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Abstrakt 
Bakgrund: Statistik från Försäkringskassan (2016) visar att stressrelaterad sjukskrivning 

i form av utmattningssyndrom har ökat markant de senaste åren där ökningen är störst 

bland kvinnor, och dubbelt så vanligt jämfört med män. Det handlar om krav och 

förväntningar i vardagen, och om svårigheten att hålla balansen mellan dessa. Att arbeta 

förebyggande för att förhindra sjukskrivning på grund av stress är viktigt och 

livsstilsmottagning på hälsocentral kan vara en arena för det. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av arbetet på livsstilsmottagning 

med kvinnor som har stressrelaterade symtom. 

Metod: Studien är empirisk och utgår från en kvalitativ design med induktiv karaktär. 

Sex sjuksköterskor deltog i studien där semistrukturerade intervjuer användes. Kvalitativ 

innehållsanalys har använts vid analys av data. 

Resultat: Följande kategorier framkom; Sjuksköterskans insatster vid stressymtom, där 

tydliggörs sjuksköterskans insatser i mötet med kvinnan. Teamsamverkan, där beskrivs 

befintlig/obefintlig teamsamverkan mellan professioner. Preventivt arbete efterfrågas, 

där sjuksköterskors erfarenheter av hur ett preventivt arbete med stress skulle kunna 

utformas. Behov av kompetensutveckling gällande stress, där framkom brist på 

kompetensutveckling och Utmaningar i arbetet med stressymtom där det framkom 

sjuksköterskors erfarenheter av svårigheter med att tydliggöra hos kvinnan om stressens 

påverkan. 

Slutsats: Sjuksköterskors erfarenhet visar att det idag saknas kompetens på 

Livsstilsmottagning gällande stresshantering. Resultatet av studien belyser vikten av att 

involvera sjuksköterskan i arbetet med stress. 
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Abstract 
Background: Statistics from Försäkringskassan (2016) show that stress-related illness 

claims due to burnout have significantly increased over the last few years. Whereas this 

increase is greatest amongst women, it is also twice as common amongst them when 

compared to men. This is mainly due to the demands and expectations of everyday life, 

as well as the difficulties in being able to balance them. Working preventively to prevent 

sick leave due to stress is important and lifestyle medical center can be an arena for it. 

Purpose: The purpose is to illustrate the experiences of nurses at a lifestyle medical 

center when it comes to working with women that have stress-related symptoms. 

Method: The study is empirical and based upon a qualitative design with an inductive 

nature. Six nurses participated in the study, and semi-structured interviews were 

performed. Qualitative content analysis has been used to analyze the data. 

Results: The following categories emerged; The efforts of nurses in the case of stress-

related symptoms, which clarifies the nurse's efforts in the meeting with the woman, 

Teamwork, which describes existing/non-existent teamwork between professions. 
Preventative work is requested, where nurses´ experience of how preventive stress work 

could be designed and The need for development of competencies pertaining to stress and 

exhaustion when it comes to work concerning stress-related symptoms, where nurses´ 

experience of difficulties in clarifying the stress of stress on the woman. 

Conclusion: The experiences of nurses show that there is a lack of competence when it 

comes to dealing with the treatment of stress at lifestyle medical centers. The results of 

the study highlight the importance of getting nurses involved when working with stress. 
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1 Inledning 
Statistik från Försäkringskassan (2016) visar att stressrelaterad sjukskrivning har ökat 

markant de senaste åren och fortsätter att öka idag, och ökningen är störst bland kvinnor. 

Sjukskrivning med en psykisk diagnos tenderar att bli mer långvarig jämfört med andra 

typer av sjukskrivningar. Sjukskrivning relaterat till psykiska diagnoser minskade mellan 

åren 2006 och 2009 men vände därefter och är idag dubbelt så hög och är störst bland 

kvinnor. En långvarig sjukfrånvaro medför ett onödigt lidande, både för individen själv 

och för samhället i stort, relaterat till ökade kostnader. Därför är det angeläget att finna 

adekvata preventiva strategier att arbeta utifrån (Försäkringskassan, 2016). Anledningen 

till den ökade sjukfrånvaron relaterat till stress beror inte enbart på en orsak, utan handlar 

om flera faktorer i personens livssituation. Det handlar om olika krav och förväntningar i 

vardagen, att leva upp till, att ständigt bevisa sin duktighet och förmå mer än vad hon 

klarar av. Kvinnan riskerar därmed att hamna i vad som kallas ”Duktighetsfällan” (Rose 

& Perski, 2017). Gällande arbetsrelaterad stress har preventiva strategier tagits fram av 

Arbetsmiljöverket och presenteras i den föreskrift som började gälla i mars 2016 (AFS 

2015:4). Föreskriften syftar till att bryta de stigande sjukskrivningstalen, där ansvaret hos 

arbetsgivarna har skärpts och arbetet fokuserar mer på att skapa en god och hälsosam 

arbetsmiljö i förebyggande syfte. Företagshälsovården har tidigare kopplats in först när 

en medarbetare redan är sjukskriven men de nya föreskrifterna syftar till att arbeta mer 

förebyggande och att företagshälsovården ska kopplas in tidigare. Arbetet ska fokusera 

på arbetsmiljön i helhet istället för den enskilda medarbetaren (AFS 2015:4). Att arbeta 

förebyggande för att förhindra sjukskrivning på grund av stress är viktigt och 

livsstilsmottagning på hälsocentral kan vara en arena för det. I föreliggande studie 

undersöks hur sjuksköterskor som arbetar på livsstilsmottagning vid en hälsocentral 

beskriver sina erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har stressrelaterade symtom. 

 

Bakgrund 

Hälsa 

Enligt Scriven (2015) förändras hälsa över tid och är därför svår att definiera. Hälsa 

påverkas av flera delar, bland annat vårt sociala sammanhang. Upplevelsen av hälsa är 

individuell och påverkas av egna normer och förväntningar. Därför är hälsa svårt att 

jämföra och bemöta (Scriven, 2015). För att en person ska kunna främja sin hälsa krävs 

det en delaktighet av personen själv (Gustafsson, 2014). World Health Organization 

(WHO, 1948) definierar hälsa som ett tillstånd där alla tre komponenterna psykisk, fysisk 
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och socialt välbefinnande är i balans. Dessa tre komponenter som WHO har tagit fram 

har med tiden utvidgats med följande tre: andlig hälsa, folkhälsa och emotionell hälsa. 

Detta gjordes på grund av att det ansågs att WHO´s definition av hälsa ej var fullständig 

(Scriven, 2015). Personen kan behöva hjälp med att tydliggöra och formulera mål för den 

egna hälsans alla dimensioner. Där har sjuksköterskan med sitt holistiska perspektiv och 

pedagogiska kompetens, en betydelsefull roll i att vägleda personen rätt (Gustafsson, 

2014). 

 

Stress 

Definitionen av stress är hur människans kropp reagerar när den utsätts för belastning, 

utmaning, krav eller hot (Gustafsson, 2014). Oavsett stressens art, är reaktionen alltid 

densamma och nödvändig för vår överlevnad, och kroppen har ett stressystem som är 

anpassat därefter. Stressystemet är i grunden anpassat efter plötslig och kortvarig stress, 

men idag tenderar stressen att bli mer långvarig (Gustafsson, 2014). Det som orsakar 

stress kallas för stressorer och kan vara psykiska, sociala eller fysiska. Enligt Antonovsky 

(2005) influeras en människas vardag av stressorer av både positiv och negativ karaktär. 

Det är när människan kan ha svårt att hantera sin situation som stressorerna kan leda till 

ohälsa. Hur människan hanterar stressorerna beror på svagt eller starkt KASAM personen 

besitter. KASAM betyder känsla av sammanhang och består av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Kroppens stressystem fungerar genom att producera kortisol som är ett skyddande  

stresshormon (Sand, Sjaastad & Haag, 2004). Kortisol ökar koncentrationen av fettämnen 

och socker i blodet. Detta för att säkerställa att hjärnan får tillräckligt med näring, så att 

personen kan tänka klart. Kortisol verkar inflammationshämmande på immunsystemets 

celler vid en tillfällig förhöjning. När stressen blir långvarig har kortisol en motsatt effekt 

på immunförsvaret. Vid stress utsöndras noradenalin och adrenalin från binjurarna, vilket 

leder till att hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger och blodtillförseln till hjärtat ökar. I 

samband med detta minskars blodtillförseln till matspjälkningsorganen och 

matspjälkningen blir därför mindre effektiv, vilket leder till att kroppen förlorar 

energiresurser och hämmar immunförsvaret. Att ständigt befinna sig i ett stresspåslag, 

blir påfrestande för kroppen då binjurarna till slut inte orkar att producera tillräckligt med 

kortisol och leder till att kroppen inte klarar av att hantera stress (Sand, Sjaastad & Haag, 

2004). 
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Stressrelaterad ohälsa och dess behandling 

Mellan åren 2010 och 2015 ökade sjukskrivning relaterat till psykiska diagnoser med 59 

procent där 66 procent är kopplat till stressrelaterad sjukskrivning. Kvinnor i yngre 

medelåldern är den patientkategori där ökningen är som störst. (Försäkringskassan, 2016). 

Långvarig stress kan leda till upplevelse av otillräcklighet orsakad av minskad energi och 

kan ge olika stressrelaterade symtom så som kronisk trötthet, sömnproblem, 

hjärtklappning. Den psykiska och den psykosociala stressen har ökat i samhället. Idag 

finns en konstant press som till exempel att kunna hinna med och leva upp till krav, vilket 

i sin tur leder till känsla av otillräcklighet. Det kan då leda till negativ stress (Gustafsson, 

2014). Enligt Socialstyrelsen (2003) är stress ingen diagnos. Långvarig stress kan 

däremot leda till utmattningssyndrom som i sin tur är en diagnos där stressen är ett 

symtom. Enligt Socialstyrelsen (2003) innebär utmattningssyndrom en fysisk och psykisk 

utmattning efter långvarigt stresspåslag. 

 

Det kan vara svårt att skilja mellan behandlande och förebyggande insatser för 

stressrelaterade symtom, detta på grund av att det är samma insatser som  används både 

som förebyggande och behandlande (Gustafsson, 2014). Ett multiprofessionellt 

teamarbete och en individuell rehabiliteringsplan är avgörande för behandling i 

stresshantering (SOU 2011:15). I studier som har gjorts för att tydliggöra vilka insatser 

en patient som drabbats av stressrelaterade symtom behöver, har det framkommit olika 

insatser som har varit framgångsrika både på individnivå och gruppnivå. Insatserna 

handlar om gruppsamtal, arbetsinriktad rehabilitering, träning i stressreduktion samt 

rådgivning i livsstilsförändringar (Perski & Grossi, 2004). Fysisk aktivitet, avslappning 

och motiverande är insatser som den stressade kvinnan är i behov av (Stenlund, Birgander, 

Lindahl, Nilsson & Ahlgren, 2009). Det har även framkommit att avgörande faktorer så 

som gränssättning, att ta hand om sig själv och att se till sina behov, har visat sig vara 

centralt för att inte drabbas av utmattningssyndrom (Gustafsson & Strandberg, 2009). Det 

har visat sig att detta är något som många bortser ifrån och tar inte hänsyn till kroppens 

signaler och behov eller varningar från människor i sin omgivning. Reflektion är en viktig 

del för att personen ska finna balans mellan idealism och realism och därigenom bli 

medveten om vilka krav som är möjliga att uppnå. För att inte stressen ska leda till 

utmattningssyndrom har det visat sig att insikten är betydelsefull. Insikten handlar om att 

erhålla en balans mellan krav och förväntningar, bryta mönstret i tid och ta ansvar för den 

egna hälsan och dess behov (Kjellström, 2005). Enligt en studie av Åsberg, Nygren, 



  
 

4 

Herlofson, Rydlander och Rydmark (2013) förefaller det vara lättare att förebygga 

stressrelaterade symtom och därmed förhindra att de leder till utmattningssyndrom, än att 

behandla själva utmattningssyndromet. 

 

Stress hos kvinnor 

Socialstyrelsen (2003) skriver att kvinnor är överrepresenterade av de som är 

långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar. Kvinnor är även den 

populationen som har den största ökningen av sjukskrivningar relaterat till stress. Statistik 

över stressrelaterade sjukskrivningar visar att det är i kvinnodominerade yrkesgrupper, 

främst välfärdsyrken, som sjukskrivningen är som störst (Försäkringskassan, 2016). 

Forskning visar att utmattningssyndrom är dubbelt så vanligt bland kvinnor, jämfört med 

män (Lindeberg, Rosvall, Choi, Canivet, Isacsson, Krazek & Östergren, 2010). 

I sin livssituation kämpar kvinnan med att hålla balans mellan krav och kapacitet, där 

återhämtning är en avgörande faktor för att bibehålla balansen. Stressen kan bli negativ 

om tid för återhämtning inte finns och en ond spiral bildas. Situationen blir ohållbar, när 

kraven blir större än kapaciteten (Rose & Perski, 2017). Det förefaller sig vara lättare att 

bryta mönstret och förebygga stressrelaterade symtom, ju tidigare signalerna upptäcks 

och tas på allvar  så att kvinnan kan återhämta sig och motarbeta att den långvariga 

stressen leder till utmattningssyndrom (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011). 

En studie av Savic, Perski och Osika (2017) visar att kvinnor som en gång drabbats av 

utmattningssyndrom erhåller en cerebral sårbarhet för stressrelaterade psykiska 

störningar även i framtiden och riskerar därför återfall gällande utmattningssyndrom. 

Sandström (2010) visar i sin studie att kvinnor med utmattningssyndrom har nedsatt 

minnes- och uppmärksamhetsförmåga samt har nedsatt hjärnaktivitet i delar av pannloben. 

Studien påvisar även att nivån av kortisol hos dessa kvinnor är påverkad negativt. En 

konstant hög nivå av kortisol visar sig vara skadligt och kan orsaka sjukdomstillstånd, 

och även sömnproblem och dåliga kostvanor som kan leda till viktuppgång (McEwen, 

2008). Forskning visar att sömnen är viktig för att kroppen ska återhämta sig ordentligt. 

En god nattsömn gynnar god hälsa och förmågan att hantera stress (Danielsson, 

Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012).  

Batt- Rawden och Tellnes (2012) visar i sin studie att kvinnor har höga krav på sig idag 

och förväntas att prestera högt. Studien beskriver att i dagens samhälle sköter kvinnan, 

utöver arbetet, även hushållet och barnen. Förutom att vara en tillräckligt god mor, känner 

kvinnor sig pressade till att vara en perfekt mor, och även en perfekt anställd. Det är inte 
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enbart kvinnan själv som sätter denna pressen på sig, utan stressen kommer även från 

samhället. För att kunna få balans mellan arbetsliv och privatliv har det framkommit att 

kvinnor behöver hjälp med att hantera sin livssituation för att känna välbefinnande i sin 

livsvärld (Batt- Rawden & Tellnes, 2012). Även Lim, Hepworth och Bogossian (2011) 

bekräftar detta i sin studie, där de beskriver att kvinnor upplever att balansen mellan 

arbetslivet och privatlivet är viktigt för hur de hanterar sin stress. 

 

Livsstilsmottagning på hälsocentral 

I Kalmar län finns livsstilsmottagningar på landstingets hälsocentraler och där arbetar 

sjuksköterskor som hälsokoordinatörer. Enligt Kalmar Läns Landsting (2017) ska stöd 

och råd till förändring erbjudas, gällande sundare levnadsvanor som till exempel övervikt, 

högt blodtryck, stresshantering och sömnbesvär. Arbetet är individuellt inriktat men kan 

även genomföras i grupp. Verktyg som används på livsstilsmottagningen som stöd för 

hälsosamtalen är bland annat ett frågeformulär kring levnadsvanor. Hälsokoordinatören 

har även möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR, för att främja hälsa 

(Vårdguiden, 2017). Heiden, Lyskov, Nakata, Sahlin, Sahlin och Barnekow- Bergkvist 

(2007) visar i sin studie att fysisk aktivitet är stressreducerande och bidrar till upplevelse 

av välbefinnande. 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskan ska enligt hälso- och sjukvårdslagen arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 

1982:763). Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). Sjuksköterskan ska 

ge upplysningar om metoder och bör ha verktyg för att kunna ställa frågor, erbjuda 

åtgärder eller hänvisa patienter vidare, vilket enligt Socialstyrelsen (2012) bör 

uppmärksammas mer. De riktlinjer som innefattas i metoderna, gällande sjuksköterskans 

förhållningssätt är sjukdomsförebyggande metoder gällande levnadsvanor, så som, 

tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, och ohälsosamma matvanor 

(Socialstyrelsen, 2012). För att kunna ge patienter bästa möjliga stöd behöver 

sjuksköterskan ha tillräckligt med kunskap och trygghet i sin profession samt för att kunna 

arbeta på ett hälsofrämjande sätt. Hälso- och sjukvården är det forum där många patienter 

med ohälsosamma levnadsvanor, har möjlighet att fångas upp. Dock krävs stora 

satsningar inom hälso- och sjukvården, gällande utbildning, uppföljning samt nya 

arbetsrutiner (Socialstyrelsen, 2012). Idag finns mycket information på internet vilket 
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möjliggör att patienten själv kan skaffa kunskap om stress och stressrelaterad ohälsa. 

Sjuksköterskan kan hänvisa till e-hälsa som finns tillgängligt dygnet runt (Vårdguiden, 

2014). Det är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att patienter kan tolka informationen 

de läser olika och bör därför säkerställa att patienten erhåller adekvat information och är 

medveten om var gränsen går mellan egenvård och när det är aktuellt att söka hälso- och 

sjukvård (Gustafsson, 2014). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) ska sjuksköterskans hälsofrämjande förhållningssätt syfta 

till att ge kunskap, verktyg och stöd i patientens hälsoutveckling. Hälsosamtalen ska vara 

av stödjande karaktär och utgå från egna upplevelser och ta hänsyn till patientens 

motivation till förändring. Detta för att patienten ska förstå sitt ansvar för sin egna 

hälsoutveckling. För att stärka patientens egenmakt kan sjuksköterskan använda sig av 

motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2012). SOSFS (2009:6) är en egenvårdsföreskrift 

som ställer krav på att sjuksköterskan bedömer när patienten själv kan utföra hälso- och 

sjukvårdsåtgärder utan att behöva täta kontakter med hälso- och sjukvården, där 

individuella bedömningar är av stor vikt. Detta syftar till att öka självständighet och 

egenmakt hos patienten. 

 

Teoretisk referensram 

När en person drabbas av ohälsa som har lett till fysiska och/eller psykiska symtom så 

kan personens egenvård svikta. Detta beror på en obalans mellan kapacitet och krav 

kopplade till egenvården och dess behov. Egenvård innebär de aktiviteter som en person 

på eget initiativ utför för att bevara hälsa och välbefinnande (Renpenning & Taylor, 2003). 

Orem (2001) beskriver egenvårdsteorin utifrån följande begrepp, människa, hälsa, miljö 

och omvårdnad. Där människa står för den reflekterande och kapabla individen som 

besitter förmågan att lära och utvecklas. Människan kan ibland behöva hjälp att 

upprätthålla egenvårdskapaciteten. Hälsa handlar om att värna om integritet samt ha ett 

holistiskt synsätt och innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Miljö handlar 

om den sociala och den kulturella miljön som finns runt om människan. Enligt Orem 

handlar omvårdnaden om att främja egenvården hos människan, att se till den individuella 

egenvårdskapaciteten. Omvårdnaden syftar även till att stödja och motivera människan 

till att återfå sin egenvårdande förmåga. Det är när ett eller flera av dessa begrepp kommer 

i obalans som en brist i egenvården kan uppstå. Omvårdnaden syftar till att kompensera 

för brister i egenvårdskapaciteten och utveckla förmågan där det är nödvändigt. 
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Upplevelsen av livssituation och välbefinnande är individuellt betingat, och en människa 

som drabbas av ohälsa kan mycket väl uppleva välbefinnande (Orem, 2001). 

 

Orem (2001) anser att ansvaret för en persons hälsa inte bara kan avgränsas till hälso- och 

sjukvårdens område utan ansvaret ligger både hos den enskilda individen och i samhället 

som stort. Orem (2001) betonar vikten av att utveckla god livsstil som främjar hälsa. Hon 

menar att personen själv besitter viljan och förmågan att göra förnuftiga bedömningar och 

handla därefter. Sjuksköterskans roll i egenvården handlar om att stödja och hjälpa 

personen att planera och genomföra dagliga aktiviteter. Föreliggande studie utgår från 

Orems omvårdnadsteori, med grundpelarna människa, hälsa, miljö och omvårdnad i 

fokus. Med dessa i beaktande vill författarna belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta kvinnor som har stressrelaterade symtom på livsstilsmottagning. 

 

Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är kvinnor överrepresenterade gällande stressrelaterad 

långtidssjukskrivning, i form av utmattningssyndrom. Rose och Perski (2017) beskriver 

att stressen drabbar kvinnan genom symtom på ohälsa, så som sömnsvårigheter, trötthet, 

nedstämdhet och återkommande infektioner. De menar vidare att kvinnan har tendens att 

hamna i vad de kallar en ”duktighetsfälla”, som präglas av enorma krav på sig själva och 

orimliga förväntningar på vad de ska prestera. Dessa kvinnor saknar balans mellan krav 

och förväntningar i såväl arbetsliv som privatliv (Rose & Perski, 2017). Forskning visar 

vilka rehabiliterande insatser den stressande kvinnan är i behov av, såsom fysisk aktivitet 

och avslappnande övningar, även motiverande samtal har en betydande roll (Stenlund, et 

al, 2009). En individuell rehabiliteringsplan och ett multiprofessionellt teamarbete har 

visat sig vara avgörande för hur framgångsrik behandlingen kring stresshantering kan bli. 

Det har framkommit att det krävs en fördjupning hur arbetssättet kring dessa insatser ska 

implementeras inom hälso- och sjukvård (SOU 2011:15). Att arbeta med stresshantering 

är viktigt för att förhindra sjukskrivning. Sjuksköterskan på Livsstilsmottagning på 

Hälsocentral kan vara en betydelsefull profession i detta arbete. För att få en uppfattning 

vilka sjuksköterskans insatser riktade till kvinnor, som vid besök på Livsstilsmottagning 

uppvisar stressrelaterade symtom ser ut, är det viktigt att ta del av erfarenheter som 

sjuksköterskor som arbetar som hälsokoordinatörer på Livsstilsmottagning har av mötet 

med de kvinnorna.  
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Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter hos sjuksköterskor som arbetar på Livsstilsmottagning, 

av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom.   

 

Metod 

Studien är empirisk och utförd av två författare samt utgår utifrån en kvalitativ design 

med induktiv karaktär. Studien är utförd genom individuella intervjuer (Polit & Beck, 

2017). Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna (Graneheim & 

Lundman, 2004).   

 

Urval och tillvägagångssätt 

Studien inriktade sig till sjuksköterskor som arbetar som hälsokoordinatorer på 

Hälsocentraler i Kalmar Län. Inklusionskriterier är: sjuksköterska och arbete som 

hälsokoordinator på Livsstilsmottagning på Hälsocentral. För att komma i kontakt med 

förväntat urval mailades verksamhetschefer på samtliga Hälsocentraler i Kalmar Län för 

att få ett godkännande om att få genomföra intervjuerna. I mailet stod även presentation 

av författarna samt om studiens syfte. I mailet bifogades även ett informationsbrev om 

studien (bilaga 1). Efter godkännande av verksamhetschefer kontaktade författarna 

hälsokoordinatorerna på respektive Hälsocentral. Kontaktuppgifter hittades på 

Landstinget i Kalmar Läns hemsida. Kontaktuppgifterna konstaterades vara nyare än tre 

månader och bedömdes därför vara aktuella. Totalt kontaktades 27 verksamhetschefer via 

mail och lika många hälsokoordinatorer. Urvalet resulterade i att sex hälsokoordinatorer 

på spridda Hälsocentraler i Kalmar Län tackade ja till intervju, bestående av tre 

sjuksköterskor och tre distriktssköterskor. Sjuksköterskorna som deltog i studien var 

kvinnor i åldrarna 30-55 år och hade minst ett års erfarenhet av att arbeta på 

Livsstilsmottagning på Hälsocentral. Informationsbrev bifogades i mail till 

hälsokoordinatorerna (bilaga 1) och innehöll information om studien. De 

hälsokoordinatorer som svarade att de var intresserade av att deltaga i studien, lämnade 

även sitt samtycke skriftligt vid intervjun. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer innehållande till 

största del öppna frågor där svaren förväntades hamna på en beskrivande nivå som var 

kopplade till att svara på syftet, vilket innebär att författarna intervjuar en informant åt 

gången och ställer samma frågor till varje informant. Detta gav informanterna möjlighet 

att ge en detaljerad beskrivning av erfarenheter kring att möta kvinnan med 

stressrelaterade symtom. Intervjuerna utfördes efter en utarbetad intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden var egenkonstruerad och frågorna var utformade så tydligt som möjligt, 

för att underlätta för deltagarna att svara på dem. Under intervjuerna kunde frågorna i 

intervjuguiden komma att ändras och följdfrågor kunde uppkomma men syftet som grund 

kvarstod och frågornas kärna var densamma. Det är viktigt att som intervjuare vara 

bekväm och väl påläst kring intervjuguiden (Trost, 2010). Intervjuerna genomfördes efter 

önskemål från informanterna, i hemmet för dem som önskat samt på arbetsplatsen för de 

som velat det. Detta för att miljön ska bli så trygg och avslappnande som möjligt för 

informanterna. Redan i informationsbrevet presenterades att författarna till studien var 

två personer och att båda skulle medverka vid intervjuerna, detta för att informanterna 

ska känna sig bekväma och förberedda på det vid intervjun. Intervjuerna varade mellan 

20-40 minuter. Båda författarna använde varsin bandspelare och spelade in varje intervju. 

Detta för att säkerställa att tekniken skulle fungera och att all information skulle spelas 

in. Författarna kunde därför lyssna mer aktivt och delta istället för att dokumentera under 

intervjuerna. De inspelade intervjuerna förvarades i ett låst utrymme och sparades tills 

analysmetoden var klar. 

 

Analysmetod 

Datainsamlingen analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innehållsanalys används för att tolka texter inom vårdvetenskap, som 

exempelvis intervjuer. Innehållsanalysen handlar om att få fram likheter och skillnader i 

textinnehållet och dess budskap, skriftligt likväl som muntligt (Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2016). För att analysera datamaterialet användes Graneheim och Lundmans 

(2004) analysmodell för kvalitativ innehållsanalys (bilaga 3). 

Intervjuerna transkriberades till text i ett worddokument. Intervjuerna lästes igenom ett 

flertal gånger för att först få en helhetsbild av textens innehåll och därefter få en mer 

fördjupad förståelse om innehållet. Författarna valde var för sig ut de meningsbärande 

enheterna genom markeringspenna ur varje intervju, som svarade mot studiens syfte. 
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Genom att markera de meningsbärande enheterna sorterades den icke relevanta texten ut. 

Sedan sammanställde författarna för att tillsammans jämföra de utvalda meningsbärande 

enheterna och jämföra om de funnit likvärdigt material. Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna och koder bildades. Koderna jämfördes sedan med de 

meningsbärande enheterna för att säkerställa att de överensstämde. Proceduren skedde 

mellan olika worddokument, där koderna markerades var för sig och därefter 

sammanställdes. Efter sammanställningen bildades en del underkategorier av koder som 

var likvärdiga till sitt innehåll. Ur underkategorierna kunde kategorier skapas och 

huvudfynd lyftes fram. Därefter kontrollerades att alla koder fanns med under lämplig 

underkategori samt under lämplig kategori. Analysprocessen pendlade fram och tillbaka 

mellan delar av texten och helheten (Graneheim & Lundman, 2004). I tabell 1 presenteras 

exempel på analysprocessen, innehållande meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

underkategori och kategori. De fem kategorier som framkom under dataanalysen 

sammanbinder det underliggande budskapet i studien och skapar därigenom 

genomgående en röd tråd (Polit & Beck, 2017). 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Först och främst när de 

söker till 

livsstilsmottagningen 

så är det ju oftast att de 

vill ha hjälp med 

kostrådgivning eller 

viktnedgång. Sen när vi 

kartlägger deras liv då 

frågar vi alltid om 

sömn och stress och det 

är då man kan hitta att 

de är väldigt stressade. 

(1) 

De söker till 

livsstilsmottagningen, 

vill ha hjälp med 

kostrådgivning eller 

viktnedgång. Vid 

kartläggning av deras 

liv kan man hitta att de 

är stressade 

Hjälp med 

kostrådgivning 

och viktnedgång. 

Stress är inte 

primärorsaken. 

Tydliggöra stressen 

 

Sjuksköterskans 

insatser vid 

stressymtom 

Det syntes tydligt. 

Mycket det här med att 

känna sig otillräcklig. 

Krav från kvinnan själv 

och krav från 

arbetsgivaren och krav 

hemifrån (5). 

 

Upplevda krav från 

olika håll. 

 

Kvinnans höga 

krav och 

förväntningar på 

sig själv. 

Omedvetenhet om 

stressens påverkan. 

Utmaningar i arbetet 

med stressymtom 

Ibland också bara få en 

insikt i att stress kan ge 

magsmärtor, 

huvudvärk, axelsmärtor 

och så vidare. Många 

människor saknar den 

vetskapen. (2) 

Få en insikt i att stress 

ger fysiska symtom. 

Många med okunskap. 
 

Medvetandegöra 

stressens påverkan 

på kroppen 

Omedvetenhet om 

stressens påverkan. 

Utmaningar i arbetet 

med stressymtom. 
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Forskningsetiska överväganden 

Under studiens gång följde författarna humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna 

innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. För att samhället och individer ska utvecklas är forskningen 

betydelsefull och syftar till att kunskap fördjupas och syftar till att förbättra metoder. I 

forskning ska en medveten balans finnas mellan nytta och risker för deltagarna i studien, 

där det är viktigt att skydda deltagarna från att bli utsatta gentemot kunskapsvinningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Författarna har följt lagen (SFS 2003:460) genom studien som 

värnar om den enskilda människan och respekt för människovärdet vid forskning, vilket 

resulterar i en låg risk för informanterna att deltaga i studien. Ett exempel på hur lagen 

har följts är att författarna har under intervjuerna inte pressat eller tvingat informanterna 

utan låtit dem själva avgöra om det är någon fråga de inte velat svara på. Författarna 

utförde en etisk egengranskning som resulterade i att ansökan om etisk prövning hos 

Etikkommité Sydost inte var nödvändig (Etikkommitén Sydost, 2010). Författarna 

arbetade utifrån respekt för mänskliga rättigheter och den etiska koden för sjuksköterskor 

som delas in i fyra ansvarsområden, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa och att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). Deltagarna fick ett 

informations brev med information kring innebörden av att delta i studien samt hantering 

gällande sekretess, frivillighet att delta och att de garanterades konfidentialitet (bilaga 1). 

Informerat samtycke utformades och inhämtades av informanterna enligt riktlinjer enligt 

CODEX (2013) (bilaga 4). Konfidentialitetskravet handlar om att intervjuerna är 

avidentifierade och förvarade på ett inlåst utrymme. Författarna använde sig av 

nyttjandekravet genom att endast använda datamaterialet till studiens syfte och därefter 

makuleras allt material. Målet med studien var att tydliggöra vilka erfarenheter 

sjuksköterskor har av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom på 

Livsstilsmottagning. Genom sitt deltagarna får sjuksköterskorna möjlighet att belysa sina 

erfarenheter och själva reflektera över hur deras arbete med stresshantering ser ut. Detta 

ser författarna som en nytta med studien, då det kan uppmärksammas och 

medvetandegöra arbetet och på så sätt kan en förbättring i arbetet med stress på 

Livsstilsmottagning uppstå. Studiens resultat kan bidra till en ökad kunskap även ur en 

samhällelig synvinkel och belysa hur en implementering av såväl preventiv 

stresshantering som specifik stresshantering kan utformas. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i de fem kategorier som framkom vid dataanalysen (tabell 2). 

Resultatet förstärks med utvalda citat under varje kategori, och är numrerade ett till sex 

som representerar sjuksköterskorna utan inbördes ordning.   

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Insatser vid stressymtom Kartläggning 

  Hälsosamtal 

 Tydliggöra stressen 

 Motiverande samtal 

Teamsamverkan  

Preventivt arbete efterfrågas  

Behov av kompetensutveckling 

gällande stress 

 

Utmaningar i arbetet med stressymtom Omedvetenhet om stressens påverkan 

 

Insatser vid stressymtom 

De insatser som sjuksköterskorna i studien har erfarenhet av gällande arbetet med stress 

är kartläggning av kvinnans livssituation som därigenom tydliggör stressen. Detta sker 

genom ett hälsosamtal som täcker in hela kvinnans livsstil och de använder sig av 

motiverande samtal i arbetet. 

 

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav utifrån sina erfarenheter att ingen kvinna sökte 

till Livsstilsmottagningen på grund av att de upplevde medveten stress. Kvinnorna sökte 

för stressrelaterade symtom, där de framstående symtomen var övervikt, hjärtklappning, 

kronisk trötthet och sömnsvårigheter. Det var när sjuksköterskan hade träffat samma 

kvinna under en längre tid på Livsstilsmottagningen som det kunde komma att bli tydligt 

att den bakomliggande orsaken till de fysiska symtomen kunde vara stress kopplat till 

livsstilen i sin helhet. Sjuksköterskorna beskrev att de i sitt arbete som hälsokoordinator 

arbetade med motiverande samtal och utgick från ett livsstilsformulär, som kvinnorna 

hade fått fylla i på förhand. Det var under hälsosamtalet, vid genomgång av 

livsstilsformuläret som stressen profilerades. Genom att kartlägga kvinnans livsstil fick 

sjuksköterskan en helhetsbild, som var nödvändig för att se vad som var viktigt för 

kvinnan och hjälpa henne att få struktur på vardagen samt att hitta verktyg till att hantera 
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stressen. Sjuksköterskorna uppgav att stressen behövdes tydliggöras för kvinnorna, då de 

oftast var omedvetna om den. Sjuksköterskorna beskrev att de strävade efter att få 

kvinnan att se i ett långsiktigt perspektiv, att hennes nuvarande livsstil inte är hållbar i 

längden. Sjuksköterskorna uppgav att de hade standard frågor kring stress som kvinnorna 

fick svara på. Frågorna var utformade som ja och nej frågor och handlade om de upplevde 

sig själva som stressade eller om de blivit tillsagda från sin omgivning att de upplevdes 

som stressade. Sjuksköterskorna tog under studiens intervjuer inte upp de andra två 

frågorna som fanns med i formuläret kring stress. Dessa frågor syftade till att besvara om 

kvinnan i sin livssituation upplevde sig ha höga krav som inte gick att påverka, samt om 

kvinnan upplevde att hon fick tillräckligt med återhämtning i vardagen. 

 

”Kvinnorna som söker är väldigt fokuserade på vikt. Sen när man börjar nysta i det så 

ser man ofta ett mönster och att det finns en stress som en ganska stor del egentligen”.(5) 

 

Enligt sjuksköterskorna fanns stressen överallt i vardagen hos kvinnan, och var därmed 

ofrånkomlig. Därför var det viktigt att kvinnan lärde sig att hantera den. I arbetet med 

stresshantering menade sjuksköterskorna att de försökte motivera kvinnan till att i en 

början göra små förändringar i vardagen. Det kunde till  exempel vara att kvinnan ska 

börja med lugna, kortare promenader. Detta för att kvinnan skulle uppleva hanterbara mål 

på en realistisk nivå. Blir förändringarna för stora och för många riskerar detta att 

förstärka stressen hos kvinnan och hon kunde komma att uppleva misslyckande på grund 

av högt ställda krav på sig själv. 

 

”Så man får nästan kartlägga lite deras tid, alltså deras liv, eller vad säger man, vart de 

kan hitta tid per dygn, liksom för sig själva då. Så där försöker jag hjälpa dem både 

gällande kost och träning och hitta tid, men det blir ju samtidigt att man försöker få 

dem att, eh, man vill att de ska få ett perspektiv i liksom se att, ja det här är inte hållbart 

kanske i längden” (1). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de skrev fysisk aktivitet på recept (FaR), och det var i första 

hand riktat till de som behövde gå ner i vikt. Men sjuksköterskorna reflekterade under 

intervjuerna att de även skulle kunna se en vinning i att utfärda FaR i arbetet med 

stresshantering. Det framkom att sjuksköterskorna inte använde FaR i stressreducerande 

syfte och ej heller informerade de kvinnorna om att de hade möjlighet att skriva ut FaR 
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åt dem mot stress. Sjuksköterskorna reflekterade under intervjuerna att fysisk aktivitet i 

all dess form, så som promenader, gym, yoga etcetera, hade många hälsofrämjande 

effekter. Sjuksköterskorna uppgav även att de hade insikt om att förutom stressreduktion 

följde viktnedgång och bättre sömnkvalitet, som ett kedjeresultat av fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskorna reflekterade även kring den sociala hälsans vinning i att utfärda FaR, 

där den sociala isoleringen bryts och kvinnan kunde uppleva välbefinnande av att bara 

komma ut och träffa andra människor. 

 

Teamsamverkan 

Sjuksköterskorna saknade erfarenhet av teamsamverkan med övriga professioner 

gällande arbetet kring stresshantering, och kvinnorna remitterades istället mellan de olika 

professionerna. Sjuksköterskorna kunde dock se en vinst i att ha teamsamverkan då det 

ökade möjligheten till att se kvinnans helhet. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det 

inom hälso- och sjukvården inte finns en helhetsbild kring kvinnans vård. De menade att 

kvinnan anförtrodde sig till olika professioner gällande vilken information hon vill dela 

med sig av. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att kvinnan blev remitterad till psykologen som först 

när de hade drabbats av utmattningssyndrom, för att erhålla verktyg för att kunna hantera 

sin stress. Enligt sjuksköterskorna remitterades inte kvinnan till sjuksköterskan på 

Livsstilsmottagningen för att få hjälp att hantera och tydliggöra sin stress. 

Sjuksköterskorna uppgav att de hade hand om de fysiska symtomen och psykologen de 

psykiska symtomen, men samarbetet dem emellan var obefintligt. Kvinnan träffade 

psykologen för sitt psykiska stressrelaterade symtom och sjuksköterskan för sitt fysiska 

stressrelaterade symtom som exempelvis sitt höga blodtryck, detta många gånger utan att 

varken kvinnan eller sjuksköterskan hade tydliggjort att det var ett stressrelaterat symtom.   

 

”Jobbar nog allra minst med stresshantering, kan hända någon gång, men dessa 

patienter har ju oftast många problem. Vid sjukskrivningar går de ofta hos psykolog för 

att få verktyg till stress”(6). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att ta en sak i taget kan vara av fördel för kvinnan, för att det 

inte ska bli för övermäktigt att hantera, vilket i stället kunde öka stressen hos kvinnan. 

Det kunde leda till att kvinnan upplevde misslyckande, vilket i sin tur förstärkte stressen. 
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Därför tyckte sjuksköterskorna att ett teamsamarbete inte alltid var att föredra, då kvinnan 

kunde uppleva press från många professioner. Sjuksköterskorna menade att ett 

teamsamarbete med olika professioner skulle tydliggöra deras olika ansvarsområden och 

samtidigt göra att alla inblandade professioner hade samma mål för kvinnan. Genom ett 

sådant arbetssätt skulle omvårdnaden kring stress optimeras och varje profession skulle 

komma till sin rätt, ansåg sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uppgav att de inte hade 

erfarenheter av att delta vid upprättande av rehabiliteringsplan kring omvårdnaden av den 

stressade kvinnan. Sjuksköterskan på Livsstilsmottagningen skulle kunna ha en 

samordnande funktion, enligt sjuksköterskorna. Det var genom denna funktion som 

sjuksköterskan kunde möta kvinnan innan stressen hade lett till utmattning och hon kunde 

i tid lotsas rätt i vårdkedjan. 

 

”…vi har inget teamarbete…jag har ju sökt att man kanske skulle samköra oss lite mera 

för det är ju oftast en del i rehabiliteringen...” (2). 

 

Preventivt arbete efterfrågas 

Sjuksköterskorna arbetade inte preventivt med stress, men de kunde se en vinning i ett 

preventivt arbete. De menade att ett preventivt arbete gällande stress kunde förhindra att 

kvinnan blev sjukskriven för utmattningssyndrom på grund av stressen. 

 

”Det har gått ett steg längre, så att de liksom behöver hjälp och det handlar då om 

långtidssjukskrivning. Det kan kanske ha varit så att det börjat säkert med att de varit 

stressade och att det har blivit liksom för mycket för dem” (4). 

 

Ett sätt att arbeta preventivt med stresshantering menade sjuksköterskorna kunde vara, att 

till exempel, i tid uppmärksamma vilka fysiska tecken som kunde vara relaterade till 

stress. Sjuksköterskorna menade att de skulle kunna ha en betydelsefull roll i arbetet kring 

stress hos kvinnan, även i ett preventivt skede, där kvinnorna kunde känna sig ensamma 

i sin situation och behövde samtalskontakt. 

 

Sjuksköterskorna tog upp att 65-åringar kallades för hälsosamtal och undersökning på 

livsstilsmottagningen, detta enligt befintliga riktlinjer gällande hälsofrämjande arbete. 

Sjuksköterskorna reflekterade över att en prevention gällande kvinnor och stress skulle 

kunna utföras genom att på liknande sätt kalla kvinnor innan 40 år. Sjuksköterskorna såg 
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en stor vinning i att göra denna ålderskategori uppmärksamma på stressrelaterade symtom 

oavsett när och hur de uppkommer och lyssna på sin kropps signaler. Detta är viktigt att 

uppmärksamma hos den enskilda kvinnan och även i samhället generellt. 

Sjuksköterskorna menade att det kan vara genom hälsosamtal med kvinnan på 

Livsstilsmottagningen som stress togs upp med syfte att få kvinnan att reflektera över 

stressens inverkan och påverkan i hennes livsstil. Sjuksköterskorna påtalade även vikten 

av att införa Stresskola på samtliga Hälsocentraler som en preventiv insats. Där skulle 

kvinnan kunna få hjälp med stresshantering, både individuellt men även i grupp. Att 

arbeta preventivt mot stress både på individnivå och samhällsnivå långsiktigt tyckte 

sjuksköterskorna var värdefullt, eftersom individen och samhället påverkar varandra. 

 

Sjuksköterskorna såg ett tydligt samband med stress hos kvinnor och deras döttrar, där 

det var tydligt att kvinnan överförde sin stress, vilket gav sig i uttryck tidigt i livet hos 

döttrarna. Sjuksköterskorna upplevde att det idag saknades resurser i samhället för att 

fånga upp och hjälpa dessa kvinnor och främst mödrar. Sjuksköterskorna upplevde 

otillräcklighet i stresshanteringen när kvinnan enbart blir sjukskriven från arbetet av 

läkaren för att få tid till återhämtning. Det fanns en föreställning att vilan förväntades vara 

tillräcklig för att bli fri från stressen. Sjuksköterskorna menade att kvinnan behövde inte 

bara återhämtning utan behövde även hjälp med stresshantering och hjälp med att ändra 

sin livsstil. Sjuksköterskorna har erfarenhet av att kvinnan sökte allt för sent och riskerade 

därför att drabbas av utmattningssyndrom med sjukfrånvaro som följd. 

 

”Arbetar inte preventivt gällande stress. Betydelsefullt att se tecknen tidigare och kanske 

reflektera över att inte bara se fysiska symtomen för stress, så som magsmärtor och 

huvudvärk, inte bara fokusera på det utan istället vara mer öppen och våga ställa frågor 

som sjuksköterska” (2) 

 

Behov av kompetensutveckling gällande stress 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att arbetet på Livsstilsmottagningen till största del var 

inriktat på motion och kostrådgivning. Utbildning och kompetensutveckling inom dessa 

områden ansåg sjuksköterskorna att de fick tillräckligt av, och därför kände sig 

sjuksköterskorna trygga och insatta med att bemöta och ge råd kring motion och kost. 

Sjuksköterskorna menade att arbetet inte var inriktat på stress, utan stressen kom upp som 

ett sekundärt bifynd, som sedan visade sig ha en betydande del i livsstilen. När stressen 
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indirekt visade sig ha en stor del i kvinnans liv, upplevde sjuksköterskorna att de behövde 

mer kunskap och kompetens inom arbetet med stress. För att kunna bemöta kvinnan 

adekvat och därefter byta inriktning från kost och motionsrådgivning till stresshantering 

behövde sjuksköterskorna känna sig trygga i sin profession och erhålla den kompetens 

som krävdes. Sjuksköterskorna uppgav att de själva fick söka kunskap och stå för 

eventuella utbildningar gällande arbetet kring stress. Sjuksköterskorna uppgav att de 

själva hittat och tagit initiativ till att läsa kurser som inkluderar stress och stressens 

påverkan. Däremot fick de inte ledigt från arbetet för att läsa dessa kurser, trots att de var 

av betydelse för arbetet på  Livsstilsmottagningen. 

 

”Man lägger mycket vikt på kost och motion och mindre på stress, det behövs mer kunskap 

kring stress” (5). 

 

Utmaningar i arbetet med stress 

Sjuksköterskorna i studien arbetade inte specifikt med stress, och därmed användes inga 

riktlinjer för arbetet kring stresshantering. Då det ändå blev tydligt för sjuksköterskorna 

att kvinnan hade problem med att hantera sin stress, upplevde sjuksköterskor i studien att 

detta var svårt att lyfta med kvinnan. De upplevde att stress var så komplext, att om de 

lyfte frågan, hade sjuksköterskorna svårt att veta hur de skulle bemöta och hantera all 

information som kom upp. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att kvinnan upplevde sig 

ha stor press på sig från olika håll. Pressen ansågs komma från orimliga krav som kvinnan 

hade att försöka leva upp till. Sjuksköterskorna upplevde att många kvinnor med 

stressrelaterade symtom hade svårt att finna balans mellan krav och förväntningar som 

fanns inom kvinnan och i miljön runt omkring henne. Det handlade om flera faktorer i 

kvinnans liv och många behov kring kvinnans hälsotillstånd, vilket sjuksköterskorna erfor 

kunde vara svårt att strukturera upp och därmed tydliggöra vad som var sjuksköterskans 

ansvarsområde. 

 

”De mitt i livet, har det här duktig flicka syndromet, man ska jobba, man ska ta hand om 

barnen, och så ska man träna och ha det jätte fint hemma och sen ska man vara social 

och ta hem vänner. Det syns tydligt. Mycket det här med att känna sig otillräcklig” (5). 

 

Sjuksköterskorna i studien hade erfarenhet av att kvinnorna hade en förväntan på att 

hälso- och sjukvården skulle lösa deras problem och samtliga upplevde svårigheter med 
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att få merparten av kvinnorna att bli motiverade till att själva finna lösningen. Många av 

kvinnorna ansågs inte ha insikt om att de själva ägde problemet och såg inte sitt eget 

ansvar i sin livsstil. Sjuksköterskorna uppgav att de hade erfarenhet av att kvinnor 

efterfrågade ett färdigt koncept och en snabb lösning på sitt problem för att kunna fortsätta 

på i samma invanda mönster. Sjuksköterskorna uppgav att kvinnorna med stressrelaterade 

symtom uttryckte en besvikelse när sjuksköterskan inte kunde erbjuda ett färdigt koncept 

för att bli fri från stressen utan istället lade tillbaka det till kvinnan. Sjuksköterskorna 

upplevde en svårighet med att bemöta med konkreta råd och tips till kvinnan, då det hände 

att kvinnan hade för höga förhoppningar kring dessa råd och klandrade sjuksköterskorna 

om hon inte erhållit de resultat som hon förväntat sig av råden. 

 

”Generellt förstår de inte att det är min livsstil som gör de här symtomen exempelvis att 

jag inte sover, utan det måste vara nåt fel på mig, nåt somatiskt”(3). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna generellt inte var medvetna om att symtomen 

de sökte för var relaterade till stress. Kvinnorna ville först och främst utesluta att det inte 

fanns något somatiskt som orsakade deras ohälsa. Sjuksköterskorna uppgav att det var 

först när det somatiska var utrett som kvinnorna var mottagliga för ta till sig och börja 

arbeta med sin stresshantering. De upplevde även att det inte fanns någon acceptans hos 

kvinnorna till att deras symtom skulle vara relaterade till stress. 

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att det fanns en okunskap bland kvinnor om hur 

stress påverkade kroppen och därigenom hur stressen gav sig uttryck fysiskt. Många 

förstod inte att de själva skapade symtomen genom sin livsstil. Sjuksköterskorna menade 

att det behövdes en ökad förståelse och mer information generellt i samhället, kring stress, 

och vart sökvägar för att finna hjälp fanns. De menade vidare att livsstilsmottagningarna 

kunde bli bättre på att profilera stress och att det idag inte var tydligt att de arbetade med 

just stress, då majoriteten sökte för viktproblem, där stressen många gånger var den 

bakomliggande orsaken. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna ville inför studiens start införskaffa sig kunskap kring vilka erfarenheter 

sjuksköterskor på Livsstilsmottagning hade av att möta kvinnor med stressrelaterade 

symtom. Enligt Kvale och Brinkmann (2009), ska författaren utveckla en teoretisk 

förståelse om ämnet som ska studeras, för att lägga en grund till att kunna integrera den 

kunskapen med den nya kunskapen som framkommer. En litteratursökning genomfördes 

i databaser för att få en överblick gällande tidigare forskning och författarna tog hjälp av 

en biblioteks- och informationsvetare för att få hjälp med att formulera sökord för att 

sökningen ska bli systematisk och expanderad. Dock hittades inte relevant forskning 

kopplat till syftet utan fynden handlade om sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med 

stress kopplat till specifika sjukdomar, som exempelvis patienter i palliativ vård eller 

patienter med kroniska smärttillstånd. Då ämnet har intresserat författarna sedan starten 

av Distriktssköterskeutbildningen för cirka ett år sedan, har författarna arbetat med ämnet 

under tiden. Detta genom bland annat uppgifter i olika kurser genom utbildningen. Och 

författarna ansåg sig därigenom ha en viss förförståelse i ämnet. Det har hanterats genom 

att författarna har strävat efter att hålla sig neutrala under intervjuerna och vid analys av 

datamaterial. Genom samspelet i intervjun mellan författare och informant, fungerar 

författaren som en medskapare till texten och studiens resultat färgas därför trots 

författarnas medvetenhet om sin förförståelse. Det har varit en levande diskussion genom 

studiens gång kring författarnas medvetenhet om sin förförståelse, vilket därför anses ha 

minskat risken att resultatet påverkats (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 

 

Förhoppningen var att urvalet skulle vara cirka 10 hälsokoordinatorer men det resulterade 

i att sex hälsokoordinatorer på spridda Hälsocentraler i Kalmar Län tackade ja till att delta 

i studien. Tre Hälsocentraler exkluderades på grund av att inklusionskriterierna inte 

uppfylldes samt på grund av tidsbrist hos sjuksköterskan. Vid en Hälsocentral hade 

hälsokoordinatorn inte den profession som var ett inklusionskriterium. En Hälsocentral 

exkluderades då sjuksköterskans direkt svarade på mailet att hon ej träffar stressade 

kvinnor på Livsstilsmottagningen, utan dessa går direkt till psykologen. På 18 av länets 

Hälsocentraler svarade inte hälsokoordinatorn alls, detta trots att godkännande från fem 

av dessa verksamhetschefer erhållits. Anledningen till att författarna i första hand valde 

att kontakta via mail var på grund av att via telefon innebar en minskad lättillgänglighet 

i att komma i kontakt med rätt person, där inga direktnummer fanns enkelt att få tag på. 
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Dessutom föredrog författarna att maila för att kunna bifoga informationsbrev så att 

sjuksköterskorna kunde få tid att gå igenom informationen och ta ställning innan de 

svarade om de ville ställa upp. I mailet uppgavs ett stoppdatum för svar. När detta datumet 

hade passerat hade endast två informanter gett svar. En svaghet i studien var att en 

påminnelse ej skickades ut av författarna, utan istället valdes att ta personlig kontakt. 

Författarna fick inte den mängd informanter som från början var tänkt vilket kan ses som 

en svaghet i studien. Under intervjuerna upptäckte författarna tidigt en genomsyrande 

samstämmighet gällande den erfarenheten sjuksköterskorna belyste. Eftersom kvalitativ 

forskning syftar till upplevelser och erfarenheter kan det inte uteslutas att någon ny 

information hade framkommit om urvalet inkluderat fler informanter (Polit & Beck, 

2017). Trots att urvalet resulterade i få informanter, vilket kan ses som en svaghet, 

resulterade datainsamlingen i ett gediget material. Det är osäkert om fler informanter hade 

givit mer material eller nytt material. 

 

Efter uppnådd kontakt upplevde författarna inga svårigheter att boka in intervjuer och en 

öppenhet hos författarna för informanternas önskemål kring vart intervjuerna skulle 

genomföras fanns. Platsen för intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål för 

att skapa en trygg och bekant miljö (Trost, 2010). En intervjuguide utformades 

innehållande till största delen öppna frågor som syftar till att ge beskrivande svar som 

svarar mot syftet. Frågor till informanterna kring kön, ålder och arbetslivserfarenhet 

valdes bort, då författarna ansåg att detta ej var relevant att veta, då syftet med studien 

var att tydliggöra hur sjuksköterskan hade erfarenhet av att möta kvinnan med 

stressrelaterade symtom idag. För att upprätthålla en intresserad och lyhörd nivå hos 

författarna valdes antalet intervjuer att begränsas till en om dagen. Vid ett tillfälle kunde 

detta ej tillmötesgås och det blev två intervjuer på en dag. Detta var ej att föredra då 

författarna upplevde att det krävdes ett stort engagemang och koncentration, både vid 

intervjun och vid transkriberingen. Författarna kunde vid intervjuerna ibland uppleva att 

intervjun inte flöt på när sjuksköterskorna svarade att den stressade kvinnan inte var 

sjukskriven vid besöket på livsstilsmottagningen, då detta svar medförde att andra frågor 

kring sjukskrivning fick väljas bort vidare i intervjun. Detta hade kunnat motverkas om 

författarna hade genomfört en provintervju innan studiens påbörjan. Under intervjuerna 

kunde följdfrågor uppkomma och utformas efter vad sjuksköterskan gav för svar, för att 

få en fördjupad förståelse kring svaret. Genom att använda följdfrågor uppmuntrades 

sjuksköterskan att förtydliga sina upplevelser och tankegångar (Trost, 2010). Författarna 
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valde att inte lämna ut intervjuguiden med frågorna till sjuksköterskorna i förhand, detta 

för att svaren skulle komma så spontant som möjligt och inte ge sjuksköterskorna 

möjlighet att förbereda sig och därmed fundera för mycket på vilka svar de skulle ge. 

Hade författarna lämnat ut intervjuguiden i förhand finns det risk att sjuksköterskorna 

hunnit bli medvetna om vilka svar de hade förväntats att svara, och författarna kunde se 

en risk till att svaren kunde bli präglade av värderingar, medvetna som omedvetna (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

Trovärdighet 

Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet är olika begrepp som används vid kvalitativa 

studier för att beskriva olika aspekter av trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Genom att 

hålla en röd tråd genom hela forskningsprocessen ökar trovärdigheten på studien 

(Kristensson, 2014). Den röda tråden har författarna genom att hålla en tydlig struktur 

och logisk ordning i uppsatsen följt, genom att utgå från syftet och använda samma 

nyckelbegrepp genom hela studien. Orems egenvårdsteori har varit i beaktande genom 

hela studien, författarna har utgått från teorins begrepp, människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad för att få en förståelse av sjuksköterskans erfarenheter. Författarna har 

eftersträvat en jämn fördelning av citat från informanterna i presentationen av resultatet. 

Detta för att stärka trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka 

trovärdigheten i studien har författarna använt sig av ett lämplighetsurval för att erhålla 

den kunskap kring det ämne som studien syftar till att undersöka. Semistrukturerade 

frågor användes för att materialet skulle bli så relevant och hanterbart som möjligt, där 

alla informanter har samma förutsättningar. Frågorna är riktade till det ämne som ska 

studeras och används för att få fram informanternas egna erfarenheter om ämnet (Polit & 

Beck, 2017). Trovärdigheten ökar enligt Graneheim och Lundman (2004), när 

analysmetoden till en början genomförs enskilt av båda författarna för att se så att 

materialet bearbetas på ett likvärdigt vis och därefter säkerställa att analysen resulterat i 

samma utfall hos båda författarna. Resterande process i analysmetoden skedde i ett 

gemensamt samarbete. En samstämmighet hos författarna var under analysprocessen hög, 

trots att första delen av analysen genomfördes enskilt. Vid sammanställning av 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier 

diskuterade författarna gemensamt för att nå konsensus. Genom att redovisa metoden i en 

tabellform med exempel av analysförfarande med lagom stora meningsenheter ökas 

studiens trovärdighet. Författarna väljer att bifoga bilaga (3) för beskrivning av 
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analysmetoden steg för steg, för att få en överskådlig bild av processen. Analysprocessen 

är en pendling mellan delar av texten och helheten. En svårighet i analysprocessen kan 

vara att tolka datamaterialet rätt, då det kan lämnas utrymme för misstolkningar vid 

kodning av material. Risken för misstolkning blir mindre vid två författare, vilket 

föreliggande studie har haft (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tillförlitlighet 

Genom att välja en lämplig datainsamlingsmetod i studien, semistrukturerade intervjuer, 

ökar detta tillförlitligheten på studien, det minskar risken för missuppfattning av frågorna 

eftersom alla informanter får samma frågor. Författarna kan se en fördel i att göra 

testintervjuer för att forma passande frågor till intervjuguiden, vilket hade ökat 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Inför studiens genomförande har 

författarna samlat in kunskap genom tidigare forskning samt relevant litteratur, som stöd 

till bakgrund och diskussion för att öka tillförlitligheten. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten har författarna använt en kontinuerlig kontakt med en handledare som 

har fungerat som en medbedömare. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att datainsamlingen är stabil över tid (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att uppnå stabilitet i studiens resultat anser Polit och Beck (2017) att analysprocessen 

som författarna har använt sig av är ett arbetssätt att föredra. Författarna ökade studiens 

pålitlighet genom att använda identiska frågor i intervjuguiden, vilket innebär att samtliga 

informanter får samma frågor. Det bör finnas kunskap kring en intervjus tillvägagångssätt 

för att den ska vara ändamålsenlig och flyta på bra. Författaren bör ha ett vetenskapligt 

ansvar så att intervjun håller sig inom ramarna, där en intervjuare kännetecknar ett 

mänskligt samspel och är väl insatt i ämnet för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt Polit och Beck (2017) handlar pålitlighet om hur pålitliga mätinstrumenten och 

metoden för mätningen är. Exempel på detta i studien var att författarna valde att använda 

två bandspelare för att säkerställa kvaliteten på den tekniska utrustningen, och minska 

risken för tekniskt haveri och dataförlust. Pålitligheten är även kopplad till författarnas 

kvalitet och deras förmåga att hantera sin förförståelse i relation till studien (Granskär & 

Höglund- Nielsen, 2016). Eftersom studien fokuserar på erfarenheter och upplevelser 

passar en kvalitativ innehållsanalys bra att använda då det fokuserar på tolkning av texter 

och har en induktiv ansats som är förutsättningslös. Analysmetoden är även lättförståelig 
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och det finns en tydlighet i analysstegen, vilket kan vara att föredra för författarna som 

aldrig gjort en studie tidigare (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att studiens resultat är överförbart till andra grupper. Det är av stor 

vikt att forskaren har gjort en tydlig beskrivning av urval, analys och datainsamling för 

att läsaren ska kunna göra en bedömning av överförbarhet. Författaren ger förutsättningar 

till överförbarhet men det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart (Polit & Beck, 

2017). För att få ett varierat urval som möjligt valdes att kontakta samtliga 27 

hälsocentraler i Kalmar Län. För att öka överförbarheten valdes hälsocentraler ut från 

norr till söder i Kalmar Län. Författarnas åsikt är att föreliggande studies resultat kan vara 

överförbart till andra Livsstilsmottagningar i Sverige, då riktlinjer för arbetssätt på 

Livsstilsmottagning är nationellt utformade. Det är dock upp till läsaren att ta ställning 

till om resultatet kan anses vara överförbart till liknande kontext. Informanterna 

representerar en större grupp med syfte att svaren på intervjuerna ska kunna vara 

överförbara till fler än bara deltagarna av studien. Detta ökar trovärdigheten i studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Att använda sig av citat i studien, för att läsaren ska få 

en uppfattning om vad som är sagt och själv bedöma om författarnas tolkning är korrekt, 

styrker överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av arbetet på 

Livsstilsmottagningen med kvinnor som har stressrelaterade symtom. Det centrala som 

framkom i studien var att sjuksköterskor har erfarenhet av att kvinnor inte söker för stress, 

utan söker för symtom som är relaterade till stress. Sjuksköterskor har inte erfarenhet av 

att arbeta med enbart stress utan ofta kommer det som ett sekundärt bifynd. Det sista 

huvudfyndet är att det saknas teamsamverkan samt preventivt arbete gällande stress. 

 

Insatser vid stressymptom 

Under intervjuerna framkom det att den stresshantering som sjuksköterskorna arbetar 

med utgår från ett livsstilsformulär där stressen kan profileras. Formuläret innehåller fyra 

frågor gällande stress. Sjuksköterskorna tar upp de två första frågorna på formuläret, som 

är utformade som ja och nej frågor. De lyfter frågan om stressens förekomst men ingen 

av sjuksköterskorna tar upp de andra två frågorna som syftar till mer beskrivande svar 
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vilket hade gett mer information kring kvinnan och hennes förhållande till stress och 

återhämtning. Författarna tror att om dessa frågor lyfts och begrundas av kvinnorna så 

skulle stressen profileras i ett tidigare stadie. Desto tidigare stressen profileras och 

signalerna upptäcks är det lättare att bryta mönstret så att kvinnan kan återhämta sig och 

minska risken för att stressen ska leda till utmattning (Åsberg et al., 2011). Dessutom är 

det lättare att förebygga stressrelaterade symtom än att behandla själva 

utmattningssyndromet (Åsberg et al., 2013). Vidare arbetar sjuksköterskorna med 

kartläggning av kvinnans livsstil och det är därigenom som kvinnans stress blir tydlig då 

den upplevs vara omedveten innan. Det är inte förrän kartläggningen är klar som det blir 

tydligt för både kvinnan och sjuksköterskan att symtomet kvinnan söker för är orsakat av 

stressen. När stressen väl har blivit tydliggjord känner sig sjuksköterskan inte trygg och 

känner att hon inte har tillräckligt med kompetens för att gå djupare in i ämnet och därför 

påbörjas inget långsiktigt arbete med stressen hos kvinnan. Fokus på behandlingen blir 

istället på de stressrelaterade symtomen. Därför anser författarna i föreliggande studie att 

sjuksköterskorna inte arbetar i första hand med att behandla den bakomliggande orsaken 

som symtomen speglar. Det kan handla om att det är svårt att se vilka insatser som är 

behandlande och vilka som är förebyggande för stressrelaterade symtom då dessa ofta är 

av samma karaktär (Gustafsson, 2014).Resultatet visar att sjuksköterskorna har erfarenhet 

av att stress är ett komplext problem och ofrånkomlig hos kvinnan i dagens samhälle. 

Därför har sjuksköterskorna erfarenhet av att kvinnan bör göra små förändringar stegvis 

med det som hon kan. De små förändringarna hon kan göra kan bli tydliga genom att 

sjuksköterskan hjälper kvinnan att kartlägga hennes tid. Kopplat till Orems 

egenvårdsteori är det betydelsefullt att sjuksköterskan här arbetar utefter kvinnans 

förmåga till egenvård. Hur mycket hjälp och stöd kvinnan behöver avgörs genom graden 

av brist i egenvården kvinnan besitter (Renpenning & Taylor, 2003). Resultat visar att 

sjuksköterskorna inte arbetar efter några riktlinjer och det saknas även arbetssätt gällande 

stresshantering individuellt men även i grupp. Hälsokoordinatorer ska enligt 1177.se 

(2017), både individuellt och i grupp, erbjuda stöd och råd gällande levnadsvanor såsom 

övervikt, högt blodtryck, stresshantering samt sömnbesvär. Enligt Socialstyrelsen (2012) 

ska riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innefatta levnadsvanor såsom 

tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Trots att stress är ett nationellt ökande problem, nämns inte stressen i metoderna gällande 

de nationella riktlinjerna (Försäkringskassan, 2016). Däremot, enligt Vårdguiden (2017), 

ska hälsokoordinatorerna arbeta med stresshantering. Det kan tolkas som att det skiljer 
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sig mellan det som är beslutat från myndighet och hur det implementeras i hälso- och 

sjukvården. Det framkommer i föreliggande studie att sjuksköterskorna inte specifikt 

arbetar med stresshantering, trots att det under intervjuerna framkom erfarenheter av att 

stress fanns med som ett inslag hos kvinnan som besökte Livsstilsmottagningen.   

Resultatet visar att sjuksköterskorna har stora erfarenheter av att arbeta med kost och 

motionsrådgivning. FaR är en del av insatserna som sjuksköterskorna använder sig 

mycket utav i detta arbete. Sjuksköterskorna reflekterar under intervjuerna att fysisk 

aktivitet såsom promenader, gym, yoga etcetera har även god effekt mot stress, trots detta 

skriver de inte ut FaR för det syftet. Fysisk aktivitet är betydelsefullt i stresshanteringen, 

då det är stressreducerande och minskar därigenom stressymtom (Gustafsson, 2014). 

Studier visar att fysisk aktivitet minskar stressrelaterade symtom, sömnen förbättras, 

smärtan lindras samt förbättrar upplevelsen av den generella hälsan (Heiden et al., 2007). 

 

Teamsamverkan 

Sjuksköterskorna beskriver att teamsamverkan saknas men att samarbetet vore önskvärt 

från sjuksköterskornas sida, för att skapa en helhetsbild av kvinnans vård kring 

stresshantering. Det framkom att ingen av sjuksköterskorna var delaktiga i arbetet av 

utformandet av en individuell rehabiliteringsplan och att kvinnan inte blev remitterad till 

livsstilsmottagningen varken innan eller efter stressrelaterad sjukskrivning, utan  läkaren 

remitterar kvinnan vidare till psykolog för att få hjälp med sin stresshantering. En 

förbättringspotential i arbetet är att implementera en multiprofessionell teamsamverkan i 

hälso- och sjukvården såsom rehabiliteringsrådet förespråkar (SOU 2011:15). Resultatet 

visar att sjuksköterskorna ser en vinning i att ha ett teamsamarbete och de kan se de olika 

professionernas bidrag till att hjälpa kvinnan med stressrelaterade symtom. 

Professionerna sjuksköterskorna nämner är läkare, sjukskrivningskoordinator, psykolog 

och rehabiliteringspersonal. 

 

Preventivt arbete efterfrågas 

Resultatet i föreliggande studie visar att det saknas liknande plan för preventiva strategier 

för stresshantering inom hälso- och sjukvården. Kvinnan med stressrelaterade symtom 

kan bli sjukskriven av läkaren på grund utav sin stressproblematik, sjukskrivningen är 

inriktad på tid för återhämtning från arbetet och en förväntan därigenom att bli fri från 

stressen. Sjuksköterskornas erfarenhet är att kvinnan behöver mer hjälp förutom endast 

återhämtning från arbetet såsom hjälp med sin livsstil och att hantera sin stress. Detta för 
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att de har erfarenhet av att kvinnan upplever press från olika håll och har svårt att finna 

balans mellan krav och återhämtning från arbetet och privatliv. Sjuksköterskan ska kunna 

bedöma kvinnans egenvårdsbehov i relation till förmågan av egenvård för att kunna  rikta 

omvårdnaden utifrån dessa (Renpenning & Taylor, 2003). 

 

Utmaningar i arbetet med stressymptom  

Sjuksköterskorna menar att kvinnorna inte är mottagliga att arbeta med sin stress, förrän 

de är medvetna om den. Det framkommer i studien att det finns en förväntan hos 

kvinnorna, att sjukvården ska lösa deras problem på ett snabbt sätt och de ser inte att 

arbetet kring stress är en lång process, och det är svårt att motivera kvinnorna till egenvård. 

Sjuksköterskorna kan ge kvinnan verktyg till att arbeta med stress, men egenvården är av 

stor vikt för att kvinnan ska kunna ta ställning till sina förändringar i sin livssituation. 

Genom motiverande samtal med stödjande karaktär, kan  sjuksköterskan se var kvinnan 

befinner sig i sin egenvårdskapacitet och anpassa omvårdnaden efter det (Repenning & 

Taylor, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer förmågan till egenvård hos kvinnan 

för att hon ska uppnå bästa möjliga egenvårdskapacitet och få henne att inse att hon själv 

bär ansvar för sin livssituation. När det uppkommer en obalans mellan kapacitet och krav 

kan egenvården svikta och kvinnan kan komma att behöva hjälp med att finna balans, här 

kan sjuksköterskan genom ett holistiskt sätt ta hänsyn till kvinnans upplevelse av hälsa, 

fysiskt, psykiskt och socialt (Orem, 2001). Författarna har använt sig av Orems 

omvårdnadsteori under studiens gång vid intervjuer med sjuksköterskorna. För att förstå 

vad som påverkar kvinnornas balans har författarna valt att ha Antonowskys KASAM i 

åtanke utifrån kvinnans perspektiv. För att få en förståelse hur egenvården kan utformas 

individuellt utifrån KASAM har båda teorierna integrerats. Obalansen kan uppkomma 

när de negativa stressorerna har blivit för stora och riskerar att leda ohälsa, dock är 

upplevelsen av KASAM individuell och påverkar egenvårdsförmågan att hantera 

stressfyllda och krävande situationer. Hur kvinnan reagerar beror därför på hur situationen 

uppfattas, hur den hanteras samt hur meningsfull den känns. En kvinna med starkt 

KASAM klarar av att hantera en sådan situation genom att lyssna till kroppens signaler 

och är uppmärksam på sina behov. En kvinna med svagt KASAM kan sakna den insikten 

och förtränger situationen och har därför svårighet att hantera stressen. Sjuksköterskan 

har här en betydelsefull roll att hjälpa kvinnan att hitta sina copingstrategier som gynnar 

egenvårdsförmågan (Antonowsky, 2005). 
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Studiens resultat visar att kvinnor med stressrelaterade symtom har svårt att finna balans 

mellan krav och förväntningar vilket beror på flera faktorer i kvinnans liv. Det är ett 

samhällsproblem men även nationellt så väl som ett globalt problem, och kvinnan 

behöver hjälp med att återfå sin individuella balans, då det har visat sig att balansen är 

viktig för hur stressen hanteras (Batt- Rawden & Tellnes, 2012; Lim, Hepworth & 

Bogossian, 2011). 

 

Behov av kompetensutveckling gällande stress 

Socialstyrelsen (2012) menar att sjuksköterskan ska besitta den kunskap som krävs och 

känna sig trygg i sin profession kring arbetet med stress, och att detta behöver satsas på, 

både på individnivå och samhällsnivå. Det framkommer i studien att kunskap och 

trygghet gällande sjuksköterskors kompetens med arbete inom stresshantering inte är 

tillfredsställande. Sjuksköterskorna uppger att de inte får någon utbildning inom stress på 

sina arbetsplatser, utan får själva läsa på kring ämnet. Däremot får sjuksköterskorna 

mycket kompetensutveckling inom kost- och motionsrådgivning och känner sig därför 

trygga i det ämnet. För att arbetet med stress ska vara av god kvalitet och ständigt 

utvecklas krävs en satsning inom detta område (Socialstyrelsen, 2012). Det blir tydligt i 

föreliggande studie att det saknas riktlinjer i arbetet kring stress, då sjuksköterskorna 

anser att de inte specifikt arbetar med stresshantering. Som det är idag upplever 

sjuksköterskorna svårigheter med att bemöta och hantera all information som kommer 

fram när frågor kring stress lyfts. Vilket kan bero på brist på kompetens. 

 

Konklusion 

Studien visar att sjuksköterskor på Livsstilsmottagning inte arbetar med ren stress utan 

arbetet är mer inriktat på de stressrelaterade symtom som kvinnan söker för. I 

hälsosamtalet tydliggörs stressen genom kartläggning och motiverande samtal. 

Sjuksköterskors erfarenhet visar att det saknas kompetens på Livsstilsmottagning 

gällande stresshantering. Det finns inte något teamsamarbete eller några preventiva 

strategier för att möta kvinnor med stressrelaterade symtom. Resultatet av studien belyser 

därför vikten av att involvera sjuksköterskan i arbetet med stress. 
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Klinisk implikation 

Studien visar att sjuksköterskorna på Livsstilsmottagning behöver kompetensutvecklas 

gällande arbetet med stresshantering hos kvinnor. Ökad kunskap kan ge bättre 

förutsättningar samt gynna det preventiva arbetet och därigenom motverka att stressen 

leder till sjukskrivning i form av utmattningssyndrom. Därmed kan en ökad kunskap bidra 

till att bryta de stigande sjukskrivningstalen. Studien kan förhoppningsvis leda till 

diskussion kring hur sjuksköterskans arbete på Livsstilsmottagningen skulle kunna 

utnyttjas som en resurs i det preventiva arbetet vid stressrelaterade symtom. 

 

Framtida forskning 

I framtida forskning vore det intressant att undersöka hur sjuksköterskors insatser kan 

implementeras i arbetet i stresshantering hos kvinnor, då det idag saknas forskning kring 

detta. Det vore betydelsefullt att fördjupa forskningen kring hur sjuksköterskan kan bli 

tryggare och säkrare i sin yrkesroll och vilken kompetens hon  behöver. 
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3 Bilagor 1 
Informationsbrev gällande intervjustudie 

 
Vi är två Distriktssköterskestudenter som valt att göra vår Magisteruppsats med 

inriktning på att belysa erfarenheter hos sjuksköterskor av att möta kvinnor med 

stressrelaterade symtom. 

 

Det har framkommit att kvinnor har svårt att hantera balansen mellan arbetsliv och 

privatliv och att de behöver hjälp med detta. Enligt Socialstyrelsen (2003) är kvinnor 

överrepresenterande gällande stressrelaterad långtidssjukskrivning. 

 

Vi har valt att intervjua just dig som arbetar som hälsokoordinator på en 

Livsstilsmottagning på en av Kalmar Läns Hälsocentraler. 

 

Vi kommer att använda oss av dessa intervjuer i vår forskning, och intervjuerna kommer 

sammanställas, därför är det av stor vikt att du är så beskrivande som möjligt i dina svar. 

 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in. Vi kommer till dig på 

din arbetsplats. 

 

Deltagande i studien sker helt anonymt, dina svar kommer endast att användas i en 

sammanställning där enskilda personer inte kommer kunna att identifieras. Du deltar 

helt frivilligt i undersökningen och svarar endast på de frågor som du känner dig 

bekväm med. Du får närsomhelst avbryta deltagandet utan att motivera varför. 

 

Den färdiga studien kommer publiceras i form av en Magisteruppsats via 

Linnéuniversitet i Kalmar där du kan ta del av resultatet. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Handledare: Ulla Peterson 

Universitetslektor Linnèuniversitetet 

Mail: ulla.peterson@lnu.se 

Telefon: 0480-44 67 01 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur kommer kvinnor med stressrelaterade symtom i kontakt med dig på 

livsstilsmottagningen? 

Är kvinnorna du möter med stressrelaterade symtom, övervägande sjukskrivna på grund 

av dessa? 

Hur länge har dessa kvinnor i så fall varit sjukskrivna? 

Vad får de för hjälp under sjukskrivningen av dig på livsstilsmottagningen? 

Hur stor del av dessa kvinnor, upplever du kommer tillbaka efter cirka ett år, med 

liknande symtom? 

Vad upplever du att dessa kvinnor saknar för insatser på livsstilsmottagningen? 

Kan du berätta vilka insatser du erbjuder dem för att komma tillbaka till arbetslivet? 

Vilka insatser efterfrågas av dessa kvinnor? 

Upplever du att du har tillräckligt med kunskap och verktyg för att kunna hjälpa 

kvinnan som söker för stressrelaterade symtom? 

Vad upplever du för svårigheter i arbetet med den stressade kvinnan? 

Vilket samarbete med andra professioner har du kring kvinnan? 

Hur arbetar du preventivt gällande stress? 

Beskriv ditt arbete med den stressade kvinnan. 

 

Följdfrågor: 

Hur upplever du motivationen hos de kvinnor som kom till dig? 

Vad vill du ha mer för utbildning och verktyg? 
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Bilaga 3 

 

Analysmetod 
(Graneheim & Lundman, 2004) 

 

1. Intervjuerna transkriberades till text och lästes igenom ett flertal gånger. Först 

för att få en helhet av hela texten sedan för att få en fördjupad och noggrann 

bild. 

 

2. Därefter markerades meningsbärande meningsenheter med innehållande viktig 

information relaterat till studiens syfte. Vilket kan vara en del av en mening, hela 

meningar och flera meningar. 

 

3. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att förkorta texten men 

bibehålla det centrala i innehållet. 

 

4. Efter kondenseringen skapades koder i form av ord eller fraser, beskrivande 

meningsenhetens innehåll. 

 

5. Därefter grupperades koderna till olika kategorier med de centrala innebörderna 

i texterna. 

 

6. Av kategorierna bildades underkategorier 

 

7. Sedan skapades kategorier som belyser huvudfynden i intervjuerna. 

 

8. Av sex intervjuer framkom fem underkategorier som resulterade i fem 

kategorier.
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Bilaga 4 

Informerat samtycke till studien 

Jag samtycker härmed till att delta i intervjustudien gällande att möta kvinnor med 

stressrelaterade symtom. Jag har fått information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Information erhölls även om att mitt deltagande till studie är helt 

frivilligt och att jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan i studien utan att 

motivera varför. Deltagande i studien sker helt anonymt, dina svar kommer endast att 

användas i en sammanställning där enskilda personer inte kommer kunna att 

identifieras. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och att 

intervjumaterialet endast kommer att användas till denna studie och efter att resultat 

färdig sammanställande kommer all material makuleras. 

 

Underskrift: ……………………………………………… 

Namnförtydligande: …………………………………… 

Ort och Datum: ………………………………………… 
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Bilaga 5 
Etisk egengranskning 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 

men som är ett led i studien)? 
  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 
  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 

direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 

person (PUL- ansvarig).   
  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 

ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 
x   

 

 

 


