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Abstrakt
Bakgrund: Sjuksköterskor verksamma på sjukhus utsätts ibland för svåra och stressiga
situationer. I framtiden kommer ett ökat vårdbehov och sjuksköterskebrist förmodligen leda
till en ökad arbetsbelastning samt skapa ytterligare stress hos sjuksköterskorna. Det kan
därför finnas ett behov av kunskap om copingstrategier och hur de vanligtvis används.
Syfte: Att sammanställa forskning som beskriver vilka copingstrategier sjuksköterskor
vanligtvis använder sig av för att hantera svåra och stressiga situationer i arbetet.
Metod: En litteraturöversikt gjordes genom att 14 vetenskapliga artiklar söktes fram i
databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och
analyserades, därefter sammanställdes ett resultat. Resultat: Sjuksköterskor använder sig av
både känslofokuserade och problemfokuserade copingstrategier för att hantera svåra och
stressiga situationer. Strategierna delades in i områdena: att hålla distans, källor till kraft,
förhållningssätt, egenvård, planering och förberedelse samt hjälp och stöd från omgivningen.
Diskussion: Hålla distans kan vara ett sätt för sjuksköterskan att spara på krafterna. Positivt
förhållningssätt kan bidra till ökat välmående och förbättrad prestationsförmåga.
Teamarbete kan resultera i bättre omvårdnad för patienterna och ökad arbetstrivsel.
Slutsats: Sjuksköterskan använder sig av många olika copingstrategier i arbetet. Denna
sammanställning kan fungera som ett stöd och ett hjälpmedel för sjuksköterskan att använda
sig av för att hantera svåra och stressiga situationer.

Nyckelord: Coping, Litteraturöversikt, Sjukhus, Sjuksköterskor, Stress.

Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................... 1
Bakgrund ..................................................................................................................... 1
Hur definieras en svår eller stressig situation? ................................................. 1
Arbetsrelaterad stress ............................................................................................. 1
Coping ....................................................................................................................... 2
Sjuksköterskans arbetssituation idag och i framtiden .................................... 3
Problemformulering ............................................................................................... 4

Syfte .............................................................................................................................. 4
Metod ............................................................................................................................ 4
Design ........................................................................................................................ 4
Litteratursökning ..................................................................................................... 4
Urval och granskning ............................................................................................. 7
Analys ........................................................................................................................ 7
Etiska överväganden ............................................................................................... 8

Resultat ........................................................................................................................ 8
Coping ....................................................................................................................... 8
Känslofokuserad coping ........................................................................................ 8
Att hålla distans ........................................................................................................... 8
Källor till kraft .............................................................................................................. 9
Förhållningssätt ......................................................................................................... 10
Egenvård ..................................................................................................................... 12
Problemfokuserad coping ................................................................................... 12
Planering och förberedelse ....................................................................................... 12
Hjälp och stöd från omgivningen ........................................................................... 13

Diskussion ............................................................................................................... 15
Metoddiskussion ................................................................................................... 15
Resultatdiskussion ................................................................................................ 16
Slutsats..................................................................................................................... 20

Referenser ................................................................................................................ 21
Bilagor
Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier
Bilaga 2: Översiktstabell för inkluderade studier
Bilaga 3: Analysprocess

Inledning
Under vår verksamhetsförlagda utbildning som ingår i sjuksköterskeutbildningen har vi fått
förståelse för att sjuksköterskor verksamma på sjukhus ibland utsätts för svåra och stressiga
situationer. Vi har därför valt att undersöka vilka copingstrategier sjuksköterskorna
använder sig av för att hantera dessa situationer.

Bakgrund
Hur definieras en svår eller stressig situation?
Hur en situation upplevs är individuellt och varierar från person till person. En situation
upplevs som svår eller stressande först när personen själv uppfattar och tolkar den så. När en
person upplever en händelse som påfrestande kanske någon annan upplever sig vara helt
oberörd av den. En människa hanterar stress på olika sätt. Hur detta hanteras beror på den
egna förmågan, aktuellt sammanhang och i vilken fas i livet han eller hon befinner sig i
(Jahren Kristoffersen, 2005, s. 212).

Arbetsrelaterad stress
Stress definieras ofta som ”det sätt på vilket människans kropp reagerar när den utsätts för krav,
utmaning, hot eller belastning.” (Gustafsson, 2010, s. 24). Stress anses innebära en strävan efter
jämvikt inom både det fysiska och psykiska planet och för att nå denna jämvikt krävs
förändring och anpassning. Stress ses som nödvändigt och en del av livet och människan
befinner sig alltid i ett tillstånd av varierande stress. Stressen anses skadlig först när
människan inte lyckas att anpassa sig till den och det blir en obalans vilket resulterar i en
ökad känslighet och sänkt stresströskel (Dotevall, 2001, s. 26-27, 31).
Enligt Lambert och Lambert (2008) uppstår arbetsrelaterad stress i vården när det råder en
obalans mellan arbetets krav och den möjlighet som sjuksköterskan har att bemöta dessa
krav. De vanligaste orsakerna till stressen är en hög arbetsbelastning och att möta patienter
som är döende. Andra orsaker anses vara brist på kontroll, höga prestationskrav, avsaknad
av socialt stöd från arbetskollegor, en oro för att vårdkvaliteten ska påverkas och otillräckliga
resurser. Det har framkommit att sjuksköterskor världen över upplever liknande orsaker till
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stress. Lambert och Lambert (2008) menar att en sjuksköterska som utsätts för en mängd
olika stressfyllda situationer i sitt arbete hanterar dessa genom att använda sig av
copingstrategier och att också dessa strategier är liknande världen över.

Coping
Ordet ”cope” definieras i en engelsk-svensk ordlista: ”klara det, stå pall, gå iland med”och i
en amerikansk ordlista definieras ordet: ”to contend, to strive, especially on even terms or
with success” (Rydén & Stenström, 2008, s. 93).
Coping kan enligt Folkman och Lazarus teori definieras som den förändring en person gör i
sitt tanke- och beteendemönster för att klara av yttre och inre krav när dessa upplevs
påfrestande och överstiger den egna förmågan (Folkman & Lazarus, 1984, s. 141).
Folkman och Lazarus delar upp coping i två olika typer; känslofokuserad coping (emotionfocused coping) och problemfokuserad coping (problem-focused coping). Känslofokuserad
coping handlar om på vilket sätt en individ hanterar känslor som uppkommer i en stressig
situation. Strategierna kan vara att distansera sig från problemet, att hålla sina känslor inom
sig, att försöka se något positivt och att ta sitt ansvar. Problemfokuserad coping handlar om
att ta itu med orsaken till och lösa problemet. Exempel på detta kan vara att söka mer
information och kunskap samt att ta hjälp och stöd från omgivningen (Folkman & Lazarus,
1980).
Tidigare forskning har visat att människor använder sig av många olika copingstrategier
som varierar beroende på vilken situation de befinner sig i. Vilken strategi som används och
i vilken situation är ett individuellt val och ingen strategi kan sägas vara bättre än någon
annan utan måste betraktas utifrån den aktuella situationen (Rydén & Stenström, 2008, s. 93).
Enligt Jahren Kristoffersen (2005, s. 212, 215) är samspelet mellan faktorer hos personen själv
och situationen det som avgör vilken copingstrategi han eller hon väljer. Människans
personlighet har också betydelse i valet av copingstrategier. En del människor är mer aktiva
och direkta i sitt sätt att vara, de väljer därför ofta en problemfokuserad copingstrategi för att
inte tappa kontrollen i svåra situationer. Andra använder sig mer av känslofokuserade
copingstrategier. Om användandet av en strategi varit framgångsrikt innebär det att samma
strategi troligtvis används igen vid en liknande situation. Allt eftersom skapas ett beteende
hos människan som gör att valet av strategi sker naturligt och utan särskild eftertanke.
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Sjuksköterskans arbetssituation idag och i framtiden
Enligt Finnström (2010, s. 61) är arbetet som sjuksköterska idag ett yrke där höga krav ställs
på kompetensen. För att sjuksköterskan ska kunna utföra en god och patientsäker vård krävs
bedömnings- och värderingsförmåga samt att sjuksköterskan har det rätta förhållningssättet
och den kunskap som behövs. En del av sjuksköterskans vardag är situationer där det är
nödvändigt att utföra komplicerade arbetsuppgifter och samtidigt se till att informera
patienterna och visa hänsyn. Sjuksköterskan behöver ständigt reflektera över sitt arbetssätt
och mötet med patienterna för att själv utvecklas och kunna utöva arbetet på ett så bra sätt
som möjligt. Enligt ICN:s etiska kod när det gäller sjuksköterskan och yrkesutövningen
(Svensk sjuksköterskeförening, 2005) ska sjuksköterskan också sköta sin hälsa så att
förmågan att ge vård inte äventyras. Med personlig hälsa menas fysiskt, psykiskt, socialt och
andligt välbefinnande.

I en studie gjord på sjukhus i 12 europeiska länder uppgav en stor del av sjuksköterskorna
att de på grund av hård arbetsbelastning och brist på tid inte hade möjlighet att kunna
fullfölja sina arbetsuppgifter. Av de sjuksköterskor som ingick i studien hade 35 %
funderingar på att säga upp sig på grund av den stressiga och påfrestande arbetssituationen
(Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013).
Arbetsmiljöverket gjorde 2012 en nationell inspektionsinsats på arbetsplatser inom hälsooch sjukvården. De fann att över hälften av arbetsplatserna hade ett behov av åtgärder med
anledning av psykosociala risker. Hög arbetsbelastning, stress, risk att bli utsatt för hot och
våld samt påfrestande patientkontakter redovisades som de vanligaste riskerna. Enligt
arbetsmiljöverket kan detta skapa ohälsa vilket kan leda till sjukskrivningar bland de
vårdanställda (Arbetsmiljöverket, 2012).
Att finansiera vården i framtiden är en stor utmaning som Sveriges landsting står inför. Det
kommer att ske en ökning av andelen äldre med följden av att vårdbehovet kommer att öka
och i takt med detta minskar den arbetsföra delen av befolkningen (Sveriges kommuner och
landsting, 2013). Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån kommer efterfrågan på
utbildad arbetskraft inom vård och omsorg fram till år 2030 att öka kraftigt och bristen på
sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 30 000 om inga förändringar görs (Statistiska
centralbyrån, 2013).
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Problemformulering
Sjuksköterskor utsätts idag för stressiga situationer i sitt arbete. Vårdbehovet kommer i
framtiden att öka vilket sannolikt kommer att orsaka en brist på sjuksköterskor. Detta
kommer förmodligen att ge en ökad arbetsbelastning samt skapa ytterligare stress hos
sjuksköterskorna. Den stress som sjuksköterskorna utsätts för i arbetet kan orsaka ohälsa
som i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Vi uppfattar att det hos sjuksköterskor finns ett
behov av kunskap om copingstrategier och hur de vanligtvis används. Vi tror också att
denna kunskap kan bidra till en ökad reflektion över hur svåra och stressiga situationer
hanteras.

Syfte
Syftet var att sammanställa forskning som beskriver vilka copingstrategier sjuksköterskor
vanligtvis använder sig av för att hantera svåra och stressiga situationer i arbetet.

Metod
Design
Designen för denna studie är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt görs för att
sammanställa kunskapsläget/forskningsfronten inom ett visst problemområde och kan också
användas som grund för fortsatt forskning (Friberg, 2006, s. 115).

Litteratursökning
Litteratursökningar har gjorts i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO.
PubMed- databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi.
Cinahl (Cumulative index of nursing and allied health)- databas som täcker omvårdnad,
sjukgymnastik och arbetsterapi.
PsycINFO- databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra
närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75, 77).
Sökorden som användes var i PubMed MeSH termer, i Cinahl Headings och i Psychinfo
Thesaurus. För att finna kvalitativa studier användes sökorden ”qualitative research” i
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PubMed och ”qualitative studies” i Cinahl. Studiens inklusionskriterier var artiklar som
beskrev sjuksköterskor verksamma på sjukhus och originalartiklar som publicerats i en
vetenskaplig tidskrift samt artiklar som var skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var
artiklar som beskrev sjuksköterskor verksamma inom kommun och primärvård, samt
artiklar som beskrev konflikter och mobbing på arbetsplatsen. I databaserna Cinahl och
Psychinfo begränsades sökningarna med peer review för att i möjligaste mån säkra att
artiklarna blivit godkända av tidskrifternas vetenskapliga råd. Sökord som användes men
som inte genererade några träffar var: Job satisfaction, work environment, nurses role,
emotions och time management. Sökorden utifrån syftet redovisas i tabell 1 och
databassökningar i tabell 2.
Tabell 1. Sökord
Sökord utifrån
syfte

PubMed
(MeSH)

Copingstrategier

Cinahl (Headings)

Psychinfo (Thesaurus)

Adaptation/
Psychological

Coping Adaptation/Psychological

Coping behaviour

Sjuksköterskor

Nurses
Nursing Staff/Hospital

Nurses
Nursing Staff/Hospital

Nurses
Nursing

Stress

Stress/
Psychological

Stress/occupational

-
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Tabell 2. Databassökningar
Databas/
Datum

Sökord

Avgränsningar

Cinahl

Coping AND Nurses

Peer reviewed,
English

2013-09-10

Antal
träffar

Förkastade

Artiklar använda i
resultatet

216

133*

Boey (1998)

78**

McGrath, Reid & Boore
(2003)

0***
1****

Niiyama et al. (2009)
Peterson et al. (2010)

Cinahl
2013-09-18

Adaptation, Psychological
AND Nursing Staff, Hospital

Peer reviewed,
English

81

68*

Hall (2004)

10**
0***
2****

Cinahl
2013-09-18

Coping AND Nursing Staff,
Hospital AND Stress,
Occupational AND
Qualitative Studies

Peer reviewed,
English

13

8*
3**
0***

Blomberg & SahlbergBlom (2005)
Martins & Robazzi
(2009)

0****
Psycinfo
2013-09-10

Coping behaviour AND
Nurses OR Nursing

Peer reviewed,
English,
qualitative studies

58

36*
15**
2***
0****

Bakibinga, Vinje &
Mittelmark (2013)
Bianchi (2004)
Hopkinson, Hallett &
Luker (2005)
Lim, Hepworth &
Bogossian (2011)
Mackintosh (2006)

PubMed
2013-09-15

Adaptation, Psychological
AND Nurses AND
Workplace

English

80

68*
11**

Jannati, Mohammadi &
Seyedfatemi (2011)

0***
0****
PubMed
2013-09-17

Adaptation, Psychological
AND Nursing Staff, Hospital
AND Stress/Psychological
AND Qualitative research

English

36

28*
5**

Shaha & Rabenschlag
(2007)

0***
2****

*Antal förkastade efter läsning av rubrik
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt och/eller hela artikeln
*** Antal förkastade efter finns inte i fulltext
**** Antal förkastade efter dubbelexemplar
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Urval och granskning
Urvalsprocessen började med att titlar och abstrakt lästes igenom och artiklar som inte
överensstämde med syftet valdes bort. Artiklar som beskrev sjuksköterskors copingstrategier
lästes i sin helhet och de artiklar som överensstämde med syftet valdes ut och sparades. För
att kontrollera att tidskrifterna där artiklarna publicerats blivit refereegranskade användes
UlrichsWeb. För att bedöma de utvalda artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades de
med hjälp av Carlsson och Eimans granskningsmallar (se bilaga 1). Dock valdes frågan om
patienter med lungcancerdiagnos bort eftersom den inte var relevant för studien. Artiklarna
granskades av båda författarna på var sitt håll för att granskningsresultatet skulle bli så
objektivt som möjligt. Därefter jämfördes resultaten med varandra för att bedöma om de
stämde överens. Slutligen inkluderades 10 kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. För
inkluderade studier samt granskningsresultat se bilaga 2.

Analys
De utvalda artiklarna lästes grundligt av båda författarna för att få två olika perspektiv på
studiernas innehåll och resultat. Analysen gjordes sedan enligt Fribergs analysmodell
(Friberg, 2006, s. 110-112). Utifrån studiens syfte sammanställdes artiklarnas resultat och
nyckelfynden i varje artikel plockades ut. Med utgångspunkt i Folkman och Lazarus teori
(Folkman & Lazarus, 1980) skapades först en huvudrubrik och sedan två underrubriker.
Nyckelfynden från artiklarnas resultat sorterades sedan in under dessa två underrubriker.
Därefter gjordes av författarna en sortering efter likheter i var och en av underrubrikerna
vilket resulterade i att ytterligare två respektive fyra undergrupper skapades. Rubrikerna
skapades sedan utifrån innehållet i de sex undergrupperna. Se figur 1 och bilaga 3.

Coping

Känslofokuserad
coping

Att hålla distans

Källor till kraft

Förhållningssätt

Problemfokuserad
coping

Egenvård

Planering och
förberedelse

Hjälp och stöd
från omgivningen

Figur 1. Tillämpad analysmodell
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Etiska överväganden
Författarna använde sig enbart av vetenskapliga artiklar där etiska överväganden gjorts eller
där tidsskriften artikeln hämtats från blivit godkänd av en etisk kommitté. Resultatet
framställdes utan att förvanskas eller omtolkas. Författarna uteslöt inga artiklar på grund av
att resultatet inte var det förväntade eller att de inte överensstämde med våra egna åsikter
(Forsberg & Wengström, 2013, s. 69-70). Översättningar från engelsk text gjordes med stor
noggrannhet för att inte riskera att resultatet framställdes felaktigt. Ingen begränsning
gjordes när det gäller demografiska variabler.

Resultat
Coping
Sammanställningen visade att sjuksköterskan använder sig av en mängd olika
copingstrategier i sitt dagliga arbete vilket här presenteras under två underrubriker,
känslofokuserad coping och problemfokuserad coping.

Känslofokuserad coping
Sjuksköterskans känslofokuserade copingstrategier delades in i följande fyra rubriker; att
hålla distans, källor till kraft, förhållningssätt och egenvård.

Att hålla distans
Att hålla distans till patienterna och deras anhöriga var en känslofokuserad copingstrategi
som sjuksköterskorna använde sig av för att skydda sig själva. De förhöll sig då neutrala,
formella och tydliga i sitt sätt att vara för att inte bli för personligt engagerade och komma
för nära (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Peterson et al., 2010). Personliga samtal med
patienter och deras anhöriga underlättades av att i förväg planera och bestämma sig för hur
personligt samtalet skulle bli (Hopkinson, Hallett & Luker, 2004).

” Kim: You don´t take it in, this is me and they´ll never get through this wall. It´s like
saving yourself.” (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005, s. 249)

8

I situationer då döende patienter vårdades och hoppet om överlevnad var ute drog sig
sjuksköterskorna tillbaka och höll sig i bakgrunden för att inte bli för personligt berörda av
patienterna och deras anhöriga (Martins & Robazzi, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att ju
mer erfarenhet de hade av att vårda döende patienter desto lättare kunde de också hålla
tillbaka känslorna vilket gjorde att de inte blev lika personligt berörda som tidigare (Peterson
et al., 2010).

” If, if you get used to it, and you know that dying´s normal, you see it more often, your
heart becomes more solid against it.” (Peterson et al., 2010, s. 436)
En annan viktig copingstrategi som användes för att hålla distans var att skilja på den
privata och den professionella rollen. Genom denna strategi värnade sjuksköterskorna om
den egna identiteten och skyddade sig ifrån psykiskt och känslomässigt påfrestande
situationer i arbetet (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Mackintosh, 2006).

“… you´ve got to wear two different hats – there´s a hat that you have at home and one you
have here.” (Mackintosh, 2006, s. 986)
Ytterligare ett sätt att hålla distans var förmågan att kunna stänga av och koppla bort jobbet
efter arbetsdagens slut, och detta ansågs vara en förmåga som utvecklades i takt med
erfarenheten (Mackintosh, 2006).

”I think when you´ve been working shifts and doing various different things for so many
years you get that you can leave things behind and pass things on to other people.”
(Mackintosh, 2006, s. 986)

Källor till kraft
Det var betydelsefullt för sjuksköterskorna att aktivt verka för att ha goda relationer med
sina arbetskollegor, det gjorde att vänskap och tillit utvecklades. Sjuksköterskorna upplevde
då att de kunde hämta kraft genom att öppna sig, prata ut och uppmuntra varandra (Martins
& Robazzi, 2009). Att öppet kommunicera med varandra var en förutsättning för ett
välfungerande arbetsklimat (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).
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Att känna sig tillfredsställd med vården av patienterna och att se deras hälsa förbättras
fungerade i sig som en sorts copingstrategi (Jannati et al., 2011; Lim, Hepworth & Bogossian,
2011).
”When I do something to make the patient feel better, I feel satisfied.”
(Jannati et al., 2011, s. 125)
När sjuksköterskorna upplevde att de klarade av att ge döende patienter den vård och det
stöd de behövde i sin svåra situation kunde de också känna tillfredsställelse (Peterson et al.,
2010). I en sådan situation var också stark självkännedom, att lita på sina egna känslor och
sin intuition samt att vara väl medveten om sina begränsningar något som hjälpte
sjuksköterskan att närma sig patienterna och deras anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att det
inför mötet med patienter var nödvändigt att samla mod för att på bästa sätt kunna möta
dem i deras situation (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).
I en krissituation var det också viktigt att lita till sin egen förmåga för att kunna lösa problem
och göra de rätta prioriteringarna. När sjuksköterskorna blev otrevligt bemötta av annan
vårdpersonal och av patienter och deras anhöriga, hanterades kritiken genom att hämta kraft
och stöd utifrån den egna yrkesrollen och vetskapen om deras egen betydelse för
patienternas behov och vård (Hall, 2004).
För sjuksköterskor med en religiös tro spelade tron en viktig roll när de stötte på utmaningar
i arbetet. Ur den hämtades kraft genom att be och meditera. Genom tron upplevde också en
del sjuksköterskor ett sorts kall som gjorde att de kände sig manade att ge vård till andra
(Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012; Jannati et al., 2011; Martins & Robazzi, 2009).
” I see prayers, belief and faith as a strategy, a relief valve.”
(Martins & Robazzi, 2009, s. 56)
Den religiösa tron hjälpte sjuksköterskorna att möta döende patienter. De sökte då tröst
genom vetskapen att något annat väntade efter döden och genom att be eller samtala med en
präst (Peterson et al., 2010).

Förhållningssätt
Sjuksköterskornas förhållningssätt kunde fungera som en känslofokuserad copingstrategi
och en del sjuksköterskor uttryckte att det var förhållningssättet de hade till saker och ting
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som avgjorde hur väl de hanterade en situation. Ett positivt förhållningssätt gjorde att
situationen kunde hanteras lättare (Bianchi, 2004; Jannati et al., 2011 ).

”When I leave home , I say, today is mine. I don´t want to be angry when I return home.”
(Jannati et al., 2011, s. 126)
Stressen i arbetet minskade genom att ha roligt och skratta tillsammans (Lim et al., 2011).
Även i vården av en döende patient kunde användandet av humor hjälpa till att skingra
tankarna kring döden. Denna humor kunde delas både med de andra sjuksköterskorna och
med patienterna (Hopkinson et al., 2004).

Svåra situationer kunde också hanteras genom att ha olika synsätt och förklaringar till varför
saker sker. En del sjuksköterskor såg sig själva som en del av ett större sammanhang där
slumpen och ödet avgör medan andra hade ett andligt perspektiv (Lim et al., 2011). I
vårdandet av döende patienter var det en tröst att tänka på döden som en naturlig del av
livet och som en normal och oundviklig process (Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna
beskrev vikten av att tänka på sitt arbete som något meningsfullt, en närhet till livet, och se
det som en förmån att få vara med när cirkeln slöts (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Det
kunde också vara en tröst att fundera och reflektera över en patients död och den vård som
denne patient fick. I vissa fall kunde patientens död ses som en befrielse från sjukdom och
lidande, att det var det bästa för patienten (Peterson et al., 2010).

När sjuksköterskorna utsattes för svåra situationer i arbetet som upplevdes övermäktiga och
inte gick att påverka var en copingstrategi som användes att acceptera situationen, släppa
taget och gå vidare (Bakibinga et al., 2012; Boey, 1998). I vårdandet av svårt sjuka patienter
använde sig sjuksköterskorna också av undvikande som en strategi för att slippa bemöta det
svåra i situationen, de ägnade sig då istället åt andra rutinmässiga arbetsuppgifter (Blomberg
& Sahlberg-Blom, 2005). Undvikande användes också som en strategi för att hantera
stressiga situationer genom att undvika dessa och istället koncentrera sig på mindre viktiga
uppgifter (Mcgrath, Reid & Boore, 2003).

11

Egenvård
Egenvård, som också kan ses som en känslofokuserad copingstrategi, var enligt
sjuksköterskorna ett annat viktigt sätt för att klara av stressiga situationer. Sjuksköterskorna
beskrev vikten av att ta hand om sig själv för att må bättre och lättare kunna klara av arbetet.
Ett sätt var att regelbundet ta korta raster för att komma ifrån en stund, slappna av och
återhämta sig (Jannati et al., 2011; Lim et al., 2011; Shaha & Rabenschlag, 2007).
De ansåg också att det var viktigt att ta hand om sig själv även utanför arbetet. För att varva
ner och slappna av utövade sjuksköterskorna lugna och avstressande aktiviteter som att
lyssna på musik, meditera och gå på spa. De var också noga med att se till att få tillräckligt
med sömn (Jannati et al., 2011; Lim et al., 2011).

Att umgås med vänner och ha ett berikande socialt liv samt att utöva meningsfulla
fritidaktiviteter bidrog också till ett ökat välmående(Lim et al., 2011). Sjuksköterskorna
upplevde att känslorna av stress minskade när de regelbundet utövade fysiska aktiviteter
och att det också hade en lugnande effekt (Bakibinga et al., 2012; Martins & Robazzi, 2009;
Niiyama et al., 2008).

”I go to the gym, I try to walk too, because it calms me down and reduces my stress.”
(Martins & Robazzi, 2009, s. 57)

Problemfokuserad coping
Sjuksköterskans problemfokuserade copingstrategier delades in i följande två rubriker;
planering och förberedelse samt hjälp och stöd från omgivningen.

Planering och förberedelse
En problemfokuserad copingstrategi som sjuksköterskorna använde sig av för att minska
stressen i arbetet var att vara väl förberedd inför dagens arbetsuppgifter. Detta innebar att
planera tiden för att utnyttja den mer effektivt samt att prioritera arbetsuppgifterna, se till att
nödvändig utrustning fanns på plats, förekomma patienternas behov samt att vara förberedd
för eventuella akutsituationer. Sjuksköterskorna upplevde också en minskad stress när de
utförde arbetsuppgifterna noggrant, i tid och tog hänsyn till säkerhetsaspekter (Boey, 1998;
Jannati et al., 2011).
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”I write the reports precisely and check the patients’ affairs carefully to reduce stress.” (Jannati et al.,
2011, s. 125)
Sjuksköterskorna beskrev att när de upplevde stress på grund av att avdelningen hade brist
på resurser såsom utrustning, läkemedel eller personal så använde de sig av strategier där de
prioriterade patienternas mest akuta behov och koncentrerade sig på att utföra de viktigaste
arbetsuppgifterna. När många arbetsuppgifter skulle utföras samtidigt med likvärdig
prioritet eller när en akut situation uppstod var det även då viktigt att göra en prioritering av
patienternas behov och därefter fokusera på en sak i taget (Hall, 2004).
Strategier som användes vid en hög arbetsbelastning var att delegera ut vissa
arbetsuppgifter samt att öka takten på arbetstempot. En del sjuksköterskor informerade
patienterna om den stressfyllda arbetssituationen för att få deras förståelse, detta gjorde både
att sjuksköterskornas stress minskade och att samarbetet med patienterna underlättades
(Shaha & Rabenschlag, 2007).
Utvärdering av problematiska situationer där sjuksköterskorna analyserade och utvärderade
sin egen insats användes som en strategi för att förhindra att situationen skulle uppstå igen
(Boey, 1998).
Erfarna sjuksköterskorna drog nytta av sina kunskaper vilket underlättade för dem att
hantera patienter, bemöta och bemästra många olika situationer och svårigheter i yrkesrollen
(Bakibinga et al., 2012; Mackintosh, 2006). Att hålla sina kunskaper uppdaterade genom
utbildning stärkte den professionella rollen och gjorde det lättare att närma sig patienterna
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).

Hjälp och stöd från omgivningen
Att ta hjälp och stöd från omgivningen var en viktig och betydelsefull strategi som
sjuksköterskorna använde sig av. De ansåg att samarbetet med kollegor var viktigt för att få
stöd. Ett bra samarbete gav möjlighet till att ta del av varandras erfarenheter och tillsammans
finna lösningar på arbetsrelaterade problem (Bakibinga et al., 2012; Hall, 2004; Hopkinson et
al., 2004; Jannati et al., 2011; Martins & Robazzi, 2009; Shaha & Rabenschlag, 2007). Det var
viktigt att skapa en teamkänsla genom att vara eniga, samspelta och sträva mot samma mål
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).
Även kollegor på andra avdelningar kunde vara till stöd och hjälp (Hall, 2004). När
sjuksköterskorna hade höga krav och förväntningar på sig själva och kände osäkerhet över

13

huruvida de handlat rätt i en situation sökte de stöd och bekräftelse hos de närmaste
kollegorna (Hall, 2004).
Sjuksköterskorna upplevde också att deras olika erfarenheter och personligheter
kompletterade och stärkte varandra (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Det var av stor
betydelse att få stöd från kollegor med liknande erfarenhet och upplevelser som de själva
hade (Peterson et al., 2010). Att ha goda och välfungerande relationer till varandra gjorde att
arbetsbördan lättades och att de tillsammans klarade av dagens arbete på ett bra sätt (Lim et
al., 2011).
”I think that is what helps me cope the most is knowing that there is someone that I am
working with that if I need a few minutes break, they can step in and take over for me for
a few minutes…” (Hall, 2004, s. 10)
Sjuksköterskorna upplevde att när arbetsgivaren hjälpte och stöttade dem samt gav tid för
reflektion och handledning så var det till stor hjälp för att hantera stressiga situationer
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Regelbundna arbetsplatsträffar var ett sätt att prata av
sig och ventilera stressen (Shaha & Rabenschlag, 2007).

När sjuksköterskan vårdade döende patienter och svåra beslut skulle fattas tog han eller hon
hjälp av arbetskollegor och anhöriga till patienterna. Det gjorde att ansvaret på den enskilda
sjuksköterskan minskade (Hopkinson et al., 2004).
Patienterna och deras anhöriga kunde vara en källa till stöd och det var av stor betydelse för
sjuksköterskan att arbeta för en god kommunikation och relation till dem (Jannati et al., 2011;
Mackintosh, 2006). De bidrog med hjälp och stöd genom att visa tacksamhet, delge
information samt ge feedback på den vård som utfördes och därför arbetade sjuksköterskan
nära och i samarbete med patientens familj (Hopkinson et al., 2004).

Sjuksköterskorna beskrev att stödet de fick från familjen och vänner var betydelsefullt
(Bakibinga et al., 2012; Lim et al., 2011). När sjuksköterskorna upplevde svårigheter att lämna
arbetet bakom sig efter dagens slut använde de sig av partner och familj för att bearbeta
arbetsdagen (Shaha & Rabenschlag, 2007).
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Diskussion
Metoddiskussion
Målet med databassökningarna var att hitta copingstrategier som används i svåra och
stressiga situationer och under sökarbetet visade det sig att dessa situationer kan beskrivas
på olika sätt och därför valde författarna att göra breda sökningar. Ofta beskrevs stress i
samband med copingstrategierna och därför gjordes också en del sökningar med sökordet
stress. Författarnas önskemål för denna studie var att använda sig av kvalitativa artiklar
eftersom dessa artiklar innehåller ett material där människors upplevelser beskrivs. Det
visade sig vara svårt att hitta tillräckligt många kvalitativa artiklar och därför användes
också några kvantitativa artiklar. Kanske hade fler kvalitativa artiklar kunnat hittas om
andra sökord hade använts.
På grund av svårigheterna att hitta kvalitativa artiklar valde författarna att efter
artikelgranskningen använda sig av artiklar med en studiekvalitet av både grad I, II och III.
Artiklar med den lägre studiekvaliteten hade dock ett intressant innehåll som överensstämde
med syftet. Materialet till resultatet hämtades till största del ur de kvalitativa artiklarna
eftersom resultatet i dessa var mer uttömmande och beskrivande. Studiens syfte var att
beskriva och sammanställa sjuksköterskans copingstrategier och det medvetna valet att
huvudsakligen söka efter kvalitativa artiklar kan ha bidragit till att författarna gått miste om
värdefull information i kvantitativa artiklar. I flertalet artiklar har delar av resultatet
samstämt vilket har setts som en fördel eftersom det gett en ökad trovärdighet och styrka till
studiens resultat.
Författarna valde att utgå från artiklar som rörde sjuksköterskor verksamma på sjukhus av
två anledningar. Dels skulle litteraturstudien baseras på allmänsjuksköterskans
funktionsområde och dels har författarna upplevt att arbetsmiljön på sjukhus kan vara
krävande och stressfylld.
I några av artiklarna bestod deltagarna förutom av sjuksköterskor också av annan
vårdpersonal, dessa artiklar inkluderades ändå eftersom sjuksköterskan är en del av ett
vårdteam. Dock användes bara det resultat som rörde sjuksköterskan.
Författarna valde att inte lägga så stort fokus på och att beskriva situationerna där
sjuksköterskorna använder copingstrategier för ingående, detta för att läsaren själv ska
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kunna reflektera och välja i vilken situation strategierna kan användas. I artikelsökningarna
gjordes inga begränsningar gällande publiceringsår och land, detta för att få så många
relevanta träffar som möjligt. Under analysarbetet diskuterade, reflekterade och tolkade
författarna själva hur de olika copingstrategierna skulle delas in. Denna indelning kan
sannolikt tolkas och utföras på olika sätt beroende på vem som gör den. Analysens
trovärdighet har stärkts av att författarna dels ser saker utifrån olika perspektiv och dels har
olika erfarenheter från arbetsliv och privatliv.

Resultatdiskussion
Syftet var att sammanställa forskning som beskriver vilka copingstrategier sjuksköterskor
vanligtvis använder sig av för att hantera svåra och stressiga situationer i arbetet.
Huvudresultatet visade att sjuksköterskor använder sig av en rad olika copingstrategier i
dessa situationer. Copingstrategierna delades in i sex olika områden; Att hålla distans, källor
till kraft, förhållningssätt, egenvård, planering och förberedelse samt hjälp och stöd från
omgivningen. Copingstrategierna diskuterades utifrån på vilket sätt de kan vara till hjälp för
sjuksköterskan, och de strategier som valdes ut för diskussion var: Hålla distans, stark
självkännedom, positivt förhållningssätt, meningsfullhet, humor, fysisk aktivitet, sömn,
planering och prioritering, delegering, hjälp och stöd från kollegor samt teamarbete.
I resultatet framkom att en viktig copingstrategi som sjuksköterskorna använde för att
skydda sig själva i svåra situationer var att hålla distans till och inte bli för personligt
engagerad i patienterna och deras anhöriga. Denna strategi skulle kunna vara ett sätt för
sjuksköterskan att spara på krafterna för att ha energi och ork kvar att kunna vårda också de
andra patienterna på avdelningen. För en oerfaren sjuksköterska kanske det är svårt att
distansera sig och dra en gräns för det personliga engagemanget, detta är troligtvis en
copingstrategi som utvecklas i takt med erfarenheten. Detta stöds av Chang et al. (2006) som
redovisar ett positivt samband mellan mental hälsa, distansering och erfarenhet. Jahren
Kristoffersen och Nortvedt (2005, s. 142) beskriver också att det i längden inte skulle fungera
att ha samma typ av engagemang och relation till patienterna som till sina närmaste. De
anser att om sjuksköterskan skulle oroa sig för varenda patient och ta varje dödsfall som en
personlig förlust skulle det inte vara möjligt för någon att arbeta inom detta yrke.
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Studiens resultat visade att stark självkännedom samt att lita på sina egna känslor och sin
intuition var till hjälp för sjuksköterskorna i mötet med patienterna. Dessa förmågor är
viktiga för sjuksköterskans självförtroende och självkänsla och kan bidra till en större
säkerhet i arbetet. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att kunna analysera styrkor och
svagheter i den egna yrkesrollen samt också arbeta för utveckling på både det personliga och
professionella planet. Wåhlin, Ek och Idvall (2010) visade att ett starkt självförtroende och en
god självkänsla gjorde att sjuksköterskorna kände sig värdefulla och trygga i arbetet. Det
gjorde också att de lättare kunde stå för sina egna åsikter, säga ifrån när något var fel och lita
till sin egen förmåga att klara av arbetsuppgifterna. Positiv feedback, uppskattning och att få
kollegornas förtroende var viktiga faktorer som bidrog till att stärka självförtroendet. En
annan viktig faktor var att avdelningen fortlöpande arbetade för individuell utveckling hos
sjuksköterskorna.

I resultatet framkom att ett positivt förhållningssätt fungerade som en copingstrategi i
arbetet vilket också styrks av Zhou och Gong (2013). Att fokusera på det som är bra och se
möjligheterna i varje situation istället för att koncentrera sig på problemen skulle kunna göra
att sjuksköterskorna mår och presterar bättre på arbetet och ett sådant förhållningssätt skulle
troligtvis också kunna smitta av sig på både kollegor och patienter. Jahren Kristoffersen,
(2005, s. 42-43) styrker detta med hjälp av Antonovskys teori kring hälsa som visar att ett
positivt förhållningssätt är något som främjar hälsa och att människan alltid kan göra ett val i
hur de väljer att se på saker och ting. De kan antingen välja att se svårigheter som enbart
något negativt och smärtsamt eller se svårigheterna som en utmaning och en chans till
utveckling.

I resultatet beskrevs att i svåra situationer då sjuksköterskorna vårdade döende patienter var
en viktig copingstrategi som användes att se på döden som något naturligt och en del av
livet. Vachon, Fillion och Achille (2012) styrker detta och beskriver också hur
sjuksköterskorna i dessa situationer blev påminda om hur skört livet är. Den insikten fick
dem att i större utsträckning ta tillvara på och uppskatta sitt eget liv och försöka göra det
bästa av det. En annan copingstrategi som användes i vårdandet av döende patienter var att
tänka på arbetet som något meningsfullt. Sjuksköterskan skulle i dessa situationer kunna
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hämta kraft ur den egna betydelsefulla rollen som innebär att smärtlindra, stödja och finnas
till för både patienter och anhöriga och se till att ingen behöver vara ensam i livets slutskede.
Jahren Kristoffersen, (2005, s. 43-44) beskriver att det enligt Antonovskys teori KASAM,
känsla av sammanhang, är lättare att hantera en svår och påfrestande situation om
människan upplever en mening med den. När meningsfullhet upplevs är människan mer
motiverad till att kämpa, anstränga sig och hålla ut.

Resultatet visade att när sjuksköterskorna använde sig av humor i arbetet så upplevde de att
stressen lättade. Healy och Mckay (2000) beskriver i motsättning till resultatet att
användandet av humor inte var något som hjälpte mot stress men att det däremot bidrog till
en ökad trivsel på arbetet. Humor och att kunna skämta på en bra nivå med både kollegor
och patienter kan bidra till att lätta upp stämningen och göra så att spänningar släpper,
framförallt när arbetet känns betungande. Åstedt-Kurki och Isola (2001) bekräftar detta med
sin studie som visade att humorn hjälpte sjuksköterskorna att klara av sitt arbete och bidrog
till att skapa en bättre atmosfär. Humorn var också ett betydelsefullt verktyg för både
sjuksköterskan och patienten i situationer de båda upplevde som obekväma.

Sjuksköterskor som tränade på fritiden var enligt resultatet bättre rustade för att klara av
stressen i arbetet. Detta stödjer Happell et al. (2013) med sin studie som visade att
användandet av fysisk aktivitet som en copingstrategi hjälpte sjuksköterskorna att reducera
arbetsrelaterad stress. Fysisk aktivitet utanför jobbet gynnar troligtvis också sjuksköterskan
på många andra sätt. Det kan påverka humöret på ett positivt sätt och även bidra till en
starkare och uthålligare kropp vilket kan göra att det fysiska arbetet, exempelvis tunga lyft,
lättare kan utföras. Fysisk aktivitet bidrar sannolikt till ett bättre välmående hos
sjuksköterskan vilket i sin tur också påverkar omgivningen. Henwood, Tuckett och Turner
(2012) styrker detta med sin studie som visade att fysisk aktivitet ger en bättre hälsa.

Resultatet visade att sjuksköterskorna var noga med att sova tillräckligt för att återhämta sig.
Att vara utvilad bidrar troligtvis till en bättre koncentrationsförmåga och ett större tålamod
på arbetet samt att arbetsuppgifterna utförs med större noggrannhet. Detta skulle således
kunna bidra till en mer patientsäker omvårdnad. När sjuksköterskan känner sig nöjd med
sina arbetsinsatser skulle det i sin tur kunna göra att han eller hon upplever en större trivsel
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på arbetet. Karagozoglu och Bingöl (2008) styrker detta genom sin studie som visar att det
finns ett samband mellan ökad sömn och ökad tillfredsställelse på arbetet.

Planering och prioritering av arbetsuppgifter och patienternas behov var enligt resultatet
vanliga copingstrategier som användes när arbetet var stressigt med bristande resurser och
en hög arbetsbelastning. Enligt Hendry och Walker (2004) är prioritering en viktig förmåga
hos sjuksköterskan och något som utvecklas i takt med erfarenheten. De menar att
prioritering är en stor del av planeringen och att det är viktigt att tidigt identifiera
patienternas behov ur ett helhetsperspektiv. Prioritering av patienternas behov kan enligt
Hendry och Walker (2004) göras genom att sortera in situationerna i tre nivåer; livshotande,
ej akuta eller livshotande samt situationer där minimala åtgärder behöver utföras. Planering
kan bidra till att arbetsdagen flyter på bra, att alla arbetsuppgifter blir utförda och att inget
blir glömt. Om sjuksköterskan har en god prioriteringsförmåga så läggs fokus på de
viktigaste arbetsuppgifterna och patienternas viktigaste behov riskerar inte att bli åsidosatta.
Hendry och Walker (2004) menar att sjuksköterskans oförmåga att prioritera kan få allvarliga
konsekvenser för patienterna.

Enligt resultatet var delegering en viktig copingstrategi som användes för att hantera
stressiga situationer. Delegering i arbetet är nödvändigt men inte alltid något enkelt och
självklart. Det kan uppstå missförstånd och osäkerhet mellan sjuksköterskan och
undersköterskan kring hur mycket tid var och en har till förfogande och hur och när
uppgifterna ska göras. Sjuksköterskan och undersköterskan ska jobba tillsammans och hjälpa
varandra som ett team, ibland glöms detta bort och ett alltför stort fokus läggs istället på det
egna arbetsområdet. Phoenix Bittner och Gravlin (2009) beskriver att faktorer som påverkar
delegering negativt är osäkerhet kring vilka uppgifter som kan delegeras och om huruvida
undersköterskorna uppfattat och förstått uppgiften rätt. De positiva faktorerna för en lyckad
delegering beskrivs i form av att sjuksköterskorna och undersköterskorna ska ha en
ömsesidig respektfull relation till varandra, att kommunikationen ska vara tydlig och att det
ska finnas en väl utarbetad plan för vad som kan delegeras.

I resultatet framkom att det var betydelsefullt för sjuksköterskorna att få hjälp och stöd från
kollegor. McDonald, Vickers, Mohan, Wilkes och Jackson (2010) styrker detta resultat som i
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sin studie beskriver att ett nära, tillitsfullt och stödjande förhållande mellan arbetskollegorna
är en av de viktigaste faktorerna för att trivas på arbetsplatsen. Samtal med kollegor var en
stor källa till stöd och trygghet och den vanligaste copingstrategin som användes för att klara
av arbetet.
Ett bra teamarbete var enligt resultatet en viktig copingstrategi för att tillsammans kunna
lösa arbetsrelaterade problem. Wåhlin et al. (2010) beskriver i sin studie att ett teamarbete
där alla spelar en viktig roll och en stark känsla av kamratskap ger arbetsgruppen en ökad
styrka och kraft. Teamarbetet fungerade som bäst när arbetsgruppen hade ett positivt
engagemang, delade samma värderingar och arbetade mot samma mål. Ett bra teamarbete
kan vara värdefullt utifrån många aspekter. Det kan bidra till att kollegorna tar hjälp av
varandra i stressiga situationer, att trivseln på arbetet ökar och att patienterna får en bättre
omvårdnad. Olika egenskaper och erfarenheter hos teammedlemmarna kan bidra till en
ökad kunskapsnivå vilket kan ge en bättre grund för ett lyckat arbete. Kalisch och Lee (2011)
beskriver i sin studie att en blandning av olika yrkeskategorier på avdelningen kan påverka
teamarbetet till det bättre.

Slutsats
Sammanställningen resulterade i en rad olika känslofokuserade och problemfokuserade
copingstrategier som sjuksköterskor använder sig av för att hantera svåra och stressiga
situationer.
Vi anser att vårt vetenskapliga arbete kan ha betydelse för yrkesverksamma sjuksköterskor
då det skulle kunna fungera som ett stöd och ett hjälpmedel för sjuksköterskan att använda
sig av när arbetet är extra krävande. Användandet av denna sammanställning skulle kunna
bidra till att främja sjuksköterskors hälsa och att detta i sin tur också skulle kunna gynna
arbetskollegor samt patienterna och deras anhöriga. Det skulle vara intressant att titta
närmare på om användandet av denna sammanställning har någon effekt på hur
sjuksköterskor hanterar svåra och stressiga situationer.

Författarnas tack
Ett stort tack till vår handledare Kristina Eivergård som kommit med värdefulla synpunkter
och idéer under arbetets gång.
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Bilagor
Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier

Bilaga 2: Översiktstabell för inkluderade studier
Författare
Årtal
Land

Typ av
studie

Deltagare
(/bortfall)

Metod
Datainsamling
Analys

Studiens syfte

Bakibinga,
Vinje och
Mittelmark,
(2012)
Uganda

Undersöka vilka
copingstrategier
sjuksköterskor
använder sig av för
att trivas på arbetet.

Kvalitativ
studie

15 (ej
angivet)

Djupgående
intervjuer,
innehållsanalys

Bianchi,
(2004)
Brasilien

Identifiera källor till
stress samt vilka
copingstrategier
sjuksköterskor
använder för att
hantera stressen.

Kvantitativ
studie

58 (24 %)

Frågeformulär
Fisher test och
spearman test.

Blomberg &
SahlbergBlom, (2005)
Sverige

Beskriva hur
vårdteamet vårdar
svårt sjuka
cancerpatienter
samt hur de
hanterar svåra
situationer i det
dagliga arbetet.
Undersöka om
copingstrategier och
familjerelationer
dämpar den
negativa effekt som
stress har på
sjuksköterskor.

Kvalitativ
studie

77 (ej
angivet)

Fokusgruppintervjuer, öppna
frågor
Fenomenologisk
metod

Kvantitativ
studie

1043 (23 %)

Mätinstrument
och skalor som
används i
stressforskning

Hall, (2004)
USA

Att identifiera
gemensamma
arbetsrelaterade
stressfaktorer och
copingstrategier hos
sjuksköterskor.

Kvalitativ
studie

10 (ej
angivet)

Intervjuer
observationer
grounded theory

Hopkinson,
Hallett och
Luker, (2005)
England

Att undersöka hur
nyutexaminerade
sjuksköterskor klarar
av att ta hand om
döende patienter på
en akutmedicinsk
avdelning.

Kvalitativ
studie

28
(12,5%)

Djupgående
intervjuer

Boey , (1998)
Singapore

Huvudresultat

Studiekvalitet

Copingstrategierna som
användes var att dela
erfarenheter och ta hjälp och
stöd från kollegor vänner och
familj, ta lärdom från tidigare
erfarenheter, ha en religiös tro,
be och meditera, utöva
avslappnande aktiviteter på
fritiden samt ha förmågan att
kunna släppa taget om
situationer som inte gick att
påverka.
De fyra största källorna till
stress för var; arbetsvillkor,
omvårdnad,
personaladministration och
samordning på avdelningen.
Den vanligaste copingstrategin
som användes var att ha ett
positivt förhållningssätt.
Att hantera svåra situationer
var en balansgång mellan att
vara nära och att hålla distans.
Faktorer som spelade in var
gränssättning, prioritering,
kollegor och arbetsledningen.

32poäng
71 %
Grad II

De sjuksköterskor som
upplevde mycket stress men
ändå trivdes på jobbet
upplevde att de fick mer
support från familjen jämfört
med de sjuksköterskor som
också upplevde mycket stress
men som inte trivdes på
jobbet. Sjuksköterskorna som
upplevde trivsel hade också en
större fallenhet att använda sig
av problemlösande
copingstrategier.
Gemensamma stressfaktorer
var en hög arbetsbelastning,
brist på resurser, höga
förväntningar på sig själva, att
tillgodose patienternas behov
samt ett dåligt fungerande
teamarbete. Gemensamma
copingstrategier som användes
var att prioritera
arbetsuppgifterna och
patienternas behov, ta en sak i
taget, få bekräftelse av samt ta
stöd och hjälp från kollegor.
Sjuksköterskorna uppgav ett
flertal copingstrategier som
hjälpte dem att klara av att ta
hand om döende patienter. De
fick hjälp, stöd och förståelse
från kollegor samt feedback
från patienter och anhöriga.
Humor hade också en stor
betydelse. Struktur och att inte
bli privat hjälpte i svåra samtal.

37poäng
84%
Grad I

32poäng
71 %
Grad II

35poäng
78 %
Grad II

33poäng
73 %
Grad II

31poäng
69%
Grad III

Författare
Årtal
Land

Studiens syfte

Typ av
studie

Deltagare
(/bortfall)

Metod
Datainsamling
Analys

Jannati,
Mohammadi
och
Seyedfatemi,
(2011)
Iran

Undersöka vilka
copingstrategier
sjuksköterskor
använder sig av.

Kvalitativ
studie

28 (ej
angivet)

Semistrukturerade
intervjuer, öppna
frågor, grounded
theory

Lim,
Hepworth
och
Bogossian,
(2011)
Singapore

Att beskriva
sjuksköterskors
erfarenheter av
daglig stress och
coping.

Kvalitativ
beskrivande
studie

23 (ej
angivet)

Semistrukturerade
intervjuer, öppna
frågor, tematisk
analys

Mackintosh,
(2006)
England

Undersöka och
beskriva vilka
copingstrategier
sjuksköterskor
verksamma inom
kirurgiska
avdelningar
använder sig av i det
dagliga arbetet.

Kvalitativ
studie

16 (ej
angivet)

Semistrukturerade
intervjuer,
tematisk
innehållsanalys

Martins och
Robazzi,
(2009)
Brasilien

Undersöka
sjuksköterskors
upplevelser av
lidande samt vilka
copingstrategier
som används för att
hantera dessa
känslor

Kvalitativ
studie

8 (ej
angivet)

Semistrukturerade
intervjuer,
guidade frågor,
innehållsanalys

Mcgrath,
Reid och
Boore (2003)
Nordirland

Att undersöka
arbetsrelaterad
stress i vården.

Kvantitativ
studie

171 (37,8%)

Enkätundersöknin
g, beskrivande
statistik

Huvudresultat

Studiekvalitet

Copingstrategierna som
användes för att hantera
stressiga situationer var att
planera och prioritera
arbetsuppgifterna, ta hjälp och
stöd av kollegor, skapa en god
relation till patienterna och
deras anhöriga, ha ett positivt
förhållningssätt, göra
avkopplande aktiviteter på
fritiden samt att ha en religiös
tro.
Sjuksköterskorna uppgav att de
kände stress på grund av
tidsbrist, dubbla roller och hög
arbetsbelastning.
Sjuksköterskorna upplevde
tillfredsställelse när de fick
beröm och uppmuntran, hade
bra samarbete kollegor
emellan och en meningsfull
fritid. Avkoppling, stöd och tro
var copingstrategier som de
använde sig av.

34poäng
75 %
Grad II

Tre nyckelteman framkom i
analysen;. relationer med
patienter, ”att vara en person”
och erfarenhetens betydelse.
Sjuksköterskorna uppgav att
copingstrategierna de använde
sig av för att skydda sig själva i
arbetet var att skapa goda
relationer till patienterna, att
ha förmågan att stänga av från
omgivningen runt omkring
samt att skilja på den privata
och den professionella rollen.
Sjuksköterskorna upplevde
lidande av att vårda unga
döende patienter, att arbeta
skift, när teamarbetet
fungerade dåligt samt att inte
få någon uppskattning från
kollegorna. Copingstrategierna
som användes var att ha goda
relationer till och ta stöd och
hjälp från kollegor, att dra sig
tillbaka och inte bli för
personligt engagerad, att ha en
religiös tro och be samt att
utöva fysisk aktivitet på
fritiden.
Sjuksköterskorna uppgav att de
var positiva till vårdyrket. De
uppgav en rad stressfaktorer i
sitt arbete där den främsta
källan till stress var den
tidsbrist de kände i det
patientnära vårdarbetet.
Stödet från den närmaste
arbetsgruppen var den
copingstrategi som de mest
använde sig av.

30poäng
67 %
Grad III

39poäng
87%
Grad I

32poäng
71 %
Grad II

29poäng
66%
Grad III

Författare
Årtal
Land

Studiens syfte

Typ av
studie

Deltagare
(/bortfall)

Metod
Datainsamling
Analys

Niiyama
et.al, (2009)
Japan

Att beskriva de
trauman
sjuksköterskor
upplevt genom olika
händelser på
arbetsplatsen och
klargöra vilka
copingstrategier
som minskar eller
hindrar den
traumatiska
stressen.

Kvantitativ
studie

301 (50,8%)

Frågeformulär
Unpaired t-test

Peterson
et.al, (2010)
USA

Att undersöka vilka
copingstrategier
sjuksköterskor
använder sig av när
de vårdar en döende
patient.

Kvalitativ
studie

15 (ej
angivet)

Djupgående
intervjuer och
genom en onlineundersökning
med öppna frågor
Grounded theory

Shaha och
Rabenschlag,
(2007)
Schweiz

Undersöka
sjuksköterskors
upplevelse av
betungande
situationer i det
dagliga arbetet.

Kvalitativ
undersökand
e studie

29 (ej
angivet)

Semistrukturerade
fokusgrupp
intervjuer,
Grounded theory

Huvudresultat
Sjuksköterskorna uppgav att de
till största del själva varit mitt i
händelsernas centrum. De
upplevde främst tuff ordväxling
och obefintligt stöd från läkare
samt patienter i smärtsamma
tillstånd som traumatiska
händelser. I en jämförelse
mellan en grupp sjuksköterskor
med bestående trauma och en
grupp som återhämtat sig från
trauma visade det sig att den
grupp som återhämtat sig i
högre grad använde sig av
hobbys och träning som
copingstrategi.
Sjuksköterskorna uppgav att de
tänkte på döden som en
naturlig del av livet och genom
att stänga känslorna ute så
klarade de av att ta hand om
döende patienter. Att söka
stöd hos kollegor var den
vanligaste copingstrategin.
Patienterna och deras anhöriga
bidrog också med stöd.
Sjuksköterskorna uppgav att
arbetsförhållanden var den
mest betungande bördan. För
att klara av arbetsbelastningen
använde de sig av
copingstrategier som
prioritering, delegering och
ökning av arbetstempot.
Regelbundna raster, att utbyta
och diskutera erfarenheter
med kollegor,
arbetsplatsträffar och att gå
ner i arbetstid var andra
copingstrategier som
sjuksköterskan använde sig av.

Studiekvalitet
34poäng
77%
Grad II

30poäng
67%
Grad III

36poäng
80%
Grad I

Bilaga 3: Analysprocess
Nyckelfynd

Uppdelning i två huvudgrupper

Undergrupper/rubriker

Copingstrategier

Känslofokuserad coping

Känslofokuserad coping

Hålla distans
Förhålla sig neutral, formell, och tydlig
Inte bli för privat
Ha kontroll över sina känslor
Skilja på den privata och professionella rollen
Värna om den egna identiteten
Stänga av och koppla bort jobbet
Planering av samtal och bemötande i förväg
Religiös tro/böner
Goda relationer med arbetskollegor
Öppen kommunikation
Meningsfullhet
Undvika svåra situationer
Fokusera på annat
Humor
Tänka på döden som en naturlig del av livet
Tänka på döden som en normal och oundviklig
process
Fundera och reflektera över en patients död
Positivt förhållningssätt
Släppa taget och gå vidare
Försöka se de upplevda svårigheterna som en
erfarenhet
Acceptera situationen
Stark självkännedom (vara väl medveten om sin
identitet)
Hitta kraft i och lita till den egna förmågan
Hämta kraft och stöd från sin egen yrkesroll
Samla mod
Glädjas över patienternas förbättring
Hobbys och träning
Ta hand om sig själv
Ta raster

Hålla distans
Förhålla sig neutral, formell, och tydlig
Inte bli för privat
Ha kontroll över sina känslor
Skilja på den privata och professionella rollen
Värna om den egna identiteten
Stänga av och koppla bort jobbet
Planering av samtal och bemötande i förväg
Religiös tro/böner
Goda relationer med arbetskollegor
Öppen kommunikation
Meningsfullhet
Undvika svåra situationer
Fokusera på annat
Humor
Tänka på döden som en naturlig del av livet
Tänka på döden som en normal och oundviklig
process
Fundera och reflektera över en patients död
Positivt förhållningssätt
Släppa taget och gå vidare
Försöka se de upplevda svårigheterna som en
erfarenhet
Acceptera situationen
Stark självkännedom (vara väl medveten om sin
identitet)
Hitta kraft i och lita till den egna förmågan
Hämta kraft och stöd från sin egen yrkesroll
Samla mod
Glädjas över patienternas förbättring
Hobbys och träning
Ta hand om sig själv
Ta raster

Att hålla distans

Fokusera
Prioritera
Planera
Förbereda sig
Delegera
Utvärdera och analysera sin egen insats
Ha ett gemensamt mål
Öka arbetstempot
Informera patienterna
Uppdatera kunskaper
Dra nytta av sina kunskaper
Hjälp och stöd från kollegor
Få godkännande från kollegor
Diskutera erfarenheter
Dela erfarenheter
Stöd från familjen
Ta hjälp av familjen för att bearbeta dagen
Hjälp och stöd från arbetsgivare
Stöd och hjälp från patient och anhöriga
Goda relationer till kollegor
Hjälpa varandra med beslutsfattandet
Ta hjälp av kollegor på andra avdelningar
Uppmuntra patienterna att vara delaktiga

Problemfokuserad coping
Fokusera
Prioritera
Planera
Förbereda sig
Delegera
Utvärdera och analysera sin egen insats
Ha ett gemensamt mål
Öka arbetstempot
Informera patienterna
Uppdatera kunskaper
Dra nytta av sina kunskaper
Hjälp och stöd från kollegor
Få godkännande från kollegor
Diskutera erfarenheter
Dela erfarenheter
Stöd från familjen
Ta hjälp av familjen för att bearbeta dagen
Hjälp och stöd från arbetsgivare
Stöd och hjälp från patient och anhöriga
Goda relationer till kollegor
Hjälpa varandra med beslutsfattandet
Ta hjälp av kollegor på andra avdelningar
Uppmuntra patienterna att vara delaktiga

Källor till kraft
Förhållningssätt
Egenvård
Problemfokuserad coping
Planering och förberedelse
Hjälp och stöd från
omgivningen

