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Sammanfattning    

De senaste decennierna har stressen ökat väsentligt i vårt samhälle. Det finns flera olika 

samverkande orsaker till detta. Arbetslivet är en betydande källa till stress, särskilt inom 

vissa yrkesområden. Vårdpersonal arbetar ofta i en stressig miljö vilket kan leda till 

stressrelaterade problem. Dessa problem kan förekomma i varierande grad och yttra sig 

på olika sätt. Om dessa problem inte åtgärdas i tid, kan det leda till att individen 

utvecklar mer allvarliga problem. Det är inte helt ovanligt att vårdpersonal drabbas av 

utmattningssyndrom. Vårdgivarens roll är att befrämja hälsa och en förutsättning för att 

lyckas med detta är att vårdgivaren själv tar ansvar för sin hälsa. Syftet med denna 

uppsats är att beskriva orsaker till och effekter av utmattningssyndrom för vårdpersonal, 

samt att belysa möjliga metoder för att förebygga och hantera problemet. Som metod 

valdes en litteraturstudie enligt Friberg (2006). För detta syfte användes både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Den valda litteraturen analyserades och då utkristalliserades tre 

tydliga teman som resultat. Dessa är orsaker till utmattningssyndrom, effekter av 

tillståndet och sätt att förebygga utmattningsproblematik. Dagens sjukvård med höga 

effektivitetskrav innebär en påfrestande arbetsmiljö. Det är möjligt för vårdgivaren att 

tillägna sig färdigheter, copingstrategier för att hantera påfrestningarna hon utsätts för.  

Ansvaret för att förebygga och hantera stressrelaterade problem ligger såväl på den 

enskilda vårdgivaren som på vårdorganisationen.        

 

 

Nyckelord: burnout, caregivers, nurse, coping, burnout syndrome, stress disorders.  
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INLEDNING 

 

Under de senaste åren har många internationella undersökningar visat att människor 

upplever ökande krav i tillvaron. Många individer ser arbetslivet som en viktig källa till 

stress. Inte minst vårdpersonal arbetar i en krävande miljö. Ett högt arbetstempo, utan 

tillräcklig möjlighet till återhämtning, kan orsaka stressrelaterade problem hos 

vårdgivare. Om situationen tillåts pågå en längre tid, kan det leda till att mer allvarliga 

problem utvecklas, som tillexempel utmattningssyndrom. Om vårdpersonalen inte 

upplever välbefinnande, påverkas hela den patientorienterade vårdkedjan.    

 

BAKGRUND 

 

Utbrändhet och utmattningssyndrom  

I studier från 1970-talet nämns begreppet ”utbrändhet” för att beskriva ett 

sjukdomstillstånd. Tillståndet kännetecknas av förlust av engagemang, arbetsglädje och 

målinriktning. Andra benämningar på utbrändhet inom vården är 

utmattningsdepression, uppgivenhetsstress eller psykisk utmattning (Egidius, 2005). 

Enligt Kaschka, Korczak och Broich (2011) saknas kunskap och tillförlitliga 

mätinstrument för hur man ska sätta diagnosen utbrändhet. Författarna nämner att 

fenomenet har diskuterats som ett arbetsrelaterat syndrom i litteraturen. Den drabbade 

individen visar ofta tecken på cynism, emotionell utmattning, depersonalisering och 

minskad prestation på arbetet. Författarna framhåller att det är bättre att använda sig av 

den International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-

Tenth Revision – systematisk förteckning (ICD -10) för att sätta diagnosen 

utmattningssyndrom, istället för utbrändhet.  

 

Som nämnt i inledningen har förekomsten av utmattningssyndrom ökad under de 

senaste decennierna. Den stora ökningen har ägt rum bland yngre kvinnor. 

Gemensamma drag för de nya sjukfallen är att det ofta handlar om yrken där man 

arbetar med människor, ofta inom hälso– och sjukvård (Währborg, 2009). De individer 

som drabbas beskrivs ofta som kompetenta och engagerade människor. De har tidigare 

ansetts klara av mycket, men till slut ”gått in i väggen”. Socialstyrelsen (2010) använder 

termen utmattningssyndrom för att beskriva denna typ av kraftfull stressreaktion. Även 

för detta examensarbete valdes termen utmattningssyndrom i enlighet med ICD-10 och 

Socialstyrelsens bruk.  

 

 

Kriterier och symtom för diagnosen utmattningssyndrom 

Enligt Socialstyrelsen (2003) finns en rad olika kriterier som alla måste uppfyllas för att 

diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas. Till dessa hör att psykiska såväl som 

fysiska symtom på utmattning måste ha förelegat under minst två veckor. Symtomen 

ska också ha utvecklats som en följd av minst en identifierbar stressfaktor som ska ha 
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funnits under minst sex månaders tid. Sjukdomsbilden domineras av påtaglig brist på 

psykisk energi. Detta visar sig genom minskad uthållighet, minskad företagsamhet eller 

förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. Dessutom förknippas 

diagnosen med en rad ytterligare symtom, varav minst fyra ska ha funnits så gott som 

dagligen för att diagnosen ska kunna ställas. Till dessa symtom hör minnesstörning eller 

koncentrationssvårigheter. Det är också vanligt med försämrad förmåga att göra saker 

under tidspress, alternativt en sämre förmåga att hantera krav. Övriga symtom som ofta 

förekommer är bland annat sömnstörning, irritabilitet, uttröttbarhet, och fysiska symtom 

såsom mag-tarmbesvär, yrsel, värk, hjärtklappning och bröstsmärtor. Om kriterier för 

generaliserat ångestsyndrom, dystymi eller depression samtidigt uppfylls anges 

utmattningssyndrom endast som tillägg till aktuell diagnos. 

 

För att diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas måste ovan beskrivna symtom 

dessutom orsaka ett avsevärt lidande, eller en försämrad funktion i individens vardag. 

Dessutom måste uteslutas att symtomen beror på substanseffekter av mediciner eller 

droger, eller på en somatisk sjukdom, exempelvis diabetes (Socialstyrelsen, 2003).  

 

 

Hälsobegreppet 

Världshälsoorganisationen (2012) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller skröplighet. Wiklund (2003) beskriver att hälsa som helhet består av olika 

dimensioner och använder sig av begrepp som sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Dessa tre dimensioner är inte nödvändigtvis beroende av varandra. Sundhet kan 

beskrivas som hur väl en individ kan hantera svårigheter i sitt liv. Friskhet kan 

definieras som frånvaro av sjukdom. Begreppet ska förstås på det fysiologiska planet -

en frisk person är fysiskt välfungerande. Välbefinnandebegreppet ska förstås på det 

fenomenologiska planet. Denna dimension beskriver en subjektiv form av hälsa och är 

kopplad till individens personliga sätt att uppleva sin tillvaro. Enligt Währborg (2009) 

är upplevelsen av stress i sig inte något sjukdomstillstånd. Stressreaktionen är naturlig 

och oftast ändamålsenlig. För människans överlevnad har stressreaktioner historiskt sätt 

varit nödvändig för artens överlevnad. Problem uppstår ofta då individen utsätts för 

ohanterbart mycket stress. Detta i sin tur kan leda till sjukdomsrelaterade förändringar.     

 

Enligt Wiklund (2003) är det centralt inom vårdgivarens ansvarsområde att se till 

patientens välbefinnande. Men för att kunna göra det måste hon också se till sitt eget 

välbefinnande. Wiklund (2003) hävdar att medlidande i relationen med patienten inte är 

samma sak som att lida själv. Författaren förklarar vidare att det finns en risk att 

vårdgivaren kommer för nära patienten, vilket kan leda till eget lidande. Som 

konsekvens kan detta översättas som ett hot mot vårdgivarens hälsa. I detta 

examensarbete används begreppen vårdgivare/ vårdpersonal, för att identifiera all 

personal som ingår i vårdteamet runt patienten.    

 

 



 3 

Stress 

Hans Selye anses vara stressbegreppets fader (Perski, 2002). Selye beskriver stress som 

en möjlig reaktion hos individen på påfrestningar i tillvaron. Stress definieras också som 

”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas” 

Perski (2002, s. 37).  

 

Enligt Perski (2002) kan stressen anses ha tre olika faser. Först kommer alarmfasen. I 

detta stadium väljer kroppen en typ av reaktion. Nästa fas är motståndsfasen, målet för 

denna fas är att åtgärda den upplevda faran genom olika typer av beteende. Antingen 

samlar vi all vår kraft för att motstå faran eller så använder sig människan av ”spela 

död” beteende. Lyckas man med att motstå faran, kan man behålla sin hälsa. Annars 

hamnar man istället i tredje fasen av långvarig stress. Traditionellt definierades detta 

tillstånd som en utmattningsfas. När människan kommit in i denna fas orkar hon varken 

kämpa eller fly. Kroppens egna resurser har då redan börjat ta slut, stressreaktionerna 

kan då vändas mot den egna kroppen, istället för mot stressens källa.  

 

Ekstam (2001) menar att en oförändrad stressituation kan leda till att individen hamnar i 

en ”utbrändhetstrappa”. När detta sker brukar första steget vara olika typer av intensiv 

trötthet. Processen går från fysisk, till intellektuell trötthet. Slutligen upplever individen 

en social trötthet. Nästa steg i nedgången är beteendeförändringar. Det är vanligt att visa 

arrogans och cynism mot sina medmänniskor. Exempelvis inom vården kan detta yttra 

sig som brist på medkännande med patienter. Därefter upplever individen 

meningslöshetskänslor. Det slutliga steget i trappan innebär att individen hamnar i ett 

krisläge, som leder till ett totalt sammanbrott. I detta stadium har individen gett upp och 

upplever starka trötthets – och tomhetskänslor.      

 

 

Historik och variation av stressrelaterade besvär  

I Sverige började sjukskrivningarna öka på 1980-talet. Under lågkonjunkturen i början 

av 1990-talet sågs dock en minskning. Den har man förklarat med hot om arbetslöshet, 

som fick människor att gå till jobbet även då de var sjuka (Åsberg, Nygren, Herlofson, 

Rylander & Rydmark, 2005). Därefter ökade de stressrelaterade sjukskrivningarna igen. 

Sedan mitten av 90-talet tar Sverige den ledande platsen i västvärlden då det gäller 

stressrelaterad sjuklighet (Krauklis & Schenström, 2002).  

 

Värt att notera är att den stressrelaterade ohälsans frekvens har varit mycket varierande. 

Arbetslivet och samhällets struktur har påverkat de stressrelaterade sjukdomarnas 

förekomst. Freudenberger, refererad i Krauklis och Schenström, (2002), definierade år 

1974 ett tillstånd med symtombild av utmattning, cynism och depression. Enligt 

författarna har tillståndet troligtvis funnits långt tidigare, men kallats vid andra namn. I 

olika perioder har man exempelvis talat om depression, neurasteni och 

överansträngning. Neurasteni kallas i dagligt tal ofta för ”nervtrötthet”. Denna diagnos 

ökade kraftigt kring år 1900. Detta kan ha att göra med ekonomiska 

strukturförändringar, som till exempel växlingen till ett industrialiserat samhälle kring 

förra sekelskiftet. Från 1960-talet skedde åter stora förändringar i samhällsstrukturerna 

(Krauklis & Schenström, 2002).        
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Stressrelaterade sjukdomar  

Stress kan leda till olika sjukdomstillstånd. Till exempel påverkas många sjukdomar i 

det centrala nervsystemet (CNS) av stressrelaterade fysiologiska fenomen i kroppen. Ett 

samband har kunnat fastställas bland annat för stroke, spänningshuvudvärk, migrän 

samt ökad smärtkänslighet. I hjärt-kärlsystemet ökar stress risken för bland annat 

kärlkramp och hjärtinfarkt. Stress är också ofta en orsaksfaktor vid sjukdomar i mag-

tarmkanalen. Däribland kan nämnas dyspepsi, Irritable Bowel Syndrome och andra 

magbesvär som halsbränna, diarré, buksmärta och förstoppning. Långvarig stress kan 

också vara en bidragande orsak till en rad andra varierande sjukdomstillstånd, bland 

annat fibromyalgi, diabetes typ 2 samt depression (Währborg, 2009).    

  

 

Stressorer i omgivningen  

Olika sorters stimuli orsakar liknande stressreaktioner hos samtliga individer som 

utsätts för dem. Exempel på sådana fysiska stimuli är buller, årstidsväxlingar och 

temperatur. Psykologiska stressorer är bland annat varierande beteendetyper. Man talar 

då bland annat om ”typ A beteende”. Denna typ av beteende är relaterat till vissa 

genomgående personlighetsdrag. Personen är vanligtvis tävlingsinriktad och ambitiös. 

Hon eller han gör ofta flera saker samtidigt, talar snabbt och tenderar att skynda på och 

avbryta när andra talar. Det är ofta personer med denna beteendeprofil som klassas som 

”arbetsnarkomaner”. I flera studier har kunnat påvisas ett samband mellan denna typ av 

beteende och hjärtsjukdom (Währborg, 2009).  

 

En annan psykologisk stressor är typ D- beteende, kännetecknat av oro, irritation och 

dysterhet. Personen är känslomässigt återhållsam, håller andra på distans och visar 

tecken på kronisk anspänning. Utöver ovan nämnda beteendetyper är livshändelser som 

separationer och förluster också exempel på psykologiska stressorer. Emotionella 

stressorer kan vara påfrestande relationer – och relationsstörningar, samt störningar i 

anknytning. Kognitiva stressorer kan bestå av bristande copingförmåga och kognitiv 

dissonans. Sociala stressorer hittas inte minst i arbetslivet och finns även i negativa 

sociala förhållanden. Det finns också flera förhållanden i miljön som har en skyddande 

effekt mot stress. Till dessa kan nämnas socialt stöd från vänner och arbetskamrater och 

stöd av familj. Upplevelsen av inflytande över arbetssituationen leder till en känsla av 

kontroll som motverkar stress. Det finns skillnader mellan män och kvinnor avseende 

upplevelser av och reaktioner på utmattning. Kvinnor drabbas ofta hårdare av 

emotionell utmattning (tomhetskänsla), medan mäns reaktion oftare handlar om 

depersonalisering och känslokyla (Währborg, 2009).   

  

Att skapa balans 

Enligt Ekstam (2001) krävs balans mellan tre dimensioner i människans liv, för att 

förebygga utmattning. Dessa tre är arbetsliv, fritid och familj. För att uppnå detta är det 

nödvändigt att skapa meningsfulla relationer, en balanserad arbetssituation och 

engagerande fritidssysselsättningar. Uppnår individen denna balans leder det till en 

förhöjd livskvalitet.  
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Währborg (2009) beskriver begreppet coping som betydelsefullt för stresshantering och 

för behandling av stressrelaterade sjukdomar. Lazarus och Folkman (1984) i Währborg 

(2009) beskriver copingförmåga som en mängd av beteendemässiga och kognitiva 

åtgärder som används av varje individ för att hantera yttre och inre aspekter av 

stressproblematiken.  

 

 

Arbetslivet som stresskälla   

Enligt Maslach (2000) ser arbetsgivare prestationer som det väsentliga i företagslivet. 

Individen uppfattar istället arbetet som något som tar tid och kraft. Det är viktigt att 

hitta en medelväg som fungerar för båda parter. Ibland tar arbetsgivaren till åtgärder för 

ökad produktivitet. Oftast innebär detta att den anställde får arbeta mer och hårdare, för 

att lyckas med det. Detta betyder inte per automatik att effektiviteten blir högre. När den 

anställde inte längre kan styra över sin egen arbetssituation, uppstår en känsla av brist 

på kontroll. Har man inte längre egen kontroll på sin situation, kan detta leda till obalans 

mellan egna och företagets mål. Det finns en kontinuerlig koppling mellan företagets 

intresse och individens arbetssituation. Arbetet utgår från företagets ledningsprocesser 

och strukturer. Själva arbetsprocessen utförs av individen, med fokus på energi, 

engagemang och effektivitet.    

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

De senaste årtiondena har stressen ökat väsentligt i samhället och inte minst i yrkeslivet.  

Vårdpersonal tillhör de yrkeskategorier som är mest exponerade för stressrelaterade 

situationer. Felhanteringen av reaktionerna på den arbetsrelaterade stressen kan leda till 

att vårdpersonalen utvecklar mer allvarliga problem, som till exempel 

utmattningssyndrom. En väsentlig fråga är därför hur vårdpersonalen kan hantera hög 

stress på ett effektivt sätt, liksom hur personalens förmåga till stresshantering påverkar 

patientens tillstånd. En viktig uppgift för vården är att befrämja hälsa. För detta krävs en 

välfungerande vårdgivare.  

 

Det är således viktigt för vårdpersonal att ha kunskap om stressrelaterade sjukdomar 

såsom utmattningssyndrom för att kunna känna igen och själva hantera de situationer 

som skapar stressrelaterade problem för dem. Denna uppsats strävar efter att beskriva 

bilden av utmattningssyndrom från vårdgivarens perspektiv. Kunskapen är viktig för att 

kunna skaffa en bättre och säkrare vård för patienter. All personal som arbetar runt 

patienten kan beröras på liknande sätt av denna problematik. 

 

 

SYFTE 

Uppsatsens syfte är att beskriva orsaker till och effekter av utmattningssyndrom för 

vårdpersonal, samt beskriva möjliga metoder för att förebygga problemet.  
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METOD 

Som metod valdes litteraturstudie enligt Friberg (2006) för att inhämta kunskap från 

befintlig litteratur på området. En litteraturstudie passade bra för detta syfte. Kvalitativa 

och kvantitativa artiklar analyserades för att beskriva arbetsrelaterad 

utmattningsproblematik hos vårdpersonal. Litteraturstudien utfördes på ett strukturerat 

sätt. Hela processen började med identifiering och avgränsning av det fenomen som 

analyserades. Avseende denna uppsats identifierades utmattningssyndrom bland 

vårdpersonal som fokusområde. Arbetet inleddes med en systematisk litteratursökning 

av böcker, internetkällor och vetenskapliga artiklar. Angående det sistnämnda söktes 

endast artiklar från primärkällor publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I den första 

fasen antogs ett helhetsgrepp på utmattningssyndrom med hjälp av ett 

helikopterperspektiv. Detta innebär att prioritera fram den litteratur som bäst beskriver 

fenomenet utmattningssyndrom. Som resultat av detta steg bedömdes att kunskap 

lämpligen hämtas från både kvalitativa och kvantitativa källor. Det kan vara till fördel 

att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar vid en litteraturstudie, för att 

skaffa sig ett bredare underlag för uppsatsens forskningsområde -utmattningssyndrom. 

Ett kritiskt förhållningssätt antogs vid analys av den valda litteraturen för att undvika ett 

selektivt urval, det vill säga artiklar som inte stödjer egna åsikter väljs bort.          

      

 

Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i flera databaser. Dessa var Cinahl, Medline, Nursing 

Journals, PsycInfo och Pub Med. Sökord som användes var ”burnout”, ”caregivers”, 

”stress disorders”, ”nurse”, ”coping” och ”burnout syndrome”. Sökningen utfördes i två 

etapper. Första sökningsfasen genomfördes med dessa sökord i olika kombinationer och 

med begränsningar, som till exempel ”sökord i abstract” och ”sökord i titel”. För att 

underlätta sökprocessen valdes sökfunktioner som ”linked full text”, ”original articles” 

eller angivelse av årtal för att inhämta den mest aktuella kunskapen. Specifika språk 

(engelska, norska och svenska) ställdes in som sökfunktion, för att välja bort artiklar på 

andra språk (se tabell bilaga 1).  

 

Från det antal träffar som gavs valdes ut relevanta artiklar för uppsatsens 

problemområde och syfte. Detta utfördes genom att läsa artiklarnas abstract. Vidare 

begränsning gjordes genom att kontrollera om de artiklar som valdes ut var 

vetenskapliga. Icke vetenskapliga artiklar sorterades bort i detta steg. Efter granskning 

av studiernas kvalitet utifrån metoden beskriven i Friberg (2006) valdes totalt sett 15 

artiklar för vidare analys. Inklusionskriterier för valda artiklar var att de skulle handla 

om vårdgivare och utmattningsproblematik inom vårdarbete. Exklusionskriterier var 

ickevetenskapliga artiklar, som till exempel reportage och tidningsartiklar. Artiklarnas 

kvalitet granskades med hjälp av olika frågeställningar. Bland annat om studiens syfte, 

hur metoden är beskriven och vad resultatet visar (Friberg, 2006).      
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Dataanalys 

För att skapa en översikt av analyserad litteratur användes metoden beskriven av Friberg 

(2006) (se tabell, bilaga 2). Efter att noggrant ha läst valda artiklar analyserades likheter 

och skillnader dem emellan. Artiklarnas problemområde analyserades och utifrån det 

identifierades övergripande teman som belyser ämnet utmattningssyndrom. Vidare 

studerades artiklarnas resultat som en helhet. Det ledde till att tre relevanta teman valdes 

med fokus på specifika aspekter av utmattningssyndrom. Samtliga 15 artiklar stämde 

överens med minst ett av examensarbetets tre utvalda teman. Några av artiklarna stämde 

överens med flera teman. Efter noggrann analys av litteraturen utifrån identifierade 

teman utkristalliserades olika mönster, det vill säga sex subteman. Genom analys av 

dessa subteman erhölls en ny helhet som motsvarar examensarbetets syfte. 

     

 

RESULTAT 

Det första temat var ”Orsaker till utmattningssyndrom bland vårdpersonal” med 

relaterade subteman ”Arbetsrelaterade aspekter” och ”Övriga aspekter”. Andra temat 

var ”Utmattning: sänkt prestationsförmåga hos vårdgivaren” med två subteman 

”Kvalitet i vårdrelation” och ”Påverkan på vårdorganisationen”. Tredje temat var ”Att 

förebygga och hantera utmattning/copingstrategier”. Tillhörande subteman var 

”Vårdgivarens individuella ansvar” och ”Organisationens roll”. 

 

 

Tema                                                                         Subtema 
Orsaker till utmattningssyndrom  

 

Arbetsrelaterade aspekter 

Övriga aspekter 

 

Utmattning: sänkt prestationsförmåga hos vårdgivaren 

 

Kvalitet i vårdrelationen  

Påverkan på vårdorganisationen 

Att förebygga och hantera utmattning / copingstrategier  

 

Vårdgivarens individuella ansvar 

Organisationens roll  

 

 
 

 

Orsaker till utmattningssyndrom bland vårdpersonal 

I de analyserade studierna identifierades flera olika arbetsrelaterade stressorer. 

Vårdgivare utsätts för en hög stressbelastning genom sina patienter. Andra 

arbetsrelaterade omständigheter som orsakar stress bland vårdgivare är övertidsarbete, 

otillräcklig lön, otillräckliga resurser och problem med arbetsledningen.  Även icke-

arbetsrelaterade aspekter kan ha betydelse för förekomsten av utmattningssyndrom 

bland vårdpersonalen. Egna resurser hos vårdgivaren i form av stark personlighet 

och god copingförmåga har en viktig roll i att minska sårbarheten för utbrändhet. 
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Arbetsrelaterade aspekter 

Kane (2009) kartlägger i sin studie orsaken till stress bland sjuksköterskor. Stressorerna 

kunde delas upp i fyra olika huvudfaktorer. Dessa var arbetsrelaterade omständigheter, 

sociala aspekter av arbetet, trivsel med arbetet och hemrelaterad stress. Studiens resultat 

visade att de mest betydande orsakerna till stress var arbete som inte avslutades i tid på 

grund av personalbrist, konflikter med patienter och anhöriga, övertidsarbete och 

otillräcklig lön. Dorrian et al. (2011) identifierade tydliga resultat som talade för att 

nivån av stress och utmattning var signifikant högre på arbetsdagar än på lediga dagar.  

Studien utfördes med 41 barnmorskor och 21 sjuksköterskor som arbetat 1736 dagar 

och 1002 arbetspass med skiftarbete. Deltagare påvisade måttliga till höga stressnivåer  

på 20-40 % av arbetsdagarna. Samtidigt visade de tecken på sömnstörning under 50 % 

eller mer av arbetsdagarna. 9 % av arbetsdagarna var deltagarna så trötta att de var nära 

att krocka på väg hem från jobbet. Morgonpass (40 %) och nattpass (35 %) var mer 

stressfyllda och utmattande än kvällspass (25 %). Vidare konstaterar författarna att en 

av fyra av deltagare i studien var likgiltiga till eller något missnöjda med sitt jobb, det 

vill säga 22 % är missnöjda. 

 
Olika specialistområden inom vården verkar leda till olika nivåer av arbetsrelaterad 

utmattning. Quinal, Harford och Rutledge (2009) undersökte förekomst av och symtom 

för sekundär traumatisk stress (STS), bland onkologisk vårdpersonal. Författarna 

konstaterade att denna personalkategori utsattes för traumatiska upplevelser genom sina 

patienter. Sjuksköterskan var delaktig i hela processen och gav hjälp och stöd till 

patienten. Sardiwalla, VandenBerg och Esterhuyse (2007) framhåller att 

hospicepersonal upplever en hög grad av utbrändhet, i jämförelse med en mer 

genomsnittlig grupp vårdpersonal. Detta förhållande visar sig gälla även utanför arbetet. 

 
Cocco, Gatti, de Mendonca Lima och Camus (2003) har jämfört nivåer av stress 

och utbrändhet bland vårdgivare på akuta geriatriska vårdavdelningar och på vårdhem. 

Undersökningens resultat visar att utbrändhet och stress bland vårdgivare är måttlig på 

akuta geriatriska avdelningar, men betydligt högre än på vårdhem. Detta indikerar 

att det finns ett behov av förbättringar framför allt på akuta geriatriska vårdavdelningar. 

Enligt författarna är arbetsrelaterad utbrändhet vanligast inom akut vård och detta kan 

förebyggas genom att öka andelen utbildad personal och förbättra personalens stöd. 

Sambandet mellan stress och utbrändhet är fortfarande inte väl underbyggt. Men de 

konstaterar att stressande händelser ofta rapporteras av vårdgivare som 

upplever betydande nivåer av utbrändhet. Det visar att ett sådant förhållande skulle 

kunna finnas. Taylor och Barling (2004) strävar efter att identifiera arbetsrelaterade 

problem bland psykiatrisjuksköterskor. Syftet med deras studie var att finna källorna till 

emotionell trötthet och utbrändhet. Källorna till de arbetsrelaterade problemen var bland 

annat hög arbetsintensitet, problem med arbetsledningen och med systemet, otillräckliga 

resurser och bristfälliga möjligheter att kunna få hjälp vid behov. Sjuksköterskorna 

nämnde även problem med vissa läkare, aggressiva klienter och dåligt fungerande 

relationer till andra sjuksköterskor. Sardiwalla et al. (2007) konstaterar på ett likartat 

sätt att utbrändheten bland vårdpersonal som arbetar på hospice huvudsakligen är 

orsakad av arbetsrelaterade stressorer. Arbetsrelaterad stress karaktäriseras enligt 

författarna av emotionell trötthet, känslor av ineffektivitet, hjälplöshet och förlust av 
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kontroll. Vårdyrkena har alltid förknippats med en hög grad av stress och 

utmattningsrelaterade problem på grund av hög emotionell intensitet i 

patientrelationerna.     

 

Vinje och Mittelmarks (2007) studie visade att engagemang för arbetet främst är en 

positiv aspekt. Men den kan också stimulera negativa faktorer som ökar risken för 

att sjuksköterskor drabbas av en djup trötthet, som kan leda till utmattningssyndrom.   

Trots att deltagarna i studien var vana vid svåra arbetsförhållanden, kunde tecken på 

sårbarhet ses hos sjuksköterskorna. Några av sjuksköterskorna hade upplevt stress som 

liknar utbrändhet, men de hade tagit kontroll över situationen och återtagit sin entusiasm 

och sitt engagemang för omvårdnaden. Studien visade att det är nödvändigt för 

vårdgivare att uppleva och hålla fast vid den meningsfullhet som upplevs i det praktiska 

vårdarbetet. Men detta medför samtidigt en ökad emotionell belastning för vårdgivaren, 

vilket kan leda till problem med att hantera och orka med arbetssituationen. Detta ger 

upphov till trötthetskänslor, vilket också leder till att symptom på utmattningssyndrom 

kan iakttas. Sjuksköterskornas moraliska stress förvärras om möjligheten att ge vård av 

god kvalitet upphör eller minskas. Vårdandets filosofi har en humanistisk grund. Detta 

gör att efterfrågan på "behandlingseffektivitet" kan leda till stress av moraliskt slag. 
 

 

Övriga aspekter 

Garrosa, Rainho, Moreno-Jimenez och Monteiro (2010) utförde en studie för att 

undersöka kopplingen mellan stressfaktorer på arbetet, stark personlighet 

och coping resurser för utbrändhet bland sjuksköterskor. I mottsats till Vinje och 

Mittelmark (2007) visar Garrosa et al. (2010) studie inte att jobbrelaterat engagemang 

har någon inverkan på vårdpersonalens utbrändhet. Personlig kontroll och en stark 

personlighet leder enligt studiens resultat till lägre förekomst av utbrändhet. Enligt 

författarna förklaras varje slag av utbrändhet av varierande arbetsrelaterade stressorer 

inom vården. Känslomässig utmattning är relaterad till överbelastning och 

depersonalisation i samband med upplevelsen av smärta och död. Upplevd kontroll, 

utmaningar, socialt stöd och aktiv coping är faktorer som motverkar utbrändhet orsakad 

av känslomässigt engagemang i patientvården. Studien visar att sjuksköterskor som har 

tillgång till dessa resurser mer sällan drabbas av utbrändhet. 

 

 

 

 

Utmattning: Sänkt prestationsförmåga hos vårdgivaren 

Vårdgivaren kan anses ha den roll som är mest avgörande för hur vårdorganisationen 

fungerar. Då en vårdgivare drabbas av emotionell utbrändhet innebär det förutom risk 

för den egna hälsan, också ett hot mot patienternas och vårdorganisationens 

välbefinnande. Personalchefer i vården kan arbeta för att stärka vårdgivares 

välbefinnande.       
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Kvalitet i vårdrelation  

Det visar sig att vårdpersonal inom olika vårdområden drabbas på olika sätt av 

utmattning. Onkologisk vårdpersonal upplever ofta sömnsvårigheter, intensiva tankar på 

patienter och även irritabilitet (Quinal et al., 2009). Samtidigt framhåller Sardiwalla et 

al. (2007) att hospicepersonal upplever en hög grad av utbrändhet, vilket påverkar deras 

arbetsprestationer såväl som deras generella funktion. Hospicearbetare som upplever en 

hög grad av stress utanför arbetet, tenderar att i högre utsträckning också lida av 

emotionell utmattning.    

 
Vårdgivarens välbefinnande är essentiellt för vårdgivaren själv men samtidigt påverkar 

det relationen mellan den utbrände vårdaren och vårdtagaren. Funakoshi, Miyamoto och 

Kayama (2007) hävdar att personalchefer i vården kan arbeta för att stärka vårdgivares 

välbefinnande.  Kvaliteten på patient-sjuksköterska relationen är mycket betydelsefull. 

Om vårdrelationen försämras är det svårt för sjuksköterskor att fortsätta ge 

hemsjukvård. Medan stöd från chefer kan vara effektivt är det i sig också begränsade. 

Främst kan vårdgivaren inte fritt och fullständigt redovisa sina arbetsrelaterade problem 

för sina chefer och detta försämrar patient-vårdgivare -relationen. Enligt författarna är 

inte detta den enda svårighet som finns för att uppnå optimal kvalitet i vårdrelationen, 

utan det finns också andra faktorer som påverkar. Dessa är till exempel 

överansträngning, överbelastning och brist på kommunikation med andra 

yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Alla dessa faktorer skapar extra stress för 

sjuksköterskan och leder till utbrändhet och som ett direkt resultat av detta får 

patienterna sämre vård. 
 

 

Påverkan på vårdorganisation  

Collins och Long (2003: a) framhåller att vårdgivaren är den centrala faktorn inom 

vårdorganisationen. Främsta syftet för vårdgivaren är att se till patientens bästa. Om 

vårdgivaren inte är i balans kan hon inte ge vård av god kvalitet. Studiens syfte var att 

visa effekterna av att arbeta med allvarligt traumatiserade människor. Enligt studiens 

resultat nämner de teamarbetande positiva aspekter som: kamratskap och den positiva 

känsla som de upplever när patienter tillfrisknar. Samtidigt finns negativa aspekter av 

att arbeta i team, som till exempel ett större intresse för projektet från media. Några av 

deltagarna upplever svårigheter med att hantera anhörigas ilska och innehållet i 

patientens berättelse. Resultaten har konsekvenser för de som är ansvariga för att 

upprätta ett traumateam och även för de som arbetar med trauman. Vårdorganisationens 

ledare som har ansvar för åtgärder vid trauman bör prioritera identifikation av dessa 

fenomen. För att upprätthålla effektiv vård till patienter kan det vara till nytta att 

upprätthålla psykiskt välbefinnande hos vårdgivare. På samma sätt hävdar Douglas 

(2010) att vårdgivaren innehar den roll som är mest avgörande för hur 

vårdorganisationen fungerar. Författaren hävdar att då en vårdgivare drabbats av 

emotionell utbrändhet och vårdartrötthet, är denna både en risk för sin egen friskhet och 

ett hot mot patienternas och för vårdorganisationens välbefinnande. Om en vårdgivare 

har passerat dessa faser och drabbats av apati, bör han/hon inte vara i tjänst. 
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Att förebygga och hantera utmattning/copingstrategier 

Flera olika strategier för stresshantering, -copingstrategier beskrivs. Det är viktigt att 

vårdpersonalen erbjuds stöd utifrån sina behov och även att de får kunskap om 

copingstrategier för att bättre kunna hantera de belastningar arbetssituationen innebär.  

Två konkreta modeller för stresshantering beskrivs också. Såväl den individuella 

vårdaren som vårdorganisationen har ett ansvar för att  känna igen signaler på, och 

hantera utmattningssyndrom.   

 

Vårdgivarens individuella ansvar 

Collins och Long (2003: b) beskriver hur vårdgivare som arbetar med traumatiserade 

personer lätt kan drabbas av sekundär traumatisk stress. Det kan förebyggas genom 

personligt, terapeutiskt och organisatoriskt stöd.  Även om man utsätts för traumatiska 

stressorer är det inte alls säkert att man utvecklar allvarliga psykologiska problem. 

Frågan man bör ställa sig är då vad som hindrar en del av dessa vårdare från att utveckla 

långvarig stress?  

 

Enligt Douglas (2010) bör enskilda vårdgivare själva göra de val som kan främja deras 

välbefinnande. Det är inte bara vårdorganisationens ansvar att se till vårdgivarens bästa. 

Även individen själv måste ta utmattning på allvar och lära sig känna igen tecknen. Från 

organisatorisk synvinkel är det viktigt att vårdgivaren befinner sig i balans för att kunna 

ge bra vård till patienten. Men om en vårdgivare inte kan hantera situationen och 

drabbas av utmattning, i form av apati och emotionell trötthet, bör han eller hon inte 

arbeta under en period. I så fall ska vårdgivaren få chansen att återhämta sig på avstånd 

från jobbet. 

 

Sardiwalla et al. (2007) delar upp copingstrategier på ett annat sätt. I författarnas studie 

delas copingstrategier in i tre olika kategorier. Dels problemfokuserade copingstrategier, 

dels också emotionellt fokuserade copingstrategier och även ineffektiva 

copingstrategier.  Problemfokuserade copingstrategier behöver användas av vårdaren 

för att kunna utföra konkreta arbetsuppgifter. Emotionella copingstrategier är 

nödvändiga för att hjälpa vårdaren att hantera de emotionella reaktioner som uppstår vid 

patientvård. Exempelvis vid arbete på hospice är strategierna betydelsefulla för att vårda 

terminalt sjuka patienter och för att möta patienternas död.     

 

Milstein, Gerstenberger och Barton (2002) beskriver en konkret modell (BATHE-

modellen) som vårdgivaren själv kan använda för att hantera stressande situationer. 

Studien beskriver ett patientfall, samt metodik för stresshantering efter att en patient har 

avlidit. Hanteringsmodellen består av olika steg vilka går igenom bakgrunden till 

situationen. Vidare beskrivs hur problemet påverkar vårdgivarens tankar och känslor. 

Sedan identifieras den mest besvärliga delen av situationen. I detta steg ingår att 

vårdgivaren analyserar sina egna erfarenheter av liknande stressfyllda situationer. Till 

sist med hjälp av reflektion hittar vårdgivaren lösningsstrategier för att hantera den 

stressrelaterade situationen. Metoden kan leda vårdgivaren genom hela den process det 

innebär att hantera en stressig situation. På så sätt är det möjligt att undvika att problem 

med utbrändhet uppkommer.   

 



 12 

Vinje och Mittelmark (2007) presenterar copingstrategier i form av självanalys och 

reflektion. De hävdar att det är viktigast att vårdgivaren själv återhämtar sig från 

utmattningsfasen genom egna krafter. Detta sker genom en process som vårdgivaren 

själv har utvecklat under åren i patientens tjänst. Genom introspektion och reflektion 

kan vårdgivaren prioritera upp eller ner arbete. Samtidigt kan vårdaren känna igen 

signaler på utbrändhet. Vårdaren kan genom detta ändra aspekter hos sig själv för att 

undvika försämring i sin hälsa.  

 

Dorrian et al. (2011) beskriver stressrelaterade problem bland sjuksköterskor och 

barnmorskor, samt olika strategier för att hantera dem. Resultatet visar att höga nivåer 

av stress och utmattning, sömnproblem samt låg arbetstillfredsställelse är vanligt bland 

sjuksköterskor och barnmorskor. För att orka med arbetet använder sig många av 

alkohol och sömntabletter. Intag av koffein för att hålla sig mer alert är också vanligt. 

De konstaterar att sjuksköterskor och barnmorskor kanske använder sig av koffein för 

att kompensera för utebliven sömn, och sömntabletter för att hantera sin dagliga 

arbetsrelaterade stress. 

 

Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, Morikawa och Nakagawa (2009) analyserade olika 

stressfaktorers betydelse i vårdarbete. De genomförde en kvantitativ studie av 1291 

sjuksköterskor som fyllde i specifika frågeformulär för att mäta graden av utmattning. 

335 män och 956 kvinnor delades upp och analyserades var för sig. De fann flera 

signifikanta samband mellan stresshantering och utbrändhet. Enligt deras resultat 

uppvisar kvinnor mer emotionella uttryck än män. Fler tecken på utmattning sågs hos de 

kvinnor som ingår i studien, i jämförelse med männen. För männen såg man en positiv 

korrelation mellan god problemlösningsförmåga och framgångsrik stresshantering. Alla 

resultat hade signifikant relevans. Författarna resonerar kring att träning på 

problemlösning ofta ingår i kognitiva beteende ansatser. De konstaterar att enligt deras 

resultat kan problemlösningsinterventioner både vara till hjälp och till skada, särskilt för 

kvinnor. Författarna framhåller att användning av kognitiva copingstrategier för 

kvinnor, och problemlösningsstrategier för män kan bidra till en minskning av 

utbrändheten bland sjuksköterskor. Vidare forskning på området kan behövas för att 

säkerställa dessa resultat.  

 

 

Organisationens roll  

Douglas (2010) studie har som syfte att beskriva stressorer i arbetsmiljön hos 

vårdgivare, och även utmattningen som uppkommer som resultat av dessa stressorer. 

Som resultat av hög stressbelastning i vården är det vanligt med utövande av vård utan 

omsorg. Enligt författaren är detta fel och bör inte ske. Hälso- och sjukvårdens ledare 

bör ta vårdgivarens stress på allvar och hitta sätt att undvika förekomst av utbrändhet. 

Vidare slutsatser är att vårdorganisationen genom sina ledare borde investera i och 

skapa strukturer som stödjer en hälsosam bearbetning av stressfaktorer för enskilda 

vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsorganisationer bör satsa på att utbilda chefer, för att de 

bättre kunna identifiera situationer där vårdgivaren behöver stöd. Utifrån det kan varje 

enskild chef lära in metoder för hur den uppkomna situationen kan hanteras. 

 



 13 

Collins och Long (2003:b) framhåller att det är belagt att personal som arbetar med 

traumaoffer, bör förses med tillräckligt stöd för att mer effektivt kunna hantera 

kraftfulla känsloutbrott hos sina patienter. Författarna föreslår att 

självmedvetenhetsprogram ska bli en central del redan under utbildningen. På jobbet 

ska också personalen ha tillgång till professionell hjälp för att hantera psykologiska 

problem och ”inre konflikter”. Vidare är det viktigt att klinikledningen tar del i 

personalens dagliga arbete, och stöder både deras personliga och professionella 

utveckling. Stebnicki (2000) presenterar en konkret modell vars avsikt är att bidra till 

bearbetning av stressiga situationer i vårdgivarens liv och jobb. Författaren presenterar 

en ram för vårdpersonal i deras roll som rådgivare för patienter med traumatiska skador. 

Verktyget skall vara till hjälp för vårdaren att identifiera och hantera upplevelsen av 

emotionell trötthet (utbrändhet). Det utförs genom att identifiera en risk faktor. Sedan 

ges förslag till hur vårdgivaren ska hantera icke fysiska trötthetseffekter med hjälp av 

ovan nämnda metod. Vårdgivaren måste själv stå för utförandet i praktiken, men 

modellen måste komma från organisationen och implementeras i tydliga faser. För att 

vårdgivaren ska kunna hantera sin utbrändhet bör organisationen erbjuda möjlighet för 

vårdgivaren att delta i stödgrupper som träffas regelbundet. Att arbeta med 

stressrelaterade åkommor är ingen lätt uppgift och det är därför vårdorganisationen 

borde erbjuda klinisk handledning till nyutbildade vårdgivare. Andra beskrivna 

copingstrategier är till exempel att minska antalet extra tidskrävande patienter och att 

främja program för utbildning och välbefinnande till vårdgivare. Många nyutbildade 

vårdare inom stressrehabilitering har inte kunskap om copingstrategier med syfte att 

hantera jobbrelaterad stress. Studiens författare rekommenderar att vårdgivarens 

utbildning ska ta utbrändhetens problematik på alvar. Betydelsen av stressrelaterade 

problem skulle diskuteras och förklaras tidigt i vårdgivarens utbildning. 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vi gjorde en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användes för att beskriva arbetsrelaterad utmattningsproblematik hos 

vårdpersonal. Den valda metoden ger en bredare översikt över kunskapsläget på 

området. Vi tycker att det är en relevant metod för en uppsats på kandidatnivå. Ett annat 

alternativ var att göra en empirisk studie genom intervjumetod. Det hade skapat en 

annan typ av kunskap, begränsad till vissa aspekter, exempelvis ett visst land eller 

verksamhetsområde inom vård. En empirisk studie på magisternivå hade kunnat fungera 

som en fortsättning på denna uppsats för att uppnå fördjupad kunskap. 

 

Hade andra typer av texter kunnat väljas? Biografier hade kunnat analyseras för att 

beskriva upplevelsen av utmattning, men då finns alltid en risk för begränsat resultat. 

De flesta som skriver en biografi på detta tema har själva gått igenom utmattning, vilket 

påverkar resultatens tillförlitlighet. Resultaten går inte heller att pröva objektivt. Istället 

valdes vetenskapliga artiklar, som är relevanta för den typ av kunskap vi ville hämta 
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fram. Kvalitativa artiklar valdes för att beskriva vårdgivarens upplevelse av fenomenet 

utmattning, med utgångspunkt från deras berättelse. Kvantitativa artiklar valdes för att 

hämta fram rådata med fokus på särskilda aspekter som forskaren vill mäta.  

 

Vi valde att undersöka ett brett fenomen, vilket gör att det finns en stor mängd litteratur 

att tillgå. Det var därför nödvändigt att begränsa oss till särskilda aspekter av 

fenomenet. Men det blev ändå mycket litteratur att gå igenom och ta ställning till. Det 

var svårt att välja inriktning eftersom den befintliga litteraturen har undersökt 

utmattningsfenomenet från många olika synvinklar. Men vi bestämde oss till slut för att 

inrikta oss på arbetsrelaterade aspekter av stress, med fokus på sjukvårdspersonal. 

Många relevanta artiklar erhölls genom sökningarna. Av dessa valdes de som svarade 

bäst mot examensarbetets syfte. Utvalda artiklar belyste flera olika 

verksamhetsområden, som bland annat onkologisk vård och hospicevård. Efter att vi 

hittat relevanta artiklar, var det inte svårt att identifiera representativa teman och 

subteman. Dessa var även sammankopplade med arbetes syfte. Samtliga artiklar passade 

väl in i minst ett, och i många fall flera av våra definierade teman.                 

 

Vi anser att antalet valda artiklar är väl stort, men att de samtidigt skapar en komplex 

bild av de fenomen som analyseras. Arbetsrelaterade utmattningssyndrom är ett relativt 

nytt fenomen. Vi har själva begränsat litteraturen, vilket lett fram till att vi endast fått 

sökträffar från 2000-talet. Jobbrelaterad utmattningsproblematik är betydligt vanligare i 

västvärlden, vilket gör att befintlig litteratur främst undersöker fenomenet utifrån denna 

utgångspunkt. Vi anser inte att ovanstående faktum är någon svaghet för vår studie, 

eftersom det speglar en verklig situation.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Att förebygga utmattningsproblematik - vårdgivarens individuella ansvar och 

organisationens roll 

 I resultaten från de artiklar som analyserats föreslås en rad åtgärder för hur utmattning 

kan hanteras och förebyggas. Sasaki et al., (2009) beskriver hur kvinnor och mäns 

strategier för att hantera stress skiljer sig åt. Något vi tycker är särskilt intressant i deras 

resultat är att problemlösningsinterventioner både kan vara till hjälp och till skada, 

särskilt för kvinnor. Författarna resonerar kring att träning på problemlösning ofta ingår 

i kognitiva terapier. Vidare tycks det viktigt att känna till de skillnader som överlag 

finns mellan kvinnor och män avseende stresshantering. Sådan kunskap kan vara till 

hjälp bland annat då åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Vid utformning av 

terapimetoder och andra åtgärder för att behandla stressrelaterade problem tror vi att 

dessa resultat kan vara användbara.          

 

Varför är kunskap om terapimetoder relevant för sjuksköterskans ansvarsområde? 

Sjuksköterskan möter ofta patienter som är drabbade av utmattningsproblematik. Dels 

förstås inom psykiatrin, men också inom primärvården och inom den somatiska vården. 

Dessa patienter behandlas ofta med hjälp av olika terapimetoder. Som ovan beskrivet 
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märks stressrelaterade sjukdomar ofta i form av kroppsliga symtom. I dessa fall förstår 

patienten kanske inte själv att stress är en stor bidragande orsak till symtomen, utan 

söker för exempelvis ryggvärk eller fibromyalgi. Sjuksköterskan träffar ofta patienten 

längre stund än vad läkaren gör och har därmed större möjlighet att se helheten i 

patientens situation. För att kunna identifiera bakomliggande orsaker till symtomen i 

dessa fall krävs att sjuksköterskan har viss kunskap om stressrelaterade sjukdomar och 

om möjlig behandling. Även om sjuksköterskan inte är involverad i själva den 

terapeutiska behandlingen fyller hon en viktig funktion för undervisning och vägledning 

till patienten. I sjuksköterskans arbete ingår också att följa upp patienten och utvärdera 

hur behandlingen i sin helhet fungerar.  

 

Dahlborg-Lyckhage (2006) hävdar att i sjuksköterskans samlade kompetens ingår 

kunskap från många olika discipliner, som till exempel medicin, pedagogik, psykologi 

och sociologi. Dessa kunskapsområden fyller en funktion som stödämnen till 

vårdvetenskap. Vidare hävdar författaren att just den kunskapen från deldisciplinerna 

hjälper sjuksköterskan att ha ett helhetsperspektiv avseende hennes professionella 

ansvar.  

 

När vårdgivaren drabbas av utmattningssyndrom får hon plötsligt en patientroll. Som 

nämnt ovan är kunskapen om utmattningsproblematik viktig för sjuksköterskan i mötet 

med patienten. Samtidigt är denna kunskap användbar för att sjuksköterskan själv ska 

kunna förebygga och hantera sin egen utmattning. Vårdgivarens perspektiv valdes för 

detta examensarbete, men i dessa situationer har vårdgivaren en dubbel roll, både som 

vårdgivare och som patient. Vårdgivaren kan dessutom i sitt framtida arbete kanske få 

en ytterligare förståelse för patienter som drabbas av denna problematik.     

 

Dorrian et al. (2011) konstaterar att sjuksköterskor och barnmorskor kanske använder 

sig av koffein för att kompensera för utebliven sömn, och av sömntabletter när de skall 

sova för att hantera sin dagliga arbetsrelaterade stress. Dessa resultat tycker vi är 

intressanta och samtidigt skrämmande. Det tycks allvarligt att sjuksköterskor inte kan 

eller inte hinner sova tillräckligt många timmar för att fungera på jobbet, och att de 

därför måste använda sig av koffein. Det är också allvarligt att sjuksköterskor är så 

stressade att de tvingas ta sömntabletter för att kunna sova.      

 

Douglas (2010) resonerar både kring individens eget ansvar och kring 

vårdorganisationens ansvar. Enligt författaren bör enskilda vårdgivare ta ansvar för 

deras eget välbefinnande och göra val som främjar egenvård. Samtidigt bör hälso- och 

sjukvårdsledare ta vårdgivarens stress på allvar och hitta sätt att undvika förekomst av 

utbrändhet. Vidare påtalar författaren att om individens problem med utmattning är 

allvarliga, bör hon inte arbeta innan hon har tillfrisknat. Vi tycker det är intressant att 

författaren belyser båda sidor av problemet. Varken vårdgivaren eller 

arbetsorganisationen bör ensam hållas ansvarig för problemen, utan ökad medvetenhet 

och lämpliga åtgärder från båda parters sida är av betydelse för att förebygga och 

åtgärda problemen på ett framgångsrikt sätt.     

 

Såväl Stebnicki (2000) som Milstein et al. (2002) beskriver genom respektive studie 

varsin konkret modell som vårdgivaren själv kan använda för att hantera stressande 

situationer. Vi tror att dessa modeller kan vara användbara i den praktiska vården som 
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verktyg för stresshantering. Det kanske är till fördel med en mer konkret modell, snarare 

än allmänt beskrivna åtgärder. Kanske är en tydlig modell lättare att tillämpa, och då är 

nog också chansen större att behövliga åtgärder för stresshantering verkligen blir av.   

 

Collins och Long (2003:b) framhåller att det är belagt att personal som arbetar med 

traumaoffer, bör förses med tillräckligt stöd för att mer effektivt kunna hantera 

kraftfulla känsloutbrott hos sina patienter. Författarna framhåller också betydelsen av att 

känna sitt eget ”själv” och att bekräfta och äga sina egna tankar och känslor. Som vi ser 

det är denna kunskap viktig att känna till, för att på ett lämpligt sätt kunna förebygga 

och åtgärda problem av detta slag. Det är nog också en fördel om vårdgivaren från 

början känner till vilka svårigheter som kan uppstå vid detta slag av arbete. På så sätt 

blir hon medveten och kan snabbt identifiera och hantera eventuellt uppkomna problem.         

 

Som nämnt i bakgrunden påpekar Wiklund (2003) att medlidande i relationen med 

patienten inte är samma sak som att lida själv. Vi tänker oss att vårdgivaren kan ta emot 

och härbärgera patientens lidande utan att själv påverkas. På så sätt kan vårdgivaren 

hjälpa patienten att hantera sin situation, och patienten ”får tillbaka” sin upplevelse i 

bearbetad form. Vi tror också att ökad självkännedom och reflektioner kring 

professionalitet och den egna yrkesrollen gör att vårdgivaren har lättare att hålla 

vårdrelationen på en lämplig nivå. På så sätt kan vårdaren undvika att komma allt för 

nära sin patient, vilket annars med stor risk påverkar vårdarens välbefinnande.      

 

  

Arbetslivet som primär källa till utmattning 

Som beskrivet i bakgrunden är stress i sig inte något sjukdomstillstånd. Stressreaktionen 

är naturlig och oftast ändamålsenlig. Men då individen utsätts för alltför mycket stress 

kan problem uppkomma (Währborg, 2009).  Den kliniska vården idag är en komplex 

miljö, där arbetsbelastningen ofta är hög. Sardiwalla et al (2007) hävdar att utbrändhet 

hos vårdgivare främst orsakas av arbetsrelaterade stressorer. Författarna konstaterar att 

vårdyrken alltid har associerats med en hög grad av stress och utbrändhet på grund av 

hög emotionell intensitet i patientrelationerna. De artiklar som granskats för denna 

uppsats framhåller många arbetsrelaterade faktorer av betydelse för utveckling av ett 

utmattningssyndrom.  

 

Enligt Ekstam (2001) krävs balans mellan tre dimensioner i människans liv, för att 

förebygga utmattning. Dessa tre är arbetsliv, fritid, och familj. Därför är det inte minst 

viktigt att skapa en balanserad arbetssituation. En god arbetsmiljö och rimlig 

arbetsbelastning är viktigt, men det finns också omständigheter i den egna tillvaron som 

varje enskild individ kan påverka. Vi tycker att det är viktigt att reflektera över sina 

prioriteringar. I detta ingår att respektera sina gränser och kunna säga nej till exempelvis 

extra åtaganden samt övertidsarbete. Men faktumet kvarstår att det finns en skillnad i 

synsätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som tidigare nämnt ser arbetsgivare 

prestationer som det väsentliga i yrkeslivet (Maslach, 2001). Då arbetsgivaren tar till 

åtgärder för ökad produktivitet innebär det ofta att den anställde måste arbeta mer och 

hårdare. Går det att finna en bättre balans i detta, så att arbetsgivare blir mer lyhörda för 

personalens mående och eventuella behov av stöd?  

 



 17 

Vinje och Mittelmark (2007) framhåller att engagemang i yrkesutövningen främst är 

positivt. Men att det också kan stimulera negativa faktorer som bidrar till att öka risken 

för att sjuksköterskan ska drabbas av trötthet och utbrändhet. Den meningsfullhet som 

uppnås genom arbetet är betydelsefull, samtidigt som ett stort emotionellt engagemang 

kan leda till att sjuksköterskan inte längre kan hantera den känslomässiga belastningen 

och andra krav relaterade till arbetssituationen. Nutidens krav på behandlingseffektivitet 

går enligt författarna stick i stäv med vårdandets filosofi. Höga effektivitetskrav leder 

till minskad möjlighet för kvalitet i vårdprocessen, vilket bidrar till att den moraliska 

stressen förvärras. Vi anser att det är viktigt att vårdgivare får stöd för att kunna hantera 

den känslomässiga belastningen. Framförallt för patienters skull är det viktigt med en 

god kvalitet i vårdprocessen. Men som ovan nämnt är det också viktigt för att 

vårdgivaren ska vara tillfreds med sin arbetssituation och inte utsättas för ökad moralisk 

stress. Därför borde det också ligga i arbetsgivarens intresse att möjliggöra en god 

vårdprocess. Effektivitetskraven kan därmed inte vara alltför höga på bekostnad av 

vårdprocessens kvalitet. Det är nödvändigt med tillräckliga resurser inom 

organisationen för att kunna uppnå en god vård. För att säkerställa att dessa resurser 

finns inom organisationen bör detta regleras genom myndighetsbeslut och lagstiftning 

på området.  

 

Vi har själva båda arbetat i vården och ett intryck vi fått är att frekventa 

omorganisationer på arbetsplatsen kan upplevas som väldigt stressande av personalen. 

De studier som behandlats i denna uppsats berör inte detta problem direkt. Däremot 

berörs problemen med ökade krav på behandlingseffektivitet och nedskärningar inom 

vårdorganisationen. Vi tror att mer omfattande, såväl som upprepade omorganisationer 

kan ha en liknande effekt på vårdpersonalens upplevelser av arbetsmiljön. Dels tror vi 

att förändringarna i sig innebär en stress för personalen, då de innebär uppbrott från 

invanda mönster och en oförutsägbarhet inför framtiden. Dels genomförs 

omorganisationerna ofta i besparingssyfte för att uppnå en ökad effektivitet i 

verksamheten. Vår erfarenhet är att personalen ”på golvet” sällan har något att säga till 

om vid beslutsprocessen, och ofta går rykten bland personalen om vad som ska hända 

härnäst. Neddragningar på ens egen arbetsplats kan innebära att man själv eller en 

arbetskamrat blir uppsagd. Samtidigt ökar arbetsbelastningen för de som får vara kvar. 

Vetskapen om möjliga konsekvenser i framtiden, tror vi kan bidra till stress och till 

illabefinnande hos den enskilda vårdgivaren.   

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att både den individuella vårdgivaren och organisationen har ansvar för 

att identifiera, förebygga och hantera utmattningssyndrom bland vårdgivare. Det finns 

flera olika orsaker till utmattning. Vårdgivaren arbetar i en stressande miljö, detta leder 

till ökad utmattningsproblematik. Effekterna av vårdgivarens utmattning, slutar inte 

med vårdgivarens illabefinnande. Istället uppkommer en dominoeffekt i hela 

vårdkedjan. Hela vårdorganisationen påverkas och till sist kan patientens säkerhet och 

välbefinnande drabbas. Resultatet lyfter fram olika metoder (copingstrategier) för att 

hantera och förebygga utmattningsproblematik. Vidare forskning på området skulle 

kunna beröra utveckling av inte minst de konkreta modeller som presenterats i 

resultatet.  
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Översikt av datainsamling och urval                                           Bilaga 1 
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Databas Sökord Träffar Begränsningar Antal valda artiklar 

Cinahl Burnout (AB) AND caregivers 

Linked Full text, 2000-2012 

19 Vetenskapliga 

artiklar 

3 

Cinahl Stress Disorders AND burnout 

Linked Full text, 2000-2012 

15 -II- 3 

Medline Burnout AND caregivers 

Full text, English language, 2000-2012 

51 -II- 2 

Nursing 

Journals 

Burnout (AB) AND caregivers 

Original articles, 2005-2012 

10 -II- 2 

PsycInfo Nurse AND burnout AND coping  

English and Norwegian, 2000-2012 

87 -II- 3 

Pub Med  Nurse AND burnout, Full text 133 -II- 2 
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Översikt av analyserad litteratur                                                  Bilaga 2                                                                                        

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

1. Titel: A comparative 

study of stress and burnout 

among staff 

caregivers in nursing homes 

and acute geriatric wards 

Författare: Cocco E., Gatti 

M., de Mendonca Lima C. 

A.  &  Camus V. 

Tidskrift: International 

Journal of Geriatric 

Psychiatry 

Årtal: 2003 

Fenomenolo-

giskt och 

vårdvetenskap-

ligt perspektiv. 

Att jämföra  nivå-

er av stress och 

 utbrändhet bland 

 personal vårdgi-

vare i vårdhem 

och akuta geria-

triska vårdavdel-

ningar i allmä- 

nna sjukhus. 

En tvärsnittsun-

dersökning  

i tre vårdhem  

(270vårdgivare) 

och nio 

geriatriska      

avdelningar på 

allmänna sjuk-

hus (280 vård-

givare).  

Stress och utbrändhet 

bland vårdgivare är 

måttliga i akut 

geriatriska avdelningar, 

men  

betydligt högre än på 

vårdhem.   

2. Titel: Too tired to care? 

The psychological effects of 

working with trauma. 

Författare: Collins S. & 

Long A. 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

Årtal: 2003 

Psykologiskt 

och medicinskt 

ur 

vårdgivarens 

perspektiv. 

Att undersöka 

effekterna av att 

arbeta med 

allvarligt 

traumatiserade 

människor. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

longitudinell 

studie. 

Att arbeta i team har 

positiva aspekter 

(kamratskap och 

tillfredsställelsen att se 

patienter återhämta sig) 

och negativa aspekter (att 

hantera anhörigas 

 ilska och innehållet i  

patientens berättelse).  

3. Titel: Working with the 

psychological effects of 

trauma: consequences for 

mental  health-care workers 

-a literature review 

Författare: Collins, S., 

Long, A. 

Tidskrift: Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

Årtal: 2003 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv, 

psykologiskt 

perspektiv 

Att granska på 

vilket sätt 

interaktion med 

svårt 

traumatiserade 

personer 

potentiellt kan 

påverka 

vårdpersonal. 

 

 

Litteraturöver-

sikt med hjälp 

av kvalitativ 

metod.  

Vårdgivare som arbetar 

med traumatiserade 

personer kan lätt drabbas 

av sekundär traumatisk 

stress. Det kan förebyggas 

genom  personligt, 

terapeutiskt och 

organisatoriskt stöd.   

4. Titel: Sleep, stress and 

compensatory behaviors in 

Australian nurses and 

midwives 

Författare: Dorrian, J., 

Paterson, J., Dawson, D., 

Pincombe, J., Grech, C., 

Rogers, A-E. 

Tidskrift: Rev Saude 

Publica 

Årtal: 2011 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv 

Att beskriva 

sömn, stress och 

kompensatoriskt 

beteende hos 

sjuksköterskor 

och barnmorskor. 

Kvantitativ 

studie av 41 

barnmorskor 

och 21 

sjuksköterskor 

arbetandes vid 

australiensiska 

sjukhus mellan 

2005 och 2009. 

Deltagare rapporterade 

måttliga till höga nivåer 

av stress och utmattning. 

Sömnproblem och 

utmattning leder till låg 

arbetstillfredsställelse. 

Sjuksköterskor och 

barnmorskor använder 

koffein och sömnta-bletter 

som hjälpmedel för att 

hantera situationen.  

 Perspektiv Problem och Metod Resultat 
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syfte 

5. Titel: When Caring 

Stops, Staffing Doesn’t 

Really Matter 

Författare: Douglas K. 

Tidskrift: Nursing 

Economics 

Årtal: 2010 

 

Organisatori-

ska och 

arbetsmiljörela

terade 

synpunkter ur 

arbetsgivarens 

perspektiv. 

Att analysera 

processen som 

leder till att vård-

givaren förlorar 

sin förmåga till 

medkänsla. Att 

undersöka vad 

kan göras för att 

rehabilitera den 

drabbade 

personalen. 

 

Kvalitativ studie 

med beskrivning 

av stressorer i 

vårdgivarens 

arbetsmiljö. 

Hälso –och 

sjukvårdsledare bör hitta 

sätt att stödja vårdgivaren 

i att hantera sin emotionell 

utbrändhet. 

Enskilda vårdgivare måste 

ta ansvar för eget 

välbefinnande .  

6. Titel: Managerial support 

of community mental health 

nurses. 

Författare: Funakoshi A., 

Miyamoto Y.& Kayama M. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2007 

Organisatorisk 

syn  ur 

sjuksköter-

skans 

perspektiv. 

Att 

beskriva chefers 

beteenden till 

lokala  

psykiatriska sjuk 

sköterskor inom  

hemsjukvård.  

Semi-strukture-

rade  intervjuer 

 med 10  sjuk-

sköterskors 

chefer i 2004.  

Fyra effektiva beteende  

kategorier identifierades. 

Det är svårt att ge 

hemsjukvård 

för kunder när kvaliteten 

på patient-sjuksköterska 

relationen sjunker. 

7. Titel: The relationship 

between job stressors, hardy 

personality, coping 

resources and burnout in a 

sample of nurses: 

A correlational study at two 

time points 

Författare: Garrosa E., 

Rainho C., Moreno –

Jimenez B. & Monteiro M.J. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies 

Årtal: 2010 

 

Psykologiskt 

och 

organisatoriskt 

perspektiv. 

Att undersöka 

kopplingen 

mellan 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer,  

stark personlig-

het och coping  

resurser på  

utbrändhet bland 

sjuksköterskor. 

 

Kvantitativ 

longitudinell 

och tvärsnittstu- 

die på 98 sjuk-

sköterskor från 

Portugal . 

Stark personlighet leder 

till mindre utbrändhet. 

Jobbengagemang har 

ingen inverkan på 

utbrändhet. 

Adekvata copingstra-

tegier leder till minskad 

utbrändhet. 

 

 

 

 

8. Titel: Stress causing 

psychosomatic illness 

among nurses 

Författare: Kane, P-P 

Tidskrift: Indian Journal of 

Occupational & 

Environmental Medicine 

Årtal: 2009 

 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv, 

arbetsorganisat

ionsperspektiv 

Att undersöka  

arbetsrelaterad 

stress hos 

sjuksköterskor 

arbetandes på 

sjukhus. Att 

identifiera 

stressorer och  

förekomsten av 

stressrelaterad 

sjukdom.    

 

Kvantitativ 

studie gjord på 

106 

sjuksköterskor 

med hjälp av ett 

frågeformulär. 

Orsakerna till stress var 

bland annat arbete som 

inte avslutades i tid på 

grund av personalbrist, 

konflikter med 

patienter/anhöriga, 

övertidsarbete och 

otillräcklig lön.  

Förekomst av 

psykosomatisk sjukdom 

ökar med stressnivån . 

 Perspektiv Problem och Metod Resultat 
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syfte 

9. Titel: Healing the 

caregiver 

Författare: Milstein JM, 

Gerstenberger AE, Barton S 

Tidskrift: Journal of 

Alternative & 

Complementary Medicine 

Årtal: 2002 

 

Psykologiskt 

ur 

vårdgivarens 

perspektiv. 

Att undersöka 

vårdgivarens 

reaktioner på 

stress och 

presentera en 

copingstrategi för 

att hantera 

stressrelaterade 

problem.  

Kvalitativ 

studie. Patient 

fall och metodik 

av stress 

hantering efter 

patient avlidit. 

Vårdgivaren ska använda 

sig av BATHE  modell för 

att hantera stressande 

situationer:"B"-bak-

grund;"A"    -tankar och 

känslor;"T"- egen 

erfarenhet; "H"-reflektion    

och 

"E"-empowering slutsats. 

 

10. Titel: Secondary 

traumatic stress in oncology 

staff 

Författare: Quinal, L., 

Harford, J., Rutledge, D-N 

Tidskrift: Cancer Nursing 

Årtal: 2009 

 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv 

och 

psykologiskt 

perspektiv 

Att undersöka 

förekomst och 

symtom för 

sekundär 

traumatisk stress  

bland onkologisk 

vårdpersonal. 

Kvantitativ 

studie med hjälp 

av 

mätningsskala.  

Vanligast förekommande 

symtom var 

sömnsvårigheter, intensiva 

tankar på patienter och 

irritabilitet. Minst vanligt 

var undvikande av 

människor, platser, saker 

och störande drömmar om 

patienter.  

 

11. Titel: The Role of 

Stressors and Coping 

Strategies  in the Burnout 

Experienced by Hospice 

Workers 

Författare: Sardiwalla, N., 

VandenBerg, H., 

Esterhuyse, K. G. F. 

Tidskrift: Cancer Nursing 

Årtal: 2007 

 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv, 

Psykologiskt 

perspektiv 

Att ta reda på hur 

en rad varierande 

stressorer upplevs 

av personal som 

arbetar på 

hospice. Att ta 

reda på hur 

copingstrategier 

kan användas för 

att förhindra 

utbrändhet hos 

personalen. 

 

Kvantitativ 

studie med hjälp 

av icke 

experimentell 

prospektiv 

design.  

 Hospicepersonal upplever 

en hög grad av utbrändhet, 

vilket påverkar deras 

arbetsprestationer såväl 

som deras generella 

funktion. Utbrändheten 

orsakas huvudsakligen av 

arbetsrelaterade stressorer.  

12. Titel: Relationship 

between stress coping and 

burnout in Japanese hospital 

nurses 

Författare: Sasaki, M., 

Kitaoka-Higashiguchi, K., 

Morikawa, Y., Nakagawa, 

H. 

Tidskrift: Journal of 

Nursing Management 

Årtal: 2009 

 

 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv, 

sociologiskt 

perspektiv 

Att undersöka 

sambandet mellan 

stresshantering 

och utbrändhet 

hos japanska 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

sjukhus. 

Kvantitativ 

studie med hjälp 

av enkäter.  

Resultaten visar att 

användning av kognitiva 

copingstrategier för 

kvinnor, och 

problemlösningsstrategi-er 

för män kan bidra till en 

minskning av 

utbrändheten bland 

sjuksköterskor. 

 Perspektiv Problem och Metod Resultat 
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syfte 

13. Titel: Stress and grief 

reactions among reha-

bilitation professionals: 

dealing effectively with 

empathy fatigue. 

Författare: Stebnicki M.A. 

Tidskrift: Journal of 

Rehabilitation 

Årtal: 2000 

Psykologisk 

och 

organisatoriskt 

perspektiv. 

Att presentera en 

ram för rehabili-

teringspersonal 

för att identifiera 

och hantera upp-

levelsen av 

vårdartrötthet. 

Kvalitativ studie Copingstrategier för att 

hantera vårdgivartrötthet 

kan vara att delta i stöd 

grupper, minska antalet 

svåra patienter per 

vårdgivare och att satsa på 

program för utbildning 

och välbefinnande för 

vårdgivare. 

 

14. Titel: Identifying 

sources and effects of carer 

fatigue and burnout for 

mental health nurses: a 

qualitative approach 

Författare: Taylor, B., 

Barling, J. 

Tidskrift: International 

Journal of Mental Health 

Nursing 

Årtal: 2004 

 

Vårdvetenskap

ligt perspektiv, 

psykologiskt 

perspektiv, 

sociologiskt 

perspektiv. 

Att identifiera 

arbetsrelaterad 

stress som leder 

till utbrändhet hos  

psykiatrsjuksköt-

erskor. Resultaten 

ska fungera som 

underlag för 

rekommendation-

er till myndig-

heter. 

Kvantitativ 

studie.  

Datainsamling 

gjordes genom 

halvstrukturera-

de intervjuer.   

Effekten av stress visade 

sig samverka med och 

framkallas av 

arbetsrelaterade stressorer. 

15. Titel: Job engagement’s 

paradoxical role in nurse 

burnout 

Författare: Vinje H. F.& 

Mittelmark M.B. 

Tidskrift: Nursing and 

Health Sciences 

Årtal: 2007 

 

Fenomenolo-

gisk forskning 

och hermene-

utisk metodo-

logi. 

 

Att beskriva den 

underliggande "pa

togena" 

processen som 

leder till 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor i 

samband med 

engagemang för 

arbetet.  

En explorativ  

kvalitativ design 

med hjälp av 

djupgående 

intervjuer. 

 Engagemang för arbetet 

är i sig positivt, men ett 

alltför stort engagemang 

kan också leda till dålig 

funktion bland 

vårdpersonal.   

 


