-
compassion training  

Bestämma huruvida 
intervention av 
mindfulness meditation 
och träning av självkänsla 
har någon effekt på 
sjuksköterskors 
självrapporterade nivå av 
stress och medlidande.  

Kvantitativ ansats.  
 
Utvärdering av två 
olika 
interventionsgruppe
r med olika 
tidslängd på 
interventionerna.  

n=64  
 
 

Det var en förbättring på en skala för medlidande efter 
interventionen hos alla tre sjukhusen. För ett av dessa 
sjukhus var skillnaden signifikant.  
 
Resultaten visade på en signifikant skillnad från före 
till efter interventionen gällande upplevs stress.  

 

Medel  

83% 

Martín-Asuero, A., 
& García-Banda, 
G. 
 
2010 
Spanien 

The mindfulness-
Based Stress 
Reduction Program 
(MBSR) Reduces 
Stress-Related 
Psychological 
Distress in Healthcare 
Professionals 

Att undersöka hur 
mindfulness kan underlätta 
för att minska psykisk 
ohälsa/ångest hos en grupp 
hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ 
 
Jämförelse mellan 
interventionsgrupp 
och kontrollgrupp. 

n=29 
 
83% var 
kvinnor 
och 17% 
var män. 

Nivån av psykologisk stress var signifikant minskad 
från före till efter intervention och fram till uppföljning. 
Nivån av upplevd stress minskade också men denna 
minskning var ej statistiskt signifikant. I skalan för 
ältade/grubblande sågs också en minskning från före 
till efter intervention samt fram till uppföljning. Till sist 
sågs även en minskning i den negativa komponenten av 
affekt medan den positiva komponenten av affekt inte 
ändrades.  

 

 

Hög  

93% 
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Orellana-Rios, C., 
Radbruch, L., 
Kern, M., Regel, 
Y.U., Anton, A., 
Sinclair, S., & 
Schmidt, S. 
 
Tyskland 
2018 

Mindfulness and 
compassion-oriented 
practices at work 
reduce distress and 
enhance self-care of 
palliative care teams: 
a mixed-method 
evaluation of an “on 
the job” program.  

Att införa en “på jobbet”-
medvetenhet och 
meditationsträning i 
medkänsla som syftar till 
att minska ångest, främja 
motståndskraft och stärka 
en prosocial motivation i 
det kliniska mötet för 
tvärvetenskapliga team.   

Mixad metod 
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
före och efter 
intervention. 

n=28 
 
21 st var 
kvinnor 
7st var 
män  

Betydande förbättringar hittades i två av tre 
utbrändhetskomponenter ! emotionell utmattning och 
personlig prestation. Betydande förbättringar gällande 
stress, ångest och glädje i arbetet sågs även. Kvalitativa 
data avslöjade en upplevd förbättring av egenvård, 
integration av medvetna pauser i arbetsrutiner, en 
minskning av ältande samt en förbättring av 
teamkommunikation.  

 

Medel 

79%  

Suyi, Y., Meredith, 
P., & Khan, A. 
 
2017 
Singapore 

Effectiveness of 
mindfulness 
intervention in 
reducing stress and 
burnout for mental 
health professionals 
in Singapore.  

Att undersöka 
effektiviteten av ett 
mindfulness-program för 
att öka mindfulness och 
medkänsla, minska stress 
och utbrändhet hos 
vårdpersonal inom 
psykiatrin.  

Kvantitativ 
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
före och efter 
intervention. 

n=37 
 
30 st var 
kvinnor 
och 7 st 
var män. 

Analysen visade att det skedde en betydande förändring 
i fyra av de fem mindfulness-facetterna från före till 
efter intervention, dessa var: Observera, beskriva, icke-
dömande, icke-reagera samt total mindfulness poäng. 
Dessa förändringar kvarstod vid uppföljningen. Det 
visades en signifikant förändring i poäng för 
självmedkänsla samt medkänsla för andra från före till 
efter intervention. Dock var det bara förändringen i 
poäng för självmedkänsla som kvarstod vid uppföljning 
efter tre månader. Inga statistiskt signifikanta 
förändringar sågs i skalorna för utbrändhet och 
frikoppling.  

 

Medel 

86% 

 

 

Wang, S-C., 
Wang, L-Y., Shih, 
S-M., Shang, S-C., 
Fan, S-Y., & Hu, 
W-Y.  
 
2017 
Taiwan 

The effects of 
mindfulness-based 
stress reduction on 
hospital nursing staff  

Att utorska effekterna av 
mindfulness-based stress 
reduction intervention på 
stressnivåer hos 
nyutbildade 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ 
 
Utvärdering av två 
olika 
interventionsgruppe
r samt en 
kontrollgrupp.  

n=78  
 
(Alla var 
kvinnor) 
 
 
 

Signifikant skillnad i skala för mindfulness från före 
interventionen till sexmånaders uppföljning.  
 
Nivån för stress ökade först mellan före och efter 
interventionen men minskade sedan mellan före 
interventionen och sexmånaders uppföljning.  

 

Medel  

69% 

Wright, M.  
 
 
2018 
USA 

Evaluation of a 
holistic stress 
reduction program 
among nurse-
minwifes.  

Att utvärdera effektiviteten 
I ett holistiskt, webbaserat 
program som använder 
holistiska metoder för 
stressminskning och 
förbättrad hantering bland 
certifierade sjuksköterskor-
barnmorskor.  

Kvantitativ ansats.  
 
Utvärdering av 
interventionsgrupp 
före och efter 
intervention  

n=10 
 
(Alla var 
kvinnor) 

En 25% minskning av medelvärdet för upplevs stress 
efter interventionen.  
 
En förbättring med 18,6 % av tilltron till sin egen 
förmåga  

 

Medel 

76% 
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Yang, J., Tang, S., 
& Zhou, W.  
 
2018 
Kina  

Effect of 
mindfulness-based 
stress reduction 
therapy on work 
stress and mental 
health of psychiatric 
nurses.  

Undersöka effekten av 
mindfulness-based stress 
reduction vid 
arbetsrelaterad stress och 
mental hälsa hos psykiatri 
sjuksköterskor  

Kvantitativ 
 
Jämförelse mellan 
kontrollgrupp och 
interventionsgrupp 
 

Kontrollgr
upp: n=47 
(15 män 
och 32 
kvinnor) 
 
Interventio
nsgrupp: 
n=48 
(16 män 
och 32 
kvinnor) 

Efter interventionen sänktes poängen för Symtom 
checklist visade signifikant förbättring i 
interventionsgruppen. Ingen signifikant skillnad 
hittades hos kontrollgruppen. Det sänkte även poängen 
i Self-rating depression scale och self-rating anxiety 
scale signifikant i interventionsgruppen, ingen märkbar 
skillnad i kontrollgruppen. Poängen i Nursing Stress 
Scale sänktes även signifikant, ingen skillnad sågs hos 
kontrollgruppen.  

 

Hög 

90% 
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