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Sammanfattning    

Stressrelaterad ohälsa är utbrett i hela vårt samhälle och sjukskrivningarna präglas i hög grad 

av stressrelaterade symtom. Sjuksköterskorna på våra akut - och slutenvårdsavdelningar 

träffar dagligen patienter med dessa symtom. Här finns endast tiden till att vårda och utesluta 

somatiska symtom, medan sjuksköterskorna sällan eller aldrig har utrymme att samtala eller 

vårda den stressrelaterade ohälsan. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse att vårda patienter med stressrelaterade symtom. En kvalitativ 

studie har utförts, baserad på sex semistrukturerade intervjuer, där informanterna fått ett 

ramverk av samma frågeställningar som sedan fördjupats i samklang med varje enskild 

informant. Resultatet redovisas i form av fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. 

Huvudkategorierna är följande: “När somatiska symtom och stressrelaterade symtom inte 

skiljer sig åt”, “När tid inte finns”, “Omhändertagandet och sjuksköterskans självklara 

uppdrag”, “Hur rustad är sjuksköterskan?”. Resultatet ger en bild av sjuksköterskornas 

upplevelse av att inte ha tid eller mandat att göra annat än att utesluta och vårda somatisk 

sjukdom. I de fall där symtombilden är mer diffus, och i samtal visar sig härröra 

stressrelaterad ohälsa, skrivs patienten ut, utan etablerad rutin för remiss till primärvården. 

Resultatdiskussionen pekar på ett arbetssätt som skapar en frustration hos informanterna, då 

de inte har möjlighet att vårda patienter med stressrelaterade symtom fullt ut. Det saknas 

rutiner för remissförfarande och mandat att ge tid till den här patientgruppen. Trots detta visar 

studien att informanterna ser det som sin självklara uppgift att ge en god och jämlik vård, 

även om den är svår att upprätthålla under rådande omständigheter.  

 

Nyckelord: Stressrelaterade symtom, stressrelaterad ohälsa, stress, sjuksköterska, upplevelse, 

vårdande. 
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INLEDNING 

Vi står inför ett helt nytt sjukdomspanorama, men trots detta är dagens sjukvård i många delar 

baserad på industrisamhällets sjukdomspalett – ämnesomsättningssjukdomar, diabetes, hjärt – 

och kärlsjukdomar och cancer. Men det moderna samhället har en mycket mer mångfasetterad 

ohälsa. Dagens sjukdomar kommer många gånger inifrån – ”jag mäktar inte med”. 

Ohälsoproblematiken ser alltså annorlunda ut idag och den stressrelaterade ohälsan dominerar 

sjukskrivningarna. Många av oss har upplevt stress på olika nivåer. Vi ska se bra ut, ha 

drömjobbet, bilda den fantastiska familjen och allt ska fungera och se så bra ut som möjligt. 

Vi ska vara tillgängliga och uppkopplade dygnets alla timmar och det gränslösa arbetslivet 

blir mer och mer utbrett.  

Sömnsvårigheter och hjärtklappningarna smyger sig på och symtomen avlöser varandra, men 

det är inte alltid vi gör kopplingen till att våra somatiska sjukdomar kommer från stress. Allt 

fler söker sjukvård för stressrelaterade symtom men hur möter vården dessa patienter? Var 

ligger ansvaret att fånga upp varningssignalerna? Har den moderna ohälsan sprungit förbi 

studieplanerna på de medicinska och vårdvetenskapliga institutionerna? 

BAKGRUND 

Med begreppet stressrelaterade symtom menas de symtom, både psykiska och somatiska, som 

uppkommer på grund av stress. Som det nedan beskrivs påverkar stress kroppen på ett sätt 

som vi, som författare, upplever inte alltid är allmänt känt. Währborg (2009, s. 32) menar att 

de vetenskapliga uppdelningar som görs mellan sociologi, psykologi och medicinska 

discipliner möjligtvis motverkar sitt syfte många gånger. För att kunskapen om den nya 

ohälsan ska öka behöver även dessa discipliner samspela. Etiologin kring olika sjukdomar är 

nödvändigtvis inte längre detsamma som vi skolats in i, när vi står inför ett helt nytt 

sjukdomspanorama, där stressrelaterad ohälsa breder ut sig. 

Nedan presenteras begreppet stress utefter vårdvetenskapliga och medicinska panoraman. 

Dessa presenteras under rubrikerna vårdvetenskapliga begrepp samt kroppen och stress.  

Begreppet stress 

I fler och fler undersökningar blir det tydligt hur människor upplever högre krav. I Ekstedt 

och Fagerbergs (2005) studie, om levda erfarenheter tiden innan utbrändhet, berättar 

deltagarna om hur de riktat sitt medvetande mot ansvar till jobbet och familjen och det har då 

känt som något tillfredställande och som skapade en mening i deras liv. När utmaningarna 

bara blev större så fokuserade de ännu hårdare på de ansvarsområden de hade för att känslan 

av mening och glädje skulle infrias. Detta ökade dock deras stressnivå och tillslut 

omvandlades känslan av mening till känslan av misslyckande. Människor som jobbar i stort 

sett dygnet runt, eller människor som pressas av försörjningsansvar under arbetslöshet, 

skildrar sina livssituationer som att ständigt leva med stigande press (Perski 2006, s. 30). Det 

är inte alltid något negativt med påfrestning och ansträngning. Det kan ibland snarare ses som 

något som ger en känsla av att det händer något lite extra. Det som reglerar hur vi reagerar på 

stress är snarare relationen mellan våra resurser och de belastningarna vi utsätts för. En 

långvarig aktivering av våra stressfysiologiska reaktioner utan regelbunden återhämtning ger 

på sikt stressrelaterad sjukdom (Perski 2006, ss. 40-41).  
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Ordet stress har ökat i användning och det har blivit ett begrepp som kännetecknar den 

moderna tid vi lever i. Stress associeras med att inte ha tid och att inte räcka till. Trots att det i 

dag inte finns något vedertagen definition av ordet stress så används ordet ändå 

återkommande (Währborg 2009, s. 43).  

I Lidwall och Olsson-Bohlins (2016)  rapport går det att utläsa att mellan åren 2010 och 2015 

ökade sjukfallen relaterat till psykiska diagnoser drastiskt. Under dessa år utgjordes 57 000 av 

98 000 sjukfall av psykiatriska diagnoser. Det är 59 procent av de ökade sjukfallen. De 

sjukfall som beskrivs, är de sjukskrivningar som pågått under längre tid än 14 dagar. De 

diagnoser som ökade allra mest under dessa år är reaktionerna på svår stress. De ökade från 

31 000 till 68 000 sjukdomsfall och visar då på en ökning med 119 procent.  

 

Vårdvetenskapliga begrepp  

Livsvärld 

Livsvärlden är ett begrepp som används när en individs egna uppfattningar och upplevelser 

ska förstås. En individs livsvärld baseras på högst personliga erfarenheter och är ett sätt för 

denne att uppleva resten av världen. Genom levda erfarenheter uppfattar individen sin 

livsvärld på ett högst unikt sätt. Som vårdare är det av stor vikt att kunna ha en förståelse för 

att alla människor har olika utgångspunkter i sina livsvärldar och som vårdare går det inte att 

vårda olika individer utan att försöka sätta sig in i deras respektive livsvärldar. Olika 

livsvärldar innebär också olika sätt att hantera livet på (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-

128). 

Hälsa 

Fenomenet hälsa är något som involverar hela människan och handlar om att vara i jämvikt. 

Med det menas att vara i balans både i sitt inre men också med våra medmänniskor, och livet i 

stort (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Wiklund (2003, ss. 79-80) beskriver hälsa som en del 

av människans liv och står i beroendeställning till människans förhållande till resten av 

världen. Detta är en del av samverkan mellan den sociala och kulturella miljön, men även 

genom inflytande av de yttre miljöerna såsom klimat, miljögifter, men även stress. Hälsa är 

med andra ord kopplad till hela människan och beskrivs som en upplevelse av sundhet, 

friskhet och välbefinnande. Sundhet kan beskrivas som att människan har kunskaper kring 

vad saker kan ha för konsekvenser och således handlar på ett sätt som ses som hälsosamt. 

Friskhet kan beskrivas som uteblivande av sjukdom. En frisk persons kropp fyller alla sina 

funktioner och detta kan fastställas genom olika mätvärden där det finns referensvärden som 

mall. Välbefinnande tar sitt ursprung i patientens livsvärld och är en känsla uttryckt av 

individen. Till skillnaden från sundhet och friskhet kan ingen annan sätta upp regler eller 

referenser för någon annans välbefinnande. Välbefinnande har sin grund i individens inre 

upplevelser och är därför personligt och helt unikt. 

Livsrytm 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 65-68) beskriver människans behov av balans med 

begreppet livsrytm. Detta begrepp innefattar både rörelse och stillhet. Med rörelse menas att 

människan gör faktiska förflyttningar från punkt A till B, men också mentala förflyttningar i 

form av våra känsloregister. Den andra delen i begreppet livsrytm är stillhet och denna kan 

beskrivas som orörlig, ro och vila. Dessa två begrepp är således varandras motvikter och 

behövs lika mycket för att uppnå balans. Förflyttningarna mellan dessa två är viktig för att 
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hälsa och välbefinnande ska råda. Fortsatt beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 73) att 

självbilden kan drabbas när svängningarna mellan stillhet och rörelse blir för stora. Finns det 

inte en stabil livsrytm kan det dagliga livet bli en fight som måste utkämpas gång på gång. 

Den balans som tidigare rådde är bruten vilket då kan relateras till ohälsa och lidande. 

Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) beskriver i sin studie hur människans upplevelse 

av balans i livet består i en jämvikt mellan självvalda aktiviteterna och de aktiviteter som 

förväntas genomföras av andra.  

Lidandets dimensioner och det vårdande samtalet  

När människan känner av ett lidande och söker harmoni och balans för att reglera detta, blir 

hon mer uppmärksam på kroppen. När hon inser att kroppen inte fungerar som tidigare 

begriper hon allvaret och söker troligen medicinsk hjälp (Wiklund 2003, s.103). 

När patienten söker vård och upplever att den är otillräcklig kan ett vårdlidande uppstå. Om 

vårdaren är uppmärksam och självreflekterande kan denna typ av lidande synliggöras. 

Vårdaren kan fundera över sin egen roll, därför att vårdlidandet många gånger består av 

patientens upplevelse av kränkning och brist på kontroll. Utebliven, eller rent felaktig vård 

kan leda till att sjukdomssymtomen förvärras, och det kan som patient upplevas som att inte 

tas på allvar (Wiklund 2003, ss. 104-105). 

Enligt Dahlberg & Segesten (2010, ss. 211-214) är en vård som inte stärker hälsoprocessen en 

bristande vård och därmed något som skapar ett vårdlidande. Ofta uppstår ett vårdlidande på 

grund av bristande kunskaper, ogenomtänkta handlingar eller avsaknad av reflektion. Det kan 

vara förödande att som patient bemötas av signaler att de inte är värd sitt vårdande och 

känslor som övergivenhet och ensamhet kan uppstå. Ansvaret för vårdrelationen ligger alltid 

och utan undantag hos vårdaren som ska säkerställa att vården blir positiv och 

hälsobringande. I det vårdande samtalet finns det en otrolig styrka. Genom att ta sig tid och 

söka ögonkontakt kan samtalet bli fyllt med energi och patienten känner sig sedd (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 201-202). Wiklund (2003, ss.170-171) beskriver att när patienten känner 

sig sedd och bekräftad skapas det spelrum för denne att våga prata om sitt lidande. Chan, 

Jones och Wong (2013) beskriver i sin studie hur sjuksköterskorna verkligen värdesätter tiden 

som finns för kommunikation med patienterna. De beskriver hur viktigt det är att hitta tiden 

att prata med patienterna i alla moment för att öka den patientcentrerade vården.   

Dualism 

På 1600-talets växte ett sätt att tänka kring förhållandet mellan kropp och själ, som brukar 

kallas dualism, vilket ofta tillskrivs filosofen René Descartes. Dualismen skiljer på kropp och 

själ i strävan att förklara människan. Den här synen, där en separation av kropp, hjärna och 

medvetande görs, är väl förankrad i det västerländska tänkandet. (Damasio & Rundgren 2003, 

ss. 275-276). 

 

Damasio (2003, ss. 277-280) menar att den enorma klyfta Decartes upprättar mellan kropp 

och medvetande är hans stora misstag. Decartes skiljer mellan en mekanisk utsträckt kropp 

och det icke-rumsliga och oåtkomliga medvetandet som om de vore helt frikopplade från 

varandra. Det mest alarmerande, enligt Damasio (2003, ss. 277-280) är att den här tesen om 

det kroppslösa medvetandet är allmänt vedertagen och sällan ifrågasatt. Han menar att stora 

delar av den västerländska medicinen lever kvar i den här uppfattningen, och att den präglar 

dess sätt att studera och behandla sjukdomar. Följden blir därmed att det bortses från 

psykologiska konsekvenser av “riktiga sjukdomar” och omvänt, de kroppsliga 

konsekvenserna av psykologiska problem. Det mänskliga medvetandet kräver ett perspektiv 
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på hela den biologiska organismen, och dessa måste länkas samman i en odelad organism där 

hjärna och kropp samverkar och tillsammans existerar som en komplex och unik existens. Det 

är först när vi ser det här perspektivet som vi kan nå en lösning kring hur kroppen faktiskt 

fungerar och hur det ömsesidiga beroendet ser ut mellan kropp och medvetande. Det krävs en 

ny förståelse kring hur medvetandet uppstår i hjärnan, utifrån biologiska vävnader, neuron, 

och att dessa är uppbyggda på samma sätt som övriga biologisk vävnad som ryms inuti 

kroppen. Kropp, hjärna och medvetande hänger alltså ihop och påverkar varandra i ett 

ömsesidigt förlopp livet igenom (Damasio & Nilsson 2003, ss. 183-187). 

Kroppen och stress 

Fight and flight 

Så fort människan erfar stress aktiveras kroppens stresshanteringssystem. Detta görs för att vi 

ska klara av att hantera de faror som stressen aktiverades av. Bland annat sker en aktivering 

av det sympatiska nervsystemet, som producerar våra resurser för att åter skapa balans i 

kroppen. Det hormon som är viktigast i den processen är kortisol som påverkar och stärker det 

sympatiska påslaget, speciellt då stressen är långvarigt ihållande. Kortisol har till uppgift att 

ställa till rätta de skador som uppkommit samt reducera de obehag som eventuellt skapas av 

den stressade situationen. Denna process är av stor vikt för att kroppen ska kunna återställa 

balansen (Socialstyrelsen 2003, s. 16). När stressen pågår en längre tid, och denna process 

konstant är aktiverad, så hamnar kroppen i ett beständigt läge av kamp och flykt. I längden 

påverkar detta hela vår kropp på det viset att det kan leda till flera olika sjukdomar, uppkomna 

av stress (Perski 2006, ss. 43-44). 

Positiv och negativ stress 

En viss stress kan motivera oss till positiv utveckling och kan få oss att växa och uppnå de 

mål vi satt upp för oss själva. Positiv stress benämns på engelska som “eustress” och de 

stressreaktionerna som är överdrivna och negativa kallas för “distress”. De negativa 

stressreaktioner är det som är skadliga för oss. De positiva stressreaktionerna hjälper oss att 

mobilisera kraft i utmanande situationer, genom att yttra sig i en känsla av att ha kontroll 

medan den negativa stressen uppvisar sig i den motsatta känslan. Det vill säga att individen 

inte har kontroll längre. Denna negativa stress kan uppstå överallt i våra liv, både inom 

arbetslivet och i det privata (McEwan 2013, ss. 87-88). 

HPA-axeln och kortisol 

Det fysiologiska system som beskriver hur människan hanterar stress benämns HPA-axeln. 

HPA är en förkortning för hypotalamus- hypofys- binjurebarken (engelsk översättning; 

Hypothalamus- Pituitary gland- Adrenal gland). Hela axeln kan ses som en dominoeffekt där 

hypotalamus utlöser det första steget. När vi utsätts för till exempel stress, påbörjar 

hypotalamus kedjan genom att utsöndra hormonet CRH (corticotropin releasing hormone) 

som i sin tur inverkar på hypofysens frisättning av hormonet ACTH (adrenokortikotropt 

hormon) som tillslut når binjurebarken. Det är här som kortisol sedan bildas och frisätts ut i 

kroppen (Währborg 2009, ss. 174-179).  

Kortisolfrisättning genom långvarigt stresspåslag kan leda till fetma, förhöjda värden av 

kolesterol och depression. Diabetes och överproduktion av insulin samt överkänslighet mot 

insulin är ytterligare påföljder av långvarig stress (Währborg 2009, ss. 180-181). I 

hippocampus finns receptorer där kortisolet tas upp. När nivåerna av kortisol är högre än 

normalt i kroppen, reglerar hippocampus den fortsatta frisättningen genom att hämma 

bildningen av CRH.  När kroppen har en förhöjd aktivitet i HPA-axeln en längre tid kan detta 
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leda till att receptorerna i bland annat hippocampus blir svårpåverkade för kortisol och således 

förlorar hjärnan denna feedbackfunktion. Denna utveckling är troligen väldigt väsentlig vid 

utvecklandet av långvariga stressreaktioner (Währborg 2009, s. 188). 

Stress och somatiska sjukdomar 

Forskningen visar att när vi utsätts för stress under lång tid kan detta leda till en rad olika 

sjukdomstillstånd. Hjärt-kärlsjukdomar är ett exempel på detta då det ofta är så att personer 

som insjuknat i hjärtinfarkt tidigare har sökt för ospecifika trötthets- och utmattningssymtom 

långt innan de fått hjärtinfarkten. Andra sjukdomar som kan uppkomma till följd av stress är 

bland annat infektionssjukdomar och mag-tarmsjukdomar (Perski 2006, ss. 114-115).  

En av de riskfaktorer som finns för att utveckla ischemisk hjärtsjukdom, enligt flera 

vetenskapliga studier, är stress. En av de främsta orsakerna till detta är hög arbetsbelastning 

tillsammans med hur individen upplever den höga arbetsbelastningen. Något som också 

händer vid stress är att hjärtfrekvensen ökar och även detta sliter på hjärtat (Währborg 2009, 

ss. 240-241). 

Det har gjorts en del undersökningar som har visat att långvarig stress kan förvärra och 

förstärka symtom hos personer med funktionell mag-tarmsjukdom samt inflammatorisk 

tarmsjukdom. Detta har även visat sig i några av de vanligare sjukdomstillstånden så som 

gastroesofageal refluxsjukdom och magsår (Simrén 2013, ss. 123-124). 

När människan är under stress kan detta ta sitt uttryck genom försämrad sömn. Detta kan i sin 

tur leda till ökat blodtryck samt ökad aptit. Minskad sammanhängande sömn har visat sig vara 

associerad med ökad kroppsmassa och fetma (McEwan 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

Alla har någon gång upplevt stress, på ett eller annat sätt. Vi är stressade över brist på pengar, 

problemfyllda relationer, tid eller ohälsa. Stress är något som kan upplevas både positivt och 

negativt. Hur vi upplever stress styrs bland annat av tidigare erfarenheter och slutsatser kring 

dessa. Något som stressar den ena individen behöver nödvändigtvis inte innebära stress för 

den andra, och vice versa. Den stressrelaterade ohälsan är ett dominerande inslag bland 

långtidssjukskrivningarna de senaste åren. En av utmaningarna med den här typen av ohälsa 

är att den inte går att mäta på samma sätt som till exempel ett högt blodtryck går att mäta med 

en blodtrycksmanschett. Det skapar ett komplext sjukdomspanorama där det kan vara svårt att 

identifiera tillvägagångssätt för att hantera och vårda denna typ av ohälsa.  

Långvarig stress kan leda till en hel del somatiska sjukdomar som till exempel diabetes och 

depression. Därför är sjuksköterskans roll inom vården extra viktigt, för att fånga upp dessa 

patienter med stressrelaterade symtom i ett tidigt skede, så att denna växande 

folkhälsoproblematik bromsas. 

En av frågorna vi ställer oss i denna kvalitativa studie är hur väl förberedda sjuksköterskorna 

är, efter avslutad utbildning, att vårda patienter med stressrelaterade symtom, och hur deras 

upplevelse av det vårdandet ser ut. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med stressrelaterade 

symtom. 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats har valts genom intervjuer som baserats på en semistrukturerad 

frågeguide (Bilaga 1). Författarna har framställt denna frågeguide med stöttning från 

handledaren. För att ge informanterna möjlighet att reflektera och sätta ord på sina 

upplevelser valde författarna att genomföra semistrukturerade intervjuer. Dahlberg (2014, ss. 

87-89) beskriver att användandet av intervju som metod ger goda förutsättningar att lyfta fram 

livsvärldsperspektivet, detta genom att intervjufrågorna och dess följdfrågor kan anpassas till 

informantens redogörelse för sina upplevelser.  

Urval 

Urvalet av informanter gjordes med inklusionskriteriet att alla skulle ha tagit sin examen från 

Högskolan i Borås, för att resultatet skulle bygga på samma förutsättningar och samma 

sjuksköterskeutbildning. Alla informanterna hade då tagit examen under de tre senaste åren 

och jobbar nu utspridda inom Landstinget över Västra Götalandsregionen. Urvalet är baserat 

på den ena författarens omfattande nätverk inom Högskolan i Borås och 

sjuksköterskeprogrammets tidigare studenter. Med tanke på den begränsade tidsramen som 

stipuleras vid en kandidatexamen, gjordes bedömningen att inte ge sig in på ett mer 

omfattande urvalsarbete. Förfrågan om att delta i studien gick ut till åtta stycken 

sjuksköterskor och sex utav dem valde sedan att delta i denna intervjustudie. Enligt riktlinjer 

för examensarbete på kandidatnivå i huvudområdet vårdvetenskap är 6-8 intervjuer en 

rekommenderad storleksordning då en uppsats på kandidatnivå inte behöver innehålla samma 

mängd insamlad data som publicerade studier (Akademin för vård, arbetsliv och välfärds 

2017, s. 9).   

På grund av tidsbrist hoppade dessvärre en av informanterna av men rekommenderade då en 

kollega istället som kom att bli den sjätte och sista informanten. För att få en så stor spridning 

på arbetsplatser som möjligt har kontakt tagits med sjuksköterskor på flera avdelningar och 

sjukhus. Informanterna jobbar med allt från akutsjukvård till hematologiska sjukdomar. Att 

använda sig av kön och ålder som urval är något författarna diskuterat men kommit fram till 

att det inte är relevant för studiens syfte.  

Datainsamling 

Innan intervjuerna fick samtliga informanter ett informationsbrev (Bilaga 2) skickat till sig 

angående studien och dess syfte. Semistrukturerade intervjuer genomfördes sedan med sex 

informanter vid olika tidpunkter. I samband med intervjuerna fick informanterna i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav läsa igenom och skriva under ett samtyckesbrev 

(Bilaga 3). Inspelningen av intervjuerna gjordes med hjälp av diktafon och när dessa var 

transkriberade fördes de över på ett portabelt fickminne och intervjuerna raderades från 

diktafonen. Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav säger att insamlad data ska förvaras 

på ett sådant sätt att endast berättigade har tillgång till materialet. Det är således endast 

författarna som har haft tillgång till det portabla fickminnet under hela processen.  
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En intervju har genomförts hemma hos en av informanterna medan de andra har genomförts i 

grupprum på Högskolan i Borås. Under fem av intervjuerna har båda författarna varit 

deltagande varav under fyra av dessa har en av författarna varit med över telefon. Genom alla 

intervjuer har en av författarna ställt frågorna medan den andre tagit anteckningar samt stöttat 

upp med följdfrågor under pågående intervju. Anledningen till detta var för att det inte skulle 

finnas allt för många störningsmoment under själva intervjun. För att undvika negativa 

konsekvenser av ovanstående urval är intervjuerna huvudsakligen genomförda av den 

författare som inte ingår i nätverket, och som därmed inte kände till informanterna sedan 

tidigare. Olsson och Sörensen (2011, s. 132) beskriver hur en intervju är en konversation 

mellan två personer. Genom att upprätta ett tillmötesgående klimat skapas utrymme för att så 

bra upplysningar som möjligt lämnas under intervjun.  

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes av det insamlade materialet. Alla intervjuer har 

sedan transkriberats ordagrant. Rosberg (2012, s. 118) skriver hur transkription är en viktig 

del av forskningsprocessen då den verkligen ger forskaren tillfälle att låta texten bearbetas 

omedvetet under arbetes gång. Metoden är uppbyggd genom att texten analyseras för att hitta 

likheter samt olikheter. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-188) beskriver hur 

den kvalitativa innehållsanalysen lägger fokus på tolkningar av texter. En kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats används när analyser av andra individers berättelser ska 

tolkas objektivt.  Detta förenklar arbetet av att producera kategorier och deras 

underkategorier. 

För att få en överblick över det insamlade materialet lästes de transkriberade texterna igenom 

ett flertal gånger. Detta gav en samlad bild över materialets centrala innebörd. Efter detta 

gjordes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. På så sätt plockades 

meningsenheter ur texterna som sedan kondenserades för att budskapet skulle bli tydligare i 

det fortsatta arbetet. Fokus har hela tiden grundat sig på att meningsenheterna ska relatera till 

studiens syfte. De valda meningsenheterna har efter detta kodats. De koderna som liknat 

varandra har sammanfogats och resulterade sedan i underkategorier som i sin tur fått en 

kategori.  

Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är inte alltid lika 

tydligt att se att 

patienten har 

stressymtom så att 

säga. 

 

Stressymtom är 

inte alltid lätta 

att se.   

 

Symtom som 

är 

svårupptäckta. 

När man inte 

ser. 

När 

stressrelaterade 

symtom och 

somatiska 

symtom inte 

skiljer sig. 



 8 

Oftast märks det inte 

i symtomen utan i 

andra 

saker….Egentligen 

så skiljer sig inte de 

direkta symtomen, 

men historierna 

skiljer sig. 

Symtomen 

skiljer sig sig 

inte. Men 

historierna. 

Liknande 

symtom 

Vad är vad? 

…det beror på lite för 

det är stressrelaterade 

symtom kan va 

väldigt liknande 

somatiska symtom så 

man måste ta dom 

väldigt på allvar… 

Stressrelaterade 

symtom liknar 

de somatiska. 

Liknande 

symtom 

Vad är vad? 

 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav som ska uppfyllas i samband med forskning som 

rör människor. De fyra kraven är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  Med samtyckeskravet menas att informanten samtycker till att 

medverka i forskningen samt att denna har möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva uppge skäl för detta. Genom att ge informanterna information om studiens syfte och 

hur studien ska genomföras tillsammans med de etiska reglerna så har författarna uppfyllt 

informationskravet. Nyttjandekravet reglerar att materialet som samlats in endast får användas 

i forskningssyfte. För att konfidentialitetskravet ska vara uppfyllt så ska materialet hanteras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till materialet samt att informanterna är 

avidentifierade.  

Genom att informanterna fått informationsbrev (Bilaga 2) utskickade till sig med information 

om studiens syfte, studiens förfarande samt att författarna presenterats har de etiska kraven 

uppfyllts. Alla informanter har i samband med intervjun skrivit på en samtyckesblankett 

(Bilaga 3). Författarna har hanterat allt insamlat material med sekretess och den finns endast 

åtkomlig av författarna samt handledaren. Författarna har även kodat om informanternas 

identitet till siffror för att inget i den insamlade datan ska gå att koppla till enskilda individer.  

RESULTAT 

Nedan följer en systematisk redovisning av studiens resultat, kopplat till kategorier och 

underkategorier som framkommit under analysprocessen. Tanken är att denna redovisning ska 

ge en klar bild av resultatet av vår studie av sjuksköterskors upplevelse att vårda patienter 

med stressrelaterade symtom.  

 

Kategori Underkategori 

När somatiska symtom och stressrelaterade  
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symtom inte skiljer sig åt  

När tid inte finns Arbetesbelastning och hierarki 

När det inte finns tid för samtal 

Omhändertagandet och sjuksköterskans 

självklara uppdrag 

När sjuksköterskan står ensam 

Vikten av kommunikation 

De tre viktigaste insatserna  

Hur rustad är sjuksköterskan? Vikten av att vara rustad 

Förståelse för att stress är så mycket mer  

 

När stressrelaterade symtom och somatiska symtom inte skiljer sig åt 

Samtliga sex informanter beskriver utmaningen i att förstå och greppa huruvida patienternas 

symtom är stressrelaterade eller tecken på somatisk sjukdom. De beskriver att det viktigaste 

initialt, är att utesluta somatisk sjukdom - det är deras primära uppdrag.  

“ Alla vitala parametrar kan visa på att det är något som är fel, men det är blodmarkörer och 

EKG som visar om det är något fel på riktigt, eller om det rör sig om en stressreaktion. Men 

de vitala parametrarna kan se likadana ut oavsett vad det beror på.” (Informant 4) 

Ofta krävs ett batteri av blodprover, röntgen eller EKG för att ringa in problemet. Om läget 

trots detta är oklart kan patienten läggas in för observation. Det är så här rutinen ser ut för 

sjuksköterskorna i vår studie. Det visar sig skapa en frustration och upplevelsen av att 

vårdandet blir kopplat till att först och främst utesluta somatisk sjukdom, som tas på stort 

allvar, och sen, om det är uteslutet, försöka ge patienten lugnande besked. Det finns lite eller 

inget utrymme att ta sig an bakomliggande faktorer som stress.  

“... det beror lite på för stressrelaterade symtom kan vara väldigt lika somatiska symtom så 

man måste ta dem på allvar.” (Informant 2) 

“Jag hade faktiskt en kvinna med strokesymtom, migrän och bortdomnad i halva ansiktet… 

och när doktorn väl satte sig ner och pratade med henne så visade det sig att hon lider av 

stress och var utbränd.” (Informant 6) 

När tid inte finns 

Arbetsbelastning och hierarki 

Informanter beskriver att det sällan finns tid över för någonting annat än den systematiska 

processen att utesluta somatisk sjukdom. Även om viljan är stor att möta patienterna enligt de 

vårdvetenskapliga principerna så finns det varken tid eller mandat. Två av informanterna 

beskriver också en tydlig hierarki mellan patienter med somatisk sjukdom och de med 

stressrelaterade symtom. Upplevelsen är att uppdraget som sjuksköterska är att först och 

främst ta hand om de patienter som är “sjuka på riktigt” och sen, i andra hand titta till de 

patienter, där det inte har kunnat konstatera somatisk sjukdom.  
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“Helt ärligt så lägger jag ganska lite vikt vid en sådan patient. Det låter ju väldigt brutalt, 

men alltså det är så lätt att ta på sig för mycket som sjuksköterska, man har så många 

patienter på ett pass och de är så sjuka.” (Informant 4)  

När det inte finns tid för samtal 

Det är ett omtalat problem, tidsbrist hos sjuksköterskor, och det visar sig även i vår studie där 

flera av informanterna beskriver upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid att samtala med 

patienterna. De upplever att behandling, dokumentation, vårdåtgärder och annat praktiskt 

omhändertagande kommer först, och i mån av tid finns det eventuellt utrymme för samtal. 

Men den här tiden finns sällan och därmed är upplevelsen att samtalen är för få eller 

otillfredsställande, både för patient och sjuksköterska.  

“…men vi har inte alltid tid att sitta hos patienten och prata med patienten om patientens 

problem i flera timmar, som han kanske hade behövt.” (1) 

Omhändertagandet och sjuksköterskans självklara uppdrag 

När sjuksköterskan står ensam 

“Jag samlar all information om patienten. Därför är det frustrerande att veta en massa saker 

och föra det vidare och mötas av att patienten är färdigbehandlad medicinskt, nu kan 

patienten åka hem. Då upplever jag att det finns mer patienten behöver hjälp med, men det är 

inte vår uppgift, vi ser bara till det medicinska.” (Informant 1) 

Denna studie illustrerar att sjuksköterskan som profession står ensam i den meningen att hon 

har en helhetsbild av patienten som röjer mer information än bara medicinsk status. Här kan 

det uppstå en känsla av hopplöshet när det finns kännedom om bakomliggande faktorer, men 

att de ändå inte kan hjälpa till och vårda fullt ut. Detta beskrivs av flera informanter och 

upplevelsen är känslor av hopplöshet och uppgivenhet. 

Vikten av kommunikation 

En del av upplevelsen som beskrivs av informanterna är kopplad till bristen av 

kommunikation mellan sjuksköterskan och läkaren. Informanterna beskriver att de får ta del 

av många delar av patientens historia, delar som inte alltid doktorerna har klart för sig eller tar 

till sig. Detta illustreras tydligt hos informanterna, att det uppstår en uppgivenhet och 

frustration kring att de vet mer om patienten än vad som tas hänsyn till. Återigen ligger fokus 

på det medicinska perspektivet och uppdraget att utesluta och bota somatisk sjukdom, snarare 

än vårdandet i sig. Informanterna beskriver en vårdkedja där deras uppgift är att utesluta 

somatisk sjukdom, resterande bakomliggande faktorer får någon annan ta hand om, till 

exempel primärvården. Flera av informanterna uttrycker en sorg över att de “släpper” 

patienter utan uppföljning, och att det inte finns rutiner för patienter som skrivs ut där 

sjuksköterskan klart och tydligt har ringat in en stressproblematik.  

“Många gånger observeras patienten och man skickar hem dem dagen efter utan att göra 

någonting. Sen är det så att vi sjuksköterskor inte kan göra så mycket om vi inte har 

doktorerna bakom oss /.../ och det jag kan göra som sköterska när jag inte redigt får den 

uppbackningen av läkaren som man vill, är det enda att hänvisa till någon att prata med, att 

ta kontakt med vårdcentral.” (Informant 3) 

”...i några fall så har så är det liksom VC-kontakt och skriva en remiss till VC men inte i alla 

det är ingen rutin vi har…” (Informant 1) 
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De tre viktigaste insatserna 

Vid samtalet med informanterna växer det fram en tydlig bild av att de, trots ovan nämnda 

svårigheter, ser det som sitt självklara uppdrag att möta och vårda patienter med 

stressrelaterade symtom. Trots upplevelsen av för lite tid och kunskap, så finns en stark 

övertygelse om att deras vårdande insats har betydelse.  

“... jag märkte på henne att hon var väldigt tacksam att någon faktiskt förstod henne /.../ det 

kändes som att hon var glad att någon lyssnat på henne under det dygnet hon legat inne.” 

(Informant 5) 

Vi ställde frågan till våra informanter: “vilka är de tre viktigaste insatserna, du som 

sjuksköterska kan göra, när du möter patienter med stressrelaterade symtom?” 

Svaren handlade om att vara närvarande, lyssna, att stanna kvar, och att ge tid. De upplever att 

de vill ge patienterna en känsla av närhet, förståelse och trygghet för att skapa ett gott 

vårdande.  

“Framförallt ett lugnt bemötande. Att man inte stressar upp sig och visar att man har gott om 

tid /.../ och så vill jag väl tro att det är viktigt att lyssna på patienten och ta till sig deras oro 

och visa att man har hört det och kanske komma in till bakgrunden varför och föra en 

konversation med patienten om vad man kan göra istället.” (Informant 6)  

Hur rustad är sjuksköterskan? 

Vikten av att vara rustad 

Det självklara i att möta patientgruppen beskrivs klart och tydligt av informanterna. De möter 

upp och ger tid och engagemang efter givna förutsättningar. Eftersom studien visar att det inte 

finns uttalade rutiner för att omhänderta den här patientgruppen är informanternas upplevelse 

att de får skräddarsy vården efter eget huvud och egen erfarenhet. Det finns inga riktlinjer att 

luta sig mot, eller någon fast rutin. Flera av informanterna uttrycker en avsaknad av 

förberedelse inför vårdandet av patienter med stressrelaterade symtom. 

“Ja, kunskap om bemötande av patienter skulle det behöva vara med mer av under 

utbildningen, speciellt när det kommer till svåra samtal /.../ det är svårt att rustas för det, men 

det hade behövts mer i utbildningen tror jag.” (Informant 2) 

Vidare uttrycker informanterna att de utgår ifrån egen erfarenhet och vårdvetenskapligt 

förhållningssätt i bemötandet av den här patientgruppen. Det beskrivs som en färdighet som 

har sin grund i vårdvetenskapen men har konkretiserats via egen erfarenhet. 

“Först och främst måste vi jobba med att utesluta bakomliggande orsak. Sen när vi pratar 

hem dem kan vi ge lugnande besked och tala om vikten att ta det lugnt, men det är klart att 

det hade varit bra att ha bättre kunskap om hur man agerar i de här situationerna /.../ att man 

lägger tid på att ge förslag på vad man kan göra för att dämpa sin ångest, och försöka ge 

patienten några redskap som den kanske tar till sig och börjar använda.” (Informant 6) 

Studien visar också på en frustration hos flera av informanterna, att inte rustas tillräckligt väl 

för att möta patienter med stressrelaterade symtom, under grundutbildningen till 

sjuksköterska. 
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“Handen på hjärtat, den här utbildningen är inte inriktad på hur vi möter patienter på ett 

sådant sätt. Vi läser mycket om livsvärld och vi läser om självbestämmande och vi ska ha 

empati och känna sympati och allting sådant, men just det här hur vi möter patienter med 

stressproblematik känner jag inte redigt att vi får med oss på den här utbildningen.” (3)  

Förståelse för att stress kan vara så mycket 

“Den sista kursen gjorde mycket, ´multifaktoriell sjukdom´. Och den gav en annan förståelse 

av stressen och att stress kan vara så mycket.” (Informant 1) 

Studien visar att informanterna upplevde att stress kan vara så många olika saker. Det som ser 

ut som en hjärtinfarkt kan lika väl vara en ångestproblematik med bakgrund i en lång period 

av stress.  

En av informanterna beskrev en händelse där hon får in en småbarnsmamma med kraftiga och 

oklara buksmärtor, som läggs in för observation. Röntgen och provtagning visar ingenting och 

under ankomstsamtalet händer följande: 

“Jag sätter mig ner och pratar med henne och frågar vad det är som har hänt, när började 

dina smärtor osv, och hon bara bryter ihop och börjar storböla och säger att jag orkar inte 

med den här mammarollen längre, jag känner mig så otillräcklig /.../ jag förstår att det är min 

kropp som säger ifrån att jag orkar inte mer.” (Informant 3) 

Informanternas upplevelse är att stress har många ansikten, och att det sällan går att avgöra 

vad som är vad bara genom att titta på symtombilden. Deras uppfattning är att det är genom 

att utesluta somatisk sjukdom och samtala med patienten som bilden växer fram och blir 

tydlig när det rör sig om stressrelaterade symtom.  

“Oftast märks det inte i symtomen utan i andra saker/…./ Egentligen så skiljer sig inte de 

direkta symtomen, men historierna skiljer sig.” (Informant 5) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter 

med stressrelaterade symtom. För att utforska detta användes en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Datainsamlingen har utförts genom semistrukturerade intervjuer som har 

transkriberats och analyserats.  

Att använda sig av kön och ålder som en del av urvalet har diskuterats men valts bort till 

fördel för andra inklusionskriterier såsom tidigare studenter på Högskolan i Borås. Dessa har 

vägt tyngre och ansetts bättre ringa in och avgränsa studien, i linje med ambitionen att 

undersöka ett urval med gemensam studiebakgrund. Resultatet hade möjligtvis sett 

annorlunda ut om en större spridning bland informanternas ålder hade funnits. Detta för att 

informanternas livserfarenhet kanske hade fått spela en större roll.   

Intervjuerna startade med att författarna ställde en inledande fråga som gavs till samtliga 

informanter, detta för att starta igång intervjun och för att få en god grund att stå på, samt att 

ge informanten möjlighet till reflektion. Följdfrågorna har sedan ställts på ett sådant sätt att 

informantens upplevelse har varit i centrum och har fått möjlighet att utveckla denna vidare. 

Den här intervjumetoden var genomtänkt och har fungerat bra i alla intervjuer. Författarna har 

varit medvetna om att användandet av semistrukturerade intervjuer kan bli begränsande, och 
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ledande. Klimatet i intervjuerna har dock varit av en sådan karaktär att en öppenhet i 

följdfrågorna har lett till att informantens livsvärldsperspektiv har fångats upp på ett 

tillfredställande sätt. Dahlberg (2014, ss. 87-89) beskriver vikten av att ha ett antal 

frågeområden att förhålla sig till under intervjun. Frågeområdena används som stöd för att 

studiens syfte inte skall falla i glömska. Det är dock inte så att de styr hela intervjun då 

frågorna skall anpassas till informanten och den situation eller berättelse som beskrivs. 

Används ett alltför strukturerat intervjuunderlag är risken att intervjuaren inte fångar upp vad 

som sägs utan fokuserar på nästa fråga och riskerar att inte koncentrera sig på dialogen.  

Att vid olika tillfällen i livet stöta på begreppet stress och använda sig av det som en 

beskrivning av det pågående livet är något de allra flesta någon gång gjort. Detta innebär att 

även vi författare har en förförståelse på hur vi ser på stress. Här har det ibland varit svårt att 

inte låta vår egen förförståelse ta överhanden i intervjuerna men vi har påmint varandra innan 

varje intervju att lägga dessa åt sidan. Genom intresset för ämnet finns en viss förförståelse 

om hur vårdandet av stressrelaterade symtom bedrivs. Har inte informanten bekräftat den 

tanken är risken att författaren faller tillbaka på sin egna förförståelse och således styr 

intervjun i den riktningen. Här har författarna valt att endast en av oss är drivande i 

intervjuerna för att den andre skall kunna lyssna åt vilket håll intervjun går. På detta sätt 

minimeras riskerna att låta förförståelsen ta över. Dahlberg (2014, ss. 72-73) förklarar att när 

individen stannar upp och frågar sig själv om det som först verkar vara självklart verkligen är 

det, så kontrolleras förförståelsen. På detta sätt dras inte förhastade slutsatser i samband med 

insamlandet av data.  

Många av våra frågor blev besvarade med liknande upplevelser trots spridningen på 

avdelningstillhörighet. Hade fler intervjuer gjorts är författarna inte säkra på att det funnits tid 

för att genomföra dataanalysen på ett tillfredställande sätt. Eftersom ständiga diskussioner och 

reflektioner om validitet och reliabilitet har skett under hela processen så anser författarna att 

studien lever upp till dessa. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 295-296) beskriver att studiens 

pålitlighet och gångbarhet bottnar i om svaren som framkommit blir desamma om de skulle 

ställas vid andra tillfällen samt att metoden undersöker det som varit syftet att undersöka. 

Resultatdiskussion 

Det kan vi konstateras att samtliga informanter nästan dagligen möter patienter med 

stressrelaterade symtom, i sitt arbete. Patienten kommer in med symtom som kan komma från 

somatisk sjukdom, eller stress. När somatisk sjukdom har uteslutits skrivs patienten ut och i 

bästa fall, uppmanas att söka primärvården, för att få bukt med sina stressrelaterade symtom. 

Tidsbristen och den saknade möjligheten att se hela människan 

En viktig beståndsdel i vårdandet och i vårdande relationer är samtalet mellan människor. Här 

ligger ansvaret att ta initiativ till det vårdande samtalet hos den som vårdar (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 200). Många av våra informanter upplever en uppgivenhet i att inte ha 

möjligheten, på grund av tidsbristen, att se hela människan och samtala med sina patienter. 

Men när de väl gör det så får de en tydligare bild av patientens livsvärld som är värdefull i det 

fortsatta omvårdnadsarbetet. Chan, Jones och Wong (2013) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna, när tidsaspekten inte diskuterades, ansåg att när tid väl spenderades med 

patienterna så gynnade det omvårdnadsarbetet och sparade tid på längre sikt. Slutsatsen visar 

att tiden spelar stor roll för hur mycket sjuksköterskan får reda på om sina patienter. Genom 

att öka möjligheterna för sjuksköterskorna att använda det vårdande samtalet, skulle 

patienterna med stressrelaterade symtom bli sedda och lyssnade på, i mycket högre grad än 

idag.   
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När patienten hamnar på sjukhus med till exempel tryck över bröstet och sedan nedprioriteras 

i omhändertagandet, efter att somatiska diagnoser uteslutits, kan det uppstå ett vårdlidande. 

Patientens smärta och obehag är fortfarande lika verklig oavsett hur akut den är. Wiklund 

(2003, ss. 104-105) menar att kan vårdaren i det här läget vara uppmärksam och 

självreflekterande kan lidandet synliggöras och ett vårdlidande kan då undvikas. Det är helt 

centralt att patienten upplever att den bli tagen på allvar, för att vårdandet ska bli fullkomligt.  

Vem gör vad? 

Patienter med stressrelaterad ohälsa söker ofta vård på flera olika vårdinstanser och är ibland 

under utredning på flera ställen. I dessa fall är det viktigt att hitta en huvudansvarig för att den 

fortsätta utredningen ska kunna göras korrekt. Det är självklart av stor vikt att i första skedet 

utesluta somatiska sjukdomar (Währborg 2009, ss. 306-307). Informanternas upplevelse är att 

de är hänvisade till att utesluta, och/ eller vårda somatisk diagnostiserad sjukdom - övriga 

diffusa symtom skrivs ut och förväntas tas omhand av primärvården. Vårdcentralernas 

grunduppdrag är i samtliga landsting, att inkludera psykosociala insatser helt eller delvis i sin 

verksamhet (Socialstyrelsen 2016, ss. 22-23).  

Eventuellt finns det möjlighet att hänvisa till vidare kontakt med primärvården, men detta 

upprätthålls inte av satta rutiner utan sker på eget initiativ, av sjuksköterskan själv. En av 

informanterna nämner att det ibland skickas remiss till vårdcentralen rörande dessa fall, men 

att det inte finns någon rutin för det. Perski (2004) nämner att det kan vara svårt för medicinsk 

personal att ställa diagnoser på patienter med stressrelaterad ohälsa på grund av att 

kunskaperna kring detta område fortfarande är bristfälliga. Han menar att något som skulle 

kunna vara behjälpligt i dessa situationer är att ställa frågor som rör personens nuvarande 

livssituation. Författarna ställer sig då frågan om kunskapsbristen skulle kunna vara en 

anledning till att slutenvården inte heller har några rutiner kring stressrelaterad ohälsa.   

Kanske är det primärvården som ska behandla patienter med stressrelaterade symtom. Och 

kanske hade vårt resultat sett helt annorlunda ut om författarna intervjuat sjuksköterskor som 

jobbar inom primärvården. Men faktum kvarstår att den här patientgruppen dyker upp inom 

akut – och slutenvård. Dagligen. Vem ser till att de får adekvat vård, och vems är ansvaret? 

Frustration hos sjuksköterskan 

Svensk sjuksköterskeföreningen (2017, s. 5) beskriver att sjuksköterskan har till uppgift att ha 

ett helhetsperspektiv när det kommer till patienterna. Detta innefattar allt från cirkulation, 

andning och även psykosociala faktorer. Informanterna upplever dock en viss frustration när 

det kommer till insamlandet av denna typ av data. När stressproblematiken har identifierats 

hos patienten och denna framförs till ansvarig läkare är det ofta det hänvisas till att patienten 

är färdigbehandlad rent medicinskt och såldes händer inte så mycket mer kring den 

stressproblematik som påträffats.  

I dessa fall som framkommit i vår studie så är rutinerna för utskrivning av patienterna 

bristfälliga. Patienterna får sällan remittering eller information om uppföljning av den 

stressproblematik som uppmärksammats. I 3 kap. 1 § i Patientlagen (SFS 2014:821) går det 

att läsa att patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga metoder för att 

stävja ohälsa och sjukdom. Det vi som författare ställer oss frågande till är varför detta inte 

görs i större utsträckning när uppmärksammandet av stressrelaterad ohälsa finns.  
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Stressens många ansikten 

Våra informanter möter dagligen patienter med stressrelaterade symtom, och den kliniska 

bilden är ofta väldigt lik den somatiska sjukdomens symtom. Trots detta visar studien tydligt 

att det är genom samtalen med patienterna som stressens många ansikten blir tydliga. Det är i 

samtalen som orsak och verkan blir tydligt och det är också här våra informanter ringar in 

patientgruppen med stressrelaterade symtom. 

Trots detta dominerar rutinen att utesluta somatiska diagnoser och den medicinska praxis vi 

har idag bygger på att systematiskt undersöka och behandla varje enskilt symtom utifrån ett 

biologiskt perspektiv med ett smalt fysiologiskt “mindset”, utan att ta hänsyn till patientens 

erfarenheter eller psykologiska tillstånd (Maté 2003, ss. 1-12). Om detta vittnar även våra 

informanter i sina berättelser.  

Maté (2003, ss. 5-6) föreslår en förklaringsmodell kring att vissa sjukdomstillstånd är 

kroppens sätt att säga ifrån - säga stopp, nu räcker det. Han menar att sjukdomen är sprungen 

ur ett psykologiskt tillstånd som över tid har utvecklat fysiologiska symtom. Vad är det då 

som startar ett inbördeskrig i kroppen? Maté (Ibid.) menar att långvarig stress kan orsaka 

autoimmuna reaktioner i kroppen som utvecklar sjukdomar som reumatid artrit, MS, kroniska 

mag - och tarmsjukdomar, diabetes och en mängd andra fler diagnoser. Det här nya fältet 

inom medicinen kallas psykoneuroimmunologi och förklarar sambandet mellan psyket och 

medvetandet som interagerar med kroppens immunsystem och därmed upprättar en 

grundläggande länk till immunförsvaret. Maté menar att det är samtalet och frågorna kring 

patienternas tillvaro som ger en viktig pusselbit kring symtom och diagnos. Trots detta 

dominerar fortfarande dualismens synsätt den medicinska vetenskapen och tenderar att 

förklara den mänskliga varelsen som en kropp, isolerad från medvetandet.  

Det finns många saker i samhället som kan förbättra den hållbara utvecklingen. Ska samhället 

ha tillgång till friska och arbetsföra människor bör fler få upp ögonen för hur stress påverkar 

oss som människor och vad det kan kosta samhället om det inte görs. McEwan (2006) 

beskriver att politiker och näringsliv bör ha som mål att skapa samhällstjänster och 

möjligheter för människan både på arbetet och i hemmet som uppmuntrar till att möjliggöra 

balans och fördelaktiga individuella sätt att leva på.  

Studien visar tydligt att det är under samtalen som stressens många ansikten blir tydliga. Om 

vi dessutom tar ovanstående resonemang i anspråk, förefaller nyckeln till att ringa in den 

stressrelaterade ohälsan vara just samtalet. Författarna ställer sig frågan hur vårdandet sett ut 

om utrymme för samtal funnits, och kanske kompletterats med ett stressformulär i samband 

med ankomstsamtalen. Hade det då tydliggjort den stressrelaterade ohälsans diagnoser på 

samma sätt som de somatiska diagnoserna, som med självklarhet indikeras av blodmarkörer, 

röntgen och EKG? Hur som helst så står det klart att vårdförfarandet att enbart utesluta 

somatisk diagnos inte är tillräckligt. Det är i samtalet som stressens många ansikten växer 

fram. 

SLUTSATSER 

Studien pekar på att sjuksköterskor möter patienter med stressrelaterade symtom, inte bara 

inom primärvården, utan även inom akut - och slutenvård på de stora sjukhusen inom Västra 

Götalandsregionen. Här behandlas patienterna först och främst genom att utesluta somatisk 

diagnos. Om symtomen inte passar in i den diagnostiska mallen skrivs patienten ut och får i 

bästa fall en rekommendation att söka hjälp inom primärvården, oftast på sjuksköterskans 

initiativ. Studien ringar in det faktum att det inte finns någon rutin kring remissförfarandet 
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kring den här patientgruppen, utan ska de hamna rätt inom vårdapparaten får de själva söka 

hjälp inom primärvården. Det finns därmed en stor risk att den här patientgruppen hamnar 

mellan stolarna och fallerar att erhålla adekvat vård.  

Detta skapar stor frustration hos sjuksköterskorna i vår studie som upplever att de på grund av 

ovanstående faktorer, tillsammans med tidsbrist och svagt mandat, tvingas att nedprioritera 

patienter med stressrelaterade symtom. Det finns sällan tid till att vårda mer än det mest 

akuta, varför ovan nämnda patientgrupp får stå tillbaka.  

Vidare konstaterar studien att informanterna upplever att de är dåligt rustade för att möta 

patienter med stressrelaterade symtom och önskemål finns om att komplettera 

vårdvetenskapen som disciplin, med mer handfasta verktyg att använda ute i det vårdande 

arbetet. 

Högskolan Borås rekommenderas att se över sjuksköterskeutbildningen och eventuellt 

kompletterar den med en kurs där studenterna får lära sig adekvat metodik att vårda patienter 

som faller utanför den självklara diagnostiska mallen. På så sätt skulle Högskolan Borås 

nischa sig bland sjuksköterskeutbildningarna och genom att uppmärksamma patienter med 

stressrelaterad ohälsa möta den moderna tidens sjukdomspanorama. 
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Bilaga 1 

 

Frågeguide. 

Arbetsplats: 

Hur upplever du att det är att möta och vårda patienter med stressrelaterade symtom?  

Berätta om ett tillfälle när du har mött en patient med stressrelaterade symtom. 

Vad hände? 

Vad gjorde du som sjuksköterska?  

Finns det någon rutin på din arbetsplats kring arbetet med stressrelaterad ohälsa och dess 

symtom?  

Känner du att utbildningen har rustat dig att möta patienter med stressrelaterade symtom? 

Var det något du saknade?  

Eventuella följdfrågor:  

“ an du beskriva….” 

“Hur upplevdes det?”  

“ kulle du vilja utveckla det? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej, 

Vi heter Lisa Herrlin och Henrietta Hamberg och vi är sjuksköterskestudenter vid Högskolan i 

Borås. Och nu är det dags för oss att skriva vårt examensarbete. 

Multifaktoriell ohälsa ökar inom alla grupper i samhället, och i synnerhet hos unga  

kvinnor. Vi, författarna av denna studie, har själva erfarenhet av att känna av kognitiva 

och mentala sviter av längre psykisk stress. Det har handlat om sömnsvårigheter, 

kognitiv andfåddhet, svårt att samla ihop tankarna, oro och ångest. Detta kan drabba oss 

alla i olika perioder i livet vilket innebär att vi som sjuksköterskor sannolikt kommer att 

stöta på den här gruppen i vår profession. Somatiska symptom till följd av psykisk stress 

är vanliga, men uppmärksammas det att stress kan vara orsaken?  

Vi vill med denna studie undersöka sjuksköterskors upplevelse med att vårda patienter med 

stressrelaterade symptom.  

Vi kommer att genomföra en empirisk studie med kvalitativ ansats. Deltagandet i studien 

innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas ta omkring 30-60 minuter. 

Hela intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser 

i Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Vänliga hälsningar 

Lisa Herrlin 

Henrietta Hamberg 
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Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

Godkännande av samtycke 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med stressrelaterade symptom.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:  

Lisa Herrlin XXX-XXX XX XX , Henrietta Hamberg XXX-XXX XX XX 

Vår handledare är docent och universitetslektor Claes Ekenstam. Han kan nås för frågor på 

XXXX.XXXXXXX@XX.XX.  

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 

Ort/Datum 

-------------------------------------- 

Namnunderskrift: 

-------------------------------------- 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 


