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Sammanfattning"
 

Bakgrund: Sjuksköterskor är en utsatt grupp som riskerar utbrändhet då deras arbete ofta 

är krävande, stressigt och emotionellt påfrestande. Den påtagliga stressen 

leder till att vårdkvalitén och mötet med patienten försämras samt att 

sjuksköterskor sjukskrivs eller väljer att byta yrke. Mindfulness är ett 

förhållningssätt och en träning som används för att behandla stress, 

utbrändhetssymtom och öka medveten närvaro. 

Syfte:" Syftet var att beskriva upplevd effekt av mindfulnessträning på stress, 

utbrändhet och medveten närvaro bland sjuksköterskor. 

Metod:" För att sammanställa forskning som svarar på syftet har en litteraturöversikt 

genomförts. Sökning i databaserna Cinahl och PsycInfo resulterade i tio 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ data. Granskning och 

analys har gjorts i enlighet med Friberg kvalitetsmall. 

Resultat:" Resultatet presenteras i tre teman; mindfulness inverkan på stress, 

mindfulness inverkan på utbrändhet och effekter av att vara medvetet 

närvarande. Mindfulness visade signifikant minskning på stress och ökade 

deltagares välmående och känsla av medveten närvaro. Mindfulness hade 

varierande effekt på utbrändhet. 

Diskussion:" Sammanställda artiklars resultat diskuteras utifrån Watsons 

vårdvetenskapliga teori. Mindfulness reducerar stress och ökar välmåendet 

bland sjuksköterskor. Variation i deltagande, motivation, tid och prioritering 

påverkade effekten av träningen. Longitudinella studier behövs för att mäta 

effekten på utbrändhet. 

Nyckelord:" Mindfulness, stress, utbrändhet, MBSR, stresshantering, Friberg, Watson. 

 



  
 
 

 

Abstract"
 

Background:! Nurses are a vulnerable group that is at risk of burnout as their work is often 

demanding, stressful and emotionally hard. The tangible stress results not 

only in a deterioration of both the quality of care and the meeting with 

patients but on nurses having to take long-term sick leave or choosing to 

change their profession as well. Mindfulness is an approach and exercise 

that is used to treat stress, burnout symptoms and increase awareness. 

Aim:" The purpose was to describe the perceived effect of mindfulness training on 

stress, burnout and awareness among nurses. 

Method:" In order to compile research corresponding to the purpose of this study, a 

literature review has been carried out. Searching in Cinhal and PsycInfo 

databases produced ten scientific articles with both quantitative and 

qualitative data. Review and analysis have been carried out in accordance 

with Friberg’s quality model. 

Results:" The results are presented in three subjects: mindfulness impact on stress, 

mindfulness impact on burnout and mindfulness impact on awareness. 

Mindfulness showed significant reduction in stress and increased 

participants’ wellbeing and sense of awareness. Mindfulness had varying 

effects on burnout. 

Discussion:" Results of the compiled articles are discussed in accordance with Watson’s 

theory. Mindfulness reduces stress and increases the wellbeing of nurses. 

Variation in participation, motivation, time and priority influenced the effect 

of the training. Longitudinal studies are needed to measure the effects on 

burnout. 

Keywords:" Mindfulness, stress, burnout, MBSR, stress management, Friberg, Watson. 
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Inledning"
Vi upplever att sjuksköterskor arbetar i en stressig miljö där höga krav, tidsbrist, otillräckliga 

resurser och etisk stress är vanligt förekommande. Det har gått så långt att det numera tycks 

vara en accepterad del i sjuksköterskans vardag. Med grund i vårdvetenskapen är 

sjuksköterskan omvårdnadsansvarig och under ofta pressade förhållanden utför hen flera olika 

moment som kräver fokus och närvaro. Sjuksköterskans grundhållning är att värna om 

patientens hälsa och välmående som bygger på en förtroendefull vårdrelation. Denna relation 

skapas genom att sjuksköterskan är trygg och lugn i sig själv och i sitt arbete. Flera olika 

arbetsmoment, ett stort ansvar samt att följa etikens alla regler ligger på sjuksköterskans axlar. 

Både yttre påfrestningar och den egna moralen skulle därmed kunna vara bidragande faktorer 

till att många av dagens sjuksköterskor upplever en stress som i längden inte är hållbar. Stress 

på arbetsplatsen gör i sin tur att mindre fokus läggs på patienten och patientsäkerheten 

äventyras. Inom sjukvården idag används mindfulness som en meditationsteknik för att lindra 

stress, ångest och nedstämdhet. 

 

Bakgrund"
Sjukvården förklaras av MacDonald, Karasek, Punnet och Scharf (2001) idag som en av de 

mest stressfyllda arbetsplatserna. Sjuksköterskeyrket innebär daglig kontakt med patienter, 

anhöriga och andra i vårdteamet vilket ofta är stressande och, eller emotionellt påfrestande 

vilket bidrar till hög risk för utbrändhet (Hansen, Sverke & Näswall, 2008).  

Maslach (1982) förklarar att utbrändhet är något som drabbar personer i människovårdande 

yrken, t ex. sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare, poliser och psykologer. En longitudinell 

studie gjord 1994-2001 visar att arbetsbelastningen har ökat och att sjukvårdspersonalens 

psykiska hälsa har försämrats (Petterson, Hertting, Hagberg & Theorell, 2005). All form av 

vårdpersonal ingår i kategorin människovårdande yrken och forskning som ingått i detta 

arbete behandlar därför all vårdpersonal. Sjuksköterskor är en utsatt grupp som riskerar dålig 

arbetsmiljö och sjukskrivningar i högre utsträckning än i andra yrkesgrupper, och framförallt 

unga vuxna då de inträder arbetsmarknaden efter ett hårdnat arbetsklimat sedan nedskärningar 

på 90-talet (Gustavsson et al., 2007). Därför fokuserar författarna främst på sjuksköterskor i 

detta arbete. 

Statistiska centralbyrån (2017) har undersökt orsaker till varför sjuksköterskor väljer att 

lämna yrket och den största bidragande faktorn är arbetsmiljön. Runt 45 procent av de som 

deltog i studien och lämnat sjuksköterskeyrket svarade att arbetet upplevdes som psykiskt 
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påfrestande och stressigt. Detta var till stor del eller helt och hållet orsak till att de lämnat 

yrket. Faktorer som kunde få deltagarna i studien att återvända till sjuksköterskeyrket var 

högre lön, mer utrymme för att påverka sin arbetssituation samt en rimligare arbetsbelastning 

i förhållande till den tid de hade. 

"
Stress"
Stress är ett begrepp som först formulerades av Selye år 1936 (refererad i Glasberg, 2007). 

Selye förklarar stress som en ospecifik respons på all form av stimuli eller krav som påverkar 

oss i vardagen. Stress kan ha både positiva eller negativa orsaker i form av utmanande eller 

hotfulla situationer (Selye, 1936, refererad i Theorell, 2006). Selye skiljde på nödvändig stress 

och dålig stress och betonade att personer reagerar olika på olika stimuli. Den forskning Selye 

startade används även idag och flera teoretiker har utvecklat sina definitioner och perspektiv 

angående begreppet (Glasberg, 2007). 

Jönsson och Löfgren (2005) beskriver stress som en postmodern sjukdom som kan uttrycka 

sig i känslor av oro eller ängslan på grund av mentala eller fysiska överbelastningar. Theorell 

(2012) menar att stress i arbetslivet uppstår vid känsla av utsatthet. Denna känsla kan infinna 

sig på grund av de krav som ställs, bristande kontroll, för lite beslutsutrymme eller svagt eller 

obefintligt stöd från annan personal och ledning. Tyler och Cushway (1995) och Glasberg 

(2007) styrker detta då de påpekar att de vanligaste faktorerna att inbringa stress på arbetet är 

överbelastning, oklara arbetsroller och konflikter inom gruppen. 

Trots att det finns ett flertal studier som lyfter fram faktorer som kan inbringa känslan av 

stress diskuterar Wheeler (1998) att stress i slutändan alltid handlar om den individuella 

personens egna uppfattningar och reaktioner i en stressfylld situation. 

 

Etisk"stress"
Rushton, Batcheller, Schroeder och Donohue (2015) fann i sin studie att moralisk stress var 

en bidragande faktor till utbrändhet bland sjuksköterskor i högintensiva miljöer. Etisk eller 

moralisk stress definieras av Jameton (1984, refererad i Sandman & Kjellström, 2013) som en 

inre stress vilken uppstår när en person inte har möjlighet att agera i enlighet med sina 

värderingar på grund av yttre eller inre hinder. Ett vanligt hinder för sjuksköterskor som 

skapar etisk stress är organisatoriska faktorer. Webster och Baylis (2000, refererad i Sandman 

& Kjellström, 2013) menar att definitionen av etisk stress bör vidgas. De talar om att dagens 

avancerade sjukvård kan göra det svårt för sjuksköterskor att i alla situationer avgöra vad som 

är rätt och fel. Att i sitt arbete misslyckas med en arbetsuppgift, att inte utföra den tillräckligt 
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bra, att det visar sig att den handling en trodde var den rätta egentligen är fel eller att inte ha 

kontroll över situationen kan också orsaka etisk stress. För att inte uppleva etisk stress innebär 

det alltså att alltid veta vad den rätta handlingen är samt att alltid kunna handla därifrån 

(Sandman & Kjellström, 2013).  

Sambandet mellan utbrändhet och samvetsstress har studerats bland vårdpersonal (n=423) i 

Sverige, där nästintill hälften (211) var sjuksköterskor (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2006). 

Faktorer som bidrog till utbrändhet var att sjuksköterskorna upplevde att de för att fortsätta 

arbeta inom vården behövde dämpa sitt samvete och att samvetsstress uppstod i och med att 

de inte kunde utföra den vård som behövdes och som de önskade på grund av tidsbrist. Erlen 

& Sereika (1997) förklarar i sin forskning att den största orsaken till stress inom sjukvården är 

när sjuksköterskor inte kan nå upp till patientens önskningar/förväntningar. Emotionell 

utmattning som är en del i att vara utbränd kunde bland annat kopplas till låg motståndskraft 

(resilience) (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2006). Samvetsstress uppstod också på grund av 

känslor av otillräcklighet, svårigheter att hantera känslor som uppstod när patienten lider samt 

den moraliska bördan som kom till följd av en moralisk känslighet i kombination med att inte 

kunna handla i enlighet med sitt samvete (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008). 

 

Utbrändhet"
Att vara utbränd beskrivs av Maslach (1982) som ett syndrom av emotionell utmattning, 

personlighetsförändring i form av cynism och brist på empati samt en bristande förmåga att se 

och förstå sin egen prestation. Begreppet utbrändhet myntades av psykiatrikern Freudenberger 

(1974) som la märke till att vårdpersonal oftare led av kronisk fysisk trötthet och emotionell 

utmattning, vilket resulterade i en större distans till sina patienter. Freudenberger menar att 

utbrändhet är kopplat till arbetet då det kommer till följd av långvarig stress och mental, 

emotionell överbelastning.  

Forskning visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av utbrändhet och försämrad 

vårdkvalitet (Poghosyan, Clarke, Finlayson & Aiken, 2010). Utbrändhet bland sjuksköterskor 

ökar risken för fler avvikelserapporteringar bland annat gällande läkemedelsfel och 

infektioner (Nantsupawat, Nantsupawat, Kunaviktikul, Turale & Poghosyan, 2015). Detta 

bekräftas av tidigare forskning som visat att utbrändhet leder till fler sjukskrivningar, sämre 

patientkontakt och större risk för läkemedelsfel (Petterson et al., 2005). Vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten skulle därmed kunna förbättras om sjukhusen arbetade för att minska 

utbrändhet bland sjuksköterskor (Poghosyan, Clarke, Finlayson & Aiken, 2010). Rushton et 

al. (2015) fann i sin forskning att personer med högre motståndskraft, spirituellt välmående 
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med känslor av hopp och mening i vårdandet av patienten, var bättre skyddade mot 

emotionell utmattning och utbrändhet. 

 

Mindfulness"
Mindfulness härstammar från den buddhistiska meditationskulturen som har praktiserats i 

över 2500 år (Hultman & Ström, 2017). Specifikt mindfulness är ett ganska outforskat 

område inom neurovetenskapen. Mindfulnessträning innebär att medvetet rikta sin 

uppmärksamhet mot något för att skingra störande tankar, sinnesstämningar eller impulser. 

För att nå resultat med mindfulnessträningen behövs engagemang, självdisciplin, motivation 

och avsiktlighet. 

Dr Seligman (u.å., refererad i Kabat-Zinn, 1996) är en av grundarna till positiv psykologi 

som i flera år studerade skillnader i hälsa mellan personer med ett optimistiskt eller 

pessimistiskt tankemönster. Seligman fann att pessimistiska personer hade en signifikant 

större risk för att bli deprimerade, drabbas av fysiska symtom, hormonella och 

immunologiska förändringar i kroppen, än optimistiska personer. Dessa kroppsliga symtom 

och förändringar leder till en ökad känslighet för sjukdom. Det som skiljde grupperna åt var 

hur de förklarade varför ”dåliga” saker hände dem. Den pessimistiska gruppen tenderade att 

skuldbelägga sig själva medan den optimistiska gruppen enbart fokuserade på den enskilda 

händelsens konsekvenser, de drog varken generella slutsatser eller skuldbelade sig själva. 

Seligman konkluderar utifrån sina studier att det är hur vi uppfattar världen, snarare än 

världen i sig, som avgör i vilken grad vi riskerar sjukdom och ohälsa. Kabat-Zinn (1996) 

menar att en mycket pessimistisk syn på dåliga eller stressfulla situationer kan ha en toxisk 

effekt och förklarar vidare att ett optimistiskt synsätt och tankemönster skulle kunna ha en 

skyddande effekt mot depression och sjukdom. 

Lazarus och Folkman (1984) talar om psykologisk stress som ett förhållande mellan 

personen och dennes omgivning och hur personen uppfattar och förstår situationen. Att ha 

kontroll över sina tankar och att kunna distansera sig ifrån dem gör att personen kan betrakta 

det som sker på ett neutralt sätt. På så sätt kan personen undvika att oreflekterat döma 

situationer (Kabat-Zinn, 1996). I en stressfull situation kan personen istället se det som sker 

för vad det är utan att sätta igång en tankespiral av katastroftankar. 

!

MindfulnessdBased!Stress!Reduction!(MBSR)!

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) är en metod utformad 1979 med syftet att få till 

en behandling som integrerade den buddhistiska mindfulness-meditationen med modern 
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klinisk och psykologisk praxis (Kabat-Zinn, 1996). Forskning stödjer att MBSR minskar 

stress bland friska människor, reducerar grubblande tankar och ångest samt ökar känslor av 

empati och medkänsla till sig själv (self-compassion) (Chiesa & Serretti, 2009).  

MBSRs grundare Kabat-Zinn utformade programmet för att hjälpa människor att ta bättre 

hand om sig själva, leva ett mer “hälsosamt” och “kraftfullt” liv (Kabat-Zinn, 1996). 

Träningen togs fram på the Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts Medical 

Center, och är en relativt intensiv utbildning som kräver ett seriöst engagemang av sina 

deltagare.  

Kabat-Zinn (1996) talar om attityd och engagemang som avgörande faktorer för att ta till 

sig budskapet och bli mer närvarande. På Kabat-Zinns stressklinik lär de ut sju viktiga 

komponenter för att finna rätt inställning för att kunna ta till sig mindfulnessträningen, dessa 

är; icke dömande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, icke strävande, acceptans och att släppa taget. 

En viktig del i MBSR-programmet är hemläxa (Kabat-Zinn, 1996). Att behärska en ny 

färdighet kräver att användaren/eleven avsiktligt och konsekvent lägger ner tid på att odla och 

öva upp den nya färdigheten. Att själv öva mindfulness utöver den lärarledda träningen är den 

sista, bärande komponenten för att behärska mindfulness i sitt dagliga liv. 

MBSR-träning utifrån Kabat-Zinns modell pågår under åtta veckor med klasser varje 

vecka i två och en halv till tre och en halv timmar. Deltagarna går också en dags tyst 

meditation på sju och en halv timmar. Mindfulness lärs ut i form av “formella” och 

“informella” mindfulness-meditationsövningar. De “formella” metoderna består av body scan 

meditation, gentle hatha yoga, sitting meditation och walking meditation. De “informella” 

övningarna är till för att använda sig av i vardagliga sysslor. De som ingår är; awareness of 

pleasent and unpleasent events, awareness of breathing och deliberate awareness of routine 

activities and events such as: eating, weather, driving, walking, awareness of interpersonal 

communications. Det ursprungliga MBSR-programmet ger också i hemläxa att deltagarna ska 

utföra minst 45 minuters formell mindfulnessträning och fem till 15 minuter av informell 

mindfulnessövning per dag, sex dagar i veckan, under åttaveckorsperioden. Hemläxorna följs 

upp i grupp eller individuellt där syftet är att diskutera utveckling och svårigheter med 

mindfulness samt hur man integrerar mindfulness och självreglerande förmågor i sin vardag. 

De studier som sammanställts i detta arbete har utgått från Kabat-Zinns MBSR-program. 

De har utformat sina egna program lite olika, några har kortat ner antalet veckor, kombinerat 

med andra metoder eller haft olika typer av meditationsövningar. Gemensamt för alla studier 

är att de lärt ut mindfulness.  
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Problemformulering"
Att leva med stress en längre tid är inte hälsosamt och resulterar ofta i dåligt mående, 

utbrändhet och tillslut sjukskrivning. Vårdrelationen försummas, vårdkvalitén försämras, 

sjuksköterskor sjukskrivs eller lämnar yrket. Mindfulness har förespråkats som ett medel för 

sjuksköterskor att skapa autentiska möten med patienten och idag används mindfulness inom 

sjukvården som en lindrande metod för patienter med symtom av stress, ångest och 

nedstämdhet. Sjuksköterskor jobbar i en stressig och psykiskt påfrestande miljö vilket bidrar 

till höga siffror på utbrändhet, sjukskrivningar, och personal som mår dåligt eller säger upp 

sig. Mindfulness är en metod som visat sig vara effektiv på just dessa symtom och därför har 

författarna undersökt om den stress som orsakar detta går att hantera eller undvika med hjälp 

av just mindfulness. 

"

Syfte/Frågeställningar"
Syftet var att beskriva upplevd effekt av mindfulnessträning på stress, utbrändhet och 

medveten närvaro bland sjuksköterskor.  

 

Teoretisk"utgångspunkt"
Watsons"teori"för"mänsklig"omsorg"
Dahlberg och Segesten (2010) menar att det ur ett vårdvetenskapligt synsätt är en del i 

sjuksköterskans profession att skapa autentiska möten med patienten. Detta skapas genom 

sjuksköterskans totala närvaro och förmåga att vara här och nu. Att vara autentiskt närvarande 

är även något omvårdnadsteoretikern Jean Watson förespråkar (Watson, 2008). 

Watson (2008) refererar till begreppet mind när hon talar om de psykologiska processer 

som människan erfar som exempelvis hantering av känslor och förnuft. Även människans 

förmåga att ta in ny information, tolka sinnesintryck, rikta sitt fokus och sin uppmärksamhet 

för att kunna handla i enlighet med sin intention. Watson beskriver vår mentala eller så 

kallade sinnliga förmåga vilken är att kunna handla medvetet genom att vara här och nu - 

mindful. Att vara mindful innebär att vara närvarande i sig själv och att vara medveten och 

uppmärksam på känslor och tankar som uppstår. Genom att vara mindful tillåts fortfarande 

dessa tankar och känslor, men personen behöver inte längre styras av dem eller agera på sin 

första impuls eller intention. Detta leder till förmågan att göra mer medvetna val.  

Mindfulnessövningar och affirmationer är enligt Watson (2008) bra verktyg för 

sjuksköterskor att öva upp sin koncentration, känsla för medveten närvaro och att öppna upp 
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och följa sitt hjärta. Detta hjälper vårdaren att vara närvarande i mötet med patienten. När 

vårdaren är medvetet närvarande kan hen skapa ett autentiskt möte där patienten får utrymme 

för sina subjektiva erfarenheter, patienten känner sig sedd och vågar då tala om vad hen tror 

och hoppas på. Watson talar om caritas conciousness och the caring moment in the now, där 

sjuksköterskan är intuitiv, mer mottaglig och känslig inför vad som händer i mötet med 

patienten. Sjuksköterskan kan se bortom rutin och uppgift och istället se vad som är viktigast 

för patienten just nu. Watson kallar det för transpersonal caring när det har skapats en 

speciell, nästintill spirituell, kontakt mellan vårdare och patient som möjliggör för inre 

läkning. 

En mindfulnessövning går ut på att vara uppmärksam på det som sker i stunden, en övning 

kan vara att vid handtvätt stanna upp och ta in hur det känns när vattnet faller mot händerna, 

hur tvålen doftar och känns mot huden. I den stunden får sjuksköterskan en kort stund av att 

bara vara här och nu, samla sig och bara ta in allt som sker eller inte sker med hjälp av sina 

sinnesintryck. Watson (2008) menar att användning av dessa mindfulnessövningar hjälper 

sjuksköterskan att samla sig inför möten med patienten, vilket resulterar i ett autentiskt möte.  

Författarna har valt att använda sig av Watsons teori då hon förespråkar medveten närvaro 

som en viktig del i sjuksköterskans arbete för att kunna handla avsiktligt och ge god vård. 

Samt att mindfulnessövningar hjälper sjuksköterskan att bli just medvetet närvarande. Denna 

litteraturöversikt har undersökt effekten av mindfulness bland sjuksköterskor och 

vårdpersonal och resultatet kommer därför att delvis diskuteras utifrån Watsons teori.  

 

Metod"
Design"
För att beskriva valt ämnesområde har en allmän litteraturöversikt genomförts. Metoden 

syftar till att få en översikt över den aktuella forskningen som finns inom det valda ämnet 

(Friberg, 2012). I litteraturöversikten har data från artiklarnas resultatdel bearbetats. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats. Valda artiklar har bearbetats genom 

noggrann läsning där kvaliteten granskats och artiklarnas innehåll analyserats. 

 

Datainsamling"
Litteratursökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PsycInfo från 

augusti till oktober 2017. Författarna har utgått från syftet och därefter valt ut sökord som 

relaterar till ämnet med hjälp av svensk MeSH och Cinahl Headings. Svensk MeSH är en 
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databas som används för att ge förslag på svenska och engelska medicinska ord som kan vara 

bra i sökning av studier. Cinahl Headings använde författarna sig av för att undersöka om det 

tillkom nya ämnesord. Det dök upp flera nya ämnesord när vi sökte på mindfulness, vi valde 

att även använda oss av ämnesordet meditation. Sökord som slutligen användes var: 

mindfulness, MBSR, nurse, nursing, stress, stress-reduction, meditation, burnout och holistic 

health. Sökorden kombinerades på olika sätt, se Bilaga 1, utefter boolesk sökteknik 

(Östlundh, 2017). Operatorn AND användes för att sammankoppla sökord. Till exempel 

mindfulness AND nurse. Detta gjorde att de artiklar som kom fram handlade om både 

mindfulness och sjuksköterskan.  

Begränsningar gjordes till 12 år bakåt i tiden, mellan åren 2005 - 2017. Arbetssituationen 

för sjuksköterskor har inte förändrats under detta tidsspann och mindfulness-studierna 

använder sig av Kabat-Zinns MBSR-program från 1996 vilket används på samma sätt idag. 

När studier är peer reviewed betyder det att de blivit granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter (Friberg, 2012). Författarna har valt att använda peer reviewed och 

full text. I några av sökningarna har any author is nurse använts för att begränsa antalet träffar 

och för att specifikt få fram vårdvetenskapliga artiklar. Artiklar vars titlar väckte intresse 

utifrån författarnas syfte sparades. Därefter lästes de sparade artiklarnas sammanfattningar 

igenom för att få en förståelse för vad artiklarna handlade om och vad de kommit fram till i 

sina resultat. De artiklar vars sammanfattning överensstämde med författarnas syfte lästes 

igenom i sin helhet och sammanställdes kortfattat i en matris, se Bilaga 2. 

Författarna gjorde även en översikt med samma sökord på andra databaser som PubMed 

och ProQuest, för att försäkra sig om att relevant forskning till litteraturöversikten inte 

missades. I PubMed och ProQuest dök samma artiklar upp som i Cinahl och PsycInfo. 

Författarna hittade inga nya artiklar som svarade på syftet för denna litteraturöversikt. 

 

Urval"
Artiklarna skulle behandla sjuksköterskor eller vårdpersonal, där sjuksköterskor var 

inkluderade, som gått ett mindfulnessprogram med syftet att undersöka effekten på stress, 

utbrändhet och/eller mindfulness. Både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades i 

denna studie. Kvantitativ forskning kan genom mätningar och jämförelser komma fram till 

huruvida exempelvis en vårdhandling är bättre än en annan (Friberg, 2012). En del 

kvantitativa artiklar är i mer beskrivande form då de endast undersöker resultatet av en 

specifik intervention utan att jämföra den med någon annan. I sådana fall kan artikeln 

diskutera resultatet i förhållande till annan forskning. Syftet med kvalitativa studier är att få 
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en djupare inblick och en ökad förståelse för fenomenet som studeras. Friberg (2012) 

förklarar att både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas för att utvärdera en 

intervention. Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt undersökte effekten av ett 

mindfulnessprogram och jämförde sitt resultat med andra studiers resultat inom samma 

område. 

 

Analys"
Författarna granskade artiklarna utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskningmall. Författarna 

läste artiklarna var för sig flera gånger och strök under och antecknade meningar och teman 

som svarade på syftet. Därefter samtalade författarna med varandra för att se om de kommit 

fram till samma sak. Under arbetet med litteraturöversiktens resultatdel återgick författarna 

till artiklarna för att få en djupare förståelse, dubbelkontrollera data och för att se eventuella 

nya samband, teman eller skillnader i artiklarna. 

Efter diskussion mellan författarna konkretiserades ett antal teman. De teman som uppstod 

resulterade i tre rubriker och två underrubriker. Detta för att tydligare redovisa studiernas 

resultat och för att som läsare kunna följa den röda tråden. 

 

Forskningsetiska"överväganden"
Författarna har i sitt arbete varit medvetna om att en risk med att göra en litteraturöversikt är 

att urvalet av litteratur inte nödvändigtvis är tillräckligt objektivt (Friberg, 2012). Det finns en 

risk att författarna väljer forskning som redan stämmer överens med deras egen förförståelse. 

Med detta i åtanke har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet som 

genomsyrat hela processen från urval av studier, till läsning av artiklar samt i utformandet av 

den egna texten. Författarna inser sina egna begränsningar då de fortfarande är i lärande-

fasen, både när det gäller kunskaper i engelska och metodologi som kan utgöra en risk för att 

artiklar läses och tolkas felaktigt (Kjellström, 2017). 

Eftersom detta är en litteraturöversikt har författarna ansett att det är av vikt att de artiklar 

som använts har redogjort för sina forskningsetiska överväganden och att etikprövning gjorts. 

I granskning av artiklar har författarna också varit uppmärksamma på om det finns någon 

vetenskaplig oredlighet. Sandman och Kjellström (2015; SOU 1998:4) förklarar att 

vetenskaplig oredlighet är när forskarna medvetet och med avsikt lurar läsaren eller bryter 

mot vetenskapliga krav och/eller normer. Sandman och Kjellström (2015) förklarar vidare att 

en typ av oredlighet är fabrikation eller förfalskning där forskarna antingen hittar på eller 
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ändrar data, forskningsmaterial, metoder eller processer de använt till sin fördel. Forskare som 

fabricerar sin forskning kan också välja att enbart redogöra för positiva resultat som 

överensstämmer med den egna hypotesen eller avsiktligt tolka sina resultat på ett felaktigt 

sätt. Författarna till denna litteraturöversikt har i sin granskning av artiklar varit 

uppmärksamma på om det kan finnas någon fabricering eller förfalskning i artiklarna. De 

artiklar författarna valt har fått etiskt godkännande, de har framställt både negativa och 

positiva resultat och de har diskuterat brister i sina studier samt rekommenderat förbättringar 

inför framtida studier. Författarna anser därför att de inte är stor sannolikhet för att de valda 

artiklarna är fabricerade. 

I dagsläget är nyfikenheten för mindfulness stor. Hittills är det fortfarande ett relativt 

outforskat forskningsområde (Hultman & Ström, 2017). Därför har tolkning och analys av 

resultat i dessa studier utförts med försiktighet, i väntan på fler studier under en längre 

tidsperiod med mer välgrundade resultat. 

 

Resultat"
Efter granskning och analys av både kvantitativ och kvalitativ forskning har resultatet 

sammanställts i tre teman. Den kvantitativa datan som erhölls var upplevd effekt av 

mindfulness på nivåer av stress, utbrändhet samt deltagarnas upplevelse av välmående och att 

vara medvetet närvarande. Den kvalitativa datan tog upp deltagarnas positiva och negativa 

upplevelser av mindfulness-träningen samt upplevda hinder med att införa mindfulness i 

vardagen. Nedan följer de tre teman som erhölls. 

"
Mindfulness"inverkan"på"stress"
Sju av tio artiklar mätte effekten av stress efter genomfört mindfulnessprogram. Av dem 

visade sex artiklar på en signifikant minskning av deltagarnas stressnivåer (Bazarko, Cate, 

Azocar & Kreitzer, 2013; Brady, O’Connor, Burgermeister & Hanson, 2011; Foureur, Besley, 

Burton, Yu & Crisp, 2013; Frisvold, Lindquist & McAlpine, 2012; Horner et al., 2014; Kim 

Lan, Rahmat, Subramanian & Cheng Kar, 2014). Gemensamt för studierna var att höga nivåer 

av stress och utbrändhetssymtom visades bland deltagarna redan innan studierna påbörjats 

samt att stressnivån var högre än den genomsnittliga befolkningens stressnivå (i de länder där 

studierna genomfördes). 

Brady et al. (2011) uppnådde positiva resultat på minskning av stress trots användning av 

en nedkortad version av Kabat-Zinns ursprungliga MBSR-program som löper över åtta 
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veckor. Studien genomfördes under fyra veckor på en akutpsykiatrisk mottagning där 16 

personer från blandade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården deltog. Träningen bestod av 

en timmes lärarledd mindfulnessträning i grupp per vecka. Utöver detta fick deltagarna i 

hemläxa att utföra 30 minuter mindfulness varje kväll. Genomsnittlig utförd hemläxa var 20 

minuter per dag. 

I en studie från Australien använde sig Foureur et al. (2013) av ett MBSR-program 

tillsammans med strategier från ACT (Acceptance and Commitment Therapy) på tjugo 

sjuksköterskor och tjugo barnmorskor. Denna studie erbjöd en inledande workshop och CD-

skivor med 20 minuter långa mindfulnessövningar som deltagarna själva skulle utföra 

dagligen under åtta veckor. Deltagarna hade ej använt sig av CD-skivan men de hade använt 

sig av de mindfulnessövningar som lärdes ut under workshopen. Resultatet lästes utifrån en 

enkät som fylldes i före och efter avslutad kurs, loggböcker som deltagarna själva fick fylla i 

samt fokusgrupper och intervjuer. De visade att deltagarnas stressnivåer var lägre efter 

avslutad kurs. Totalt fyllde 70 procent av deltagarna i enkäten efter avslutad kurs. Av dem var 

det 50 procent som fullbordade sina loggböcker angående sin mindfulnessträning. Av 

deltagarna som slutförde enkätundersökingen var det 35 procent som även deltog i intervjuer 

och fokusgrupper för att berätta om sina uppfattningar om mindfulness.  

En studie hade lånat idéer från terapin för att utforma sitt mindfulnessprogram och utfördes 

på ett offentligt sjukhus på en intensivvårdsavdelning (Kim Lan et al., 2014). Alla 

intensivvårdssjuksköterskor som upplevde att de behövde träning i stresshantering och 

välmående uppmuntrades att delta i studien. Programmet utgjordes av en kombination av 

mindfulnessträning och kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet kallades för b-MBCT 

och visade efter fem veckors varaktighet en markant minskning av stress. Denna studie hade 

högt deltagande, 80 procent deltog i minst fyra av fem klasser (60 procent deltog i fem 

sessioner och 40 procent deltog i fyra av fem). Sessionerna varade i två timmar per tillfälle. 

Utöver gruppsessionerna fick deltagarna en CD-skiva och en broschyr för att på egen hand 

utföra fem till tio minuter mindfulnessövning per dag. 

Bazarko et al. (2013) anände sig av en anpassad telefonbaserad MBSR-kurs, Telephonic 

Mindfulness-Based Stress Reduction (tMBSR), för att kunna ge mindfulnessträning till 

sjuksköterskor som har svårt att närvara fysiskt. Innan studien visade samtliga kvinnliga 

deltagare på högre stressnivåer jämfört med den totala stressnivån bland kvinnor i USA, där 

studien genomfördes. Efter åtta veckors genomförd mindfulnessträning via telefon visade 

deltagarna på en signifikant minskning av stressnivåer och nivåerna såg likadana ut även fyra 

månader efter avslutad intervention. Deltagare som fortsatt med mindfulnessträning på egen 
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hand efter avslutat tMBSR-program visade på signifikant lägre stressnivåer fyra månader 

efter än de deltagare som inte upprätthållit sin mindfulnessträning. Programmet innehöll en 

inledande heldagsträning där deltagarna skulle närvara på plats, följt av en och en halv timme 

långa telefonkonferenser per vecka och en avslutande heldag som även den förutsatte fysisk 

närvaro. Utöver den schemalagda tiden lade deltagarna i genomsnitt ner 28,5 timmar på egen 

mindfulnessträning, alltså cirka tre och en halv timme per vecka.  

Frisvold et al. (2013) intervjuade deltagare från ett MBSR-program ett år efter att kursen 

avslutats. Stress var återkommande i sjuksköterskornas vardag. Genom att fokusera på att 

vara närvarande i nuet upplevde deltagarna att de med tiden kände sig mindre stressade och 

lugnare på en daglig basis. När stressfulla situationer uppstod kunde de låta tankar och 

känslor rinna av istället för att reagera. 

Studien av Horner et al. (2014) visade på minskning av stress i interventionsgruppen efter 

slutfört MBSR-program men ändå inte tillräckligt för att vara signifikant. Denna studie skiljde 

sig från de andra då de endast erbjöd 30 minuter långa gruppsessioner per vecka och inga 

hemläxor att utföra mindfulness på egen hand gavs. Av 43 deltagare deltog endast 60 procent 

i fem klasser eller fler vilket innebär att 40 procent deltog i fyra klasser eller färre av tio 

möjliga. Analys gjordes även utifrån deltagarnas loggböcker. Några ur arbetsgruppen blev 

mer medvetet närvarande av att delta i mindfulnessträningen vilket genererade i en kollektiv 

effekt på hela avdelningen. Den subjektiva upplevelsen var att mindfulness smittade av sig 

och sjuksköterskorna upplevde att hela avdelningen var mindre stressad. 

En studie skiljde sig från de andra då den ej visade någon effekt av mindfulnessträningen 

på minskade nivåer av stress (Moody et al., 2013). En förenklad version av Kabat-Zinns 

MBSR-program användes; Mindfulness-based course (MBC). MBC-kursen utfördes på en 

pediatrisk onkologisk avdelning i USA och en i Israel. Kursen initierades med en sextimmar 

lång session, därefter hölls en timmes lektion per vecka i sex veckor och kursen avslutades 

vecka åtta med en session under tre timmar. Deltagarna uppmuntrades att använda sig av en 

CD-skiva med mindfulnessövningar att utföra hemma samt att i en loggbok dokumentera 

känslor som uppstod på jobbet och i hemmet samt upplevelser av MBC-kursen. Deltagarna 

utförde mindfulnessövningar åtta till tio gånger per vecka och förde loggbok ungefär tre 

gånger per vecka. Det redogörs inte för huruvida deltagarna enbart tänkte på att vara medvetet 

närvarande varje dag eller om de satt ner och mediterade en längre stund. Kvalitativ analys av 

deltagarnas loggböcker visade att deltagarna upplevde mindre stress. Den kvantitativa datan 

visade ej någon signifikant skillnad före och efter studiens gång men den subjektiva 

upplevelsen visade motsatsen. 
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Många deltagare upplevde svårigheter med att få in mindfulness i sin dagliga rutin (Brady 

et al., 2011). Mindfulnessträning under arbetstid skulle göra det möjligt för personalen att 

utöva mindfulness i sitt arbete men resulterade ofta i att deltagare i studien missade sessioner 

på grund av att arbetsuppgifter och patientbehov kom emellan (Horner et al., 2014). Arbetet 

på en vårdavdelning är oförutsägbart och patienterna prioriterades alltid framför 

mindfulnessträningen. Det var även svårt för deltagarna att utöva mindfulness på sin fritid 

trots att träningen behövs som mest när den minst prioriteras (Foureur et al., 2013). En 

utmaning var att motivera personalen till att vilja delta i mindfulnessövningar samt att 

uppmuntra dem till att fortsätta göra det. Några upplevde en ökad stress av det engagemang 

som mindfulnesskursen krävde (Moody et al., 2013). 

 

Mindfulness"inverkan"på"utbrändhet"
Effekten av mindfulness på utbrändhet varierade bland studierna. Av sammanställda artiklar i 

denna litteraturöversikt var det åtta artiklar (Bazarko et al., 2013; Brady et al., 2011; Cohen- 

Katz, Wiley, Capuano, Baker & Shapiro, 2005a; Goodman & Schorling., 2012; Fourer et al., 

2013; Kim Lan et al., 2014; Moody et al., 2013; Raab, Sogge, Parker & Flament, 2015) som 

undersökte effekten av mindfulness på utbrändhet. Fem av åtta artiklar kunde visa på en 

signifikant minskning av utbrändhet efter genomfört mindfulnessprogram (Bazarko et al., 

2013; Cohen- Katz et. al., 2005a; Goodman & Schorling., 2012; Fourer et al., 2013; Kim Lan 

et al., 2012). 

Goodman och Schorling (2012) genomförde en fortsättningskurs baserad på det 

ursprungliga MBSR-programmet. Kursen erbjöds 11 gånger under sex år för hälso- och 

sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare) på University of 

Virginia School of Medicine i USA. Sammantaget deltog 93 personer varav 15 var 

sjuksköterskor. Kursen var åtta veckor lång och deltagarna träffades i två och en halv timme 

per vecka. Det ingick även en sju timmar lång tystnadsretreat, utöver det uppmuntrades 

deltagarna att utöva 45 minuter mindfulness per dag på egen hand sex dagar i veckan med 

hjälp av en CD med instruktioner. Diskussioner utifrån olika teman om mindfulness hölls på 

vecko-sessionerna. Studien mätte arbetsrelaterad utbrändhet med Maslach Burnout Inventory 

(MBI) och självskattning på mentalt och fysiskt välmående med SF-12v2. En signifikant 

förbättring kunde ses på utbrändhet för emotionell utmattning, personlighetsförändring och 

personlig prestation. 

Bazarko et al. (2013) använde sig av The Copenhagen Burnout Inventory (CBI) som mäter 

utbrändhet utifrån tre aspekter; personlig, arbetsrelaterad och med klienter/patienter. 
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Utmärkande för denna studie var att de utvärderade deltagarnas nivåer vid tre tillfällen. Före 

tMBSR-programmets start, direkt efter avslutat program och fyra månader efter. Programmet 

visade positiva resultat då en signifikant minskning av utbrändhet kunde uppmätas efter 

genomförd intervention. Nivåerna av utbrändhet på personlig och i samband med 

patientkontakt var samma fyra månader efter avslutad studie. Den arbetsrelaterade 

utbrändheten visade ytterligare minskning fyra månader efter slutförd intervention. De 

deltagare som fortsatt med sin mindfulnessträning efter avslutad kurs upplevde signifikant 

lägre nivåer av personlig och arbetsrelaterad utbrändhet än de som inte fortsatt med 

mindfulnessträningen själva. 

Cohen- Katz et al. (2005a) mätte utbrändhet med mätinstrumentet MBI på sjuksköterskor 

på Lehigh Valley Hospital and Health Network i USA. MBSR-programmet pågick under åtta 

veckor med två och en halv timme långa lektioner per vecka och en sex timmar lång heldags-

session. Utöver det fick deltagarna i hemläxa att utföra mindfulness med hjälp av 

ljudinspelningar sex dagar i veckan. Studien redogör inte för närvaro och utförd 

mindfulnessträning bland deltagarna. Studien resulterade i en signifikant minskning av 

emotionell utmattning samt ökad känsla av personlig prestation. 

Kim Lan et al. (2014) undersökte inte specifikt utbrändhet men de undersökte 

sjuksköterskornas mentala hälsa genom att använda sig av mätinstrumentet Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS) som mäter utbrändhetssymtomen stress, ångest och depression. 

Deltagarnas nivåer av stress, ångest och depression var höga innan b-MBCT-interventionen. 

Efter avslutat program kunde författarna uppmärksamma en signifikant minskning av alla tre 

utbrändhetssymptomen. Innan b-MBCT-interventionen startade upplevde 82 procent av 

deltagarna ångest, 43 procent upplevde stress och 40 procent upplevde depression. Efter b-

MBCT-träningen hade procenten gått ner till 51 procent för ångest, åtta procent för stress och 

19 procent för depression.  

Fourer et al. (2013) använde sig också av mätinstrumentet DASS samt the general health 

questionnaire (GHQ-12) som mäter fysiska symtom av ångest och sömnstörningar, hinder i 

social aktivitet och depression. Resultatet visade enbart en minskning av stress på DASS-

skalan. Ingen signifikant minskning kunde visas på ångest eller depression mätt med DASS. 

Däremot visade resultatet en signifikant förbättring av alla symtom som mättes med GHQ-12. 

De studier som ej visade någon markant effekt på utbrändhet använde sig alla av 

mätinstrumentet MBI (Brady et al., 2011; Moody et al., 2013; Raab et al., 2015). Raab et al. 

(2015) utförde ett åtta veckor långt traditionellt MBSR-program på ett Mental health centre i 

Kanada. 22 personer av blandad vårdpersonal deltog i studien. Lektioner i två och en halv 
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timme per vecka samt en dags tystnads-session ingick i interventionen. Deltagarna fyllde i 

självskattande frågeformulär vid MBSR-programmets start samt avslut. Studierna av Brady et 

al. (2011) och Moody et al. (2013) redogörs mer ingående under rubriken ovan; Mindfulness 

inverkan på stress. Ingen av de studierna visade någon större effekt på minskning av 

utbrändhet. 

"
Effekter"av"att"vara"medvetet"närvarande"
Att!ta!hand!om!andra!–!patientsäkerhet!och!patientnöjdhet!

Samtliga artiklar visade att deltagarna upplevde en högre känsla av medveten närvaro efter 

genomfört mindfulnessprogram (Bazarko et al., 2013; Brady et al., 2011; Cohen-Katz et al., 

2005a; 2005b; Foureur et al., 2013; Frisvold et al., 2012; Goodman & Schorling 2012; Horner 

et al., 2014; Kim Lan et al., 2014; Moody et al., 2013; Raab et al., 2015). Två studier 

undersökte även om mindfulness hade någon inverkan på patienternas upplevelse av den vård 

de fick samt om patientsäkerheten kunde förbättras (Brady et al., 2011; Horner et al., 2014). 

Den ökade medvetna närvaron hos vårdpersonalen hade resulterat i att patienterna upplevde 

en bättre vård och de var nöjdare med sina sjuksköterskor. I studien av Brady et al. (2011) 

mättes patientsäkerheten tre månader före interventionen samt tre månader efter. Risker som 

observerades var läkemedelsfel, patientfall och aggression hos patienten. Samtliga 

risktillfällen hade minskat markant vid uppföljning tre månader efter mindfulnessprogrammet. 

!

Att!ta!hand!om!sig!själv!–!sjuksköterskans!välmående!

Flera studier visade att deltagarna fått en ökad självmedvetenhet och förmåga att se sina egna 

behov och värdet i att ta hand om sig själv (Bazarko et al., 2013; Brady et al., 2011; Cohen-

Katz et al., 2005b; Frisvold et al., 2012). Sjuksköterskor vittnade om att de glömt bort sig 

själva då de ständigt arbetade med att ta hand om andra, både på jobbet med patienter men 

också hemma med att uppfostra barn, ta hand om åldrande eller sjuka föräldrar och eventuell 

partner (Cohen-Katz et al., 2005b; Frisvold et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att de med hjälp av mindfulness kunde leva ett mer harmoniskt liv 

(Frisvold et al., 2012). Den ökade förmågan att reflektera över sina egna behov gagnade deras 

egna välmående och hälsa. De upplevde en starkare närvaro i sin relation till barn, partner och 

naturen. Andra beskrev att de kunde njuta mer av stunden och att relationen till barn, makar 

samt kollegor hade förbättrats (Cohen-Katz et al., 2005b). 

Raab et al. (2015) och Bazarko et al. (2013) mätte deltagarnas medkänsla för sig själva 

(self-compassion). Efter avslutat mindfulnessprogram syntes en signifikant ökning av 
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deltagarnas self-compassion samt en minskning av dömande av sig själv (self-judgement). 

Ökad common humanity och minskad over-identification innebar att deltagarna i större 

utsträckning kunde se misslyckanden som en naturlig del i att vara människa samt att inte bli 

överväldigad av negativa händelser, tankar eller känslor (Raab et al. 2015). Deltagarna i 

studien av Bazarko et al. (2013) upplevde en ökad vänlighet inför sig själva (self-kindness) 

samt en ökning av lugn/frid (serenity) och empati. Fyra månader efter kursen avslutats gjordes 

en ny mätning vilket visade på en ytterligare förbättring. Förbättringen av self-compassion, 

empati och lugn var större hos de som fortsatt med minfulnessövningar på egen hand (75 

procent) jämfört med de som ej fortsatt efter kursen. 

Flera deltagare upplevde en ökad inre fred och känsla av själv-acceptans samt en positivare 

orientering till livet (Brady et al., 2011; Foureur et al., 2013; Kim Lan et al., 2014; Moody et 

al., 2013). En del upplevde en ökad glädje (Moody et al., 2013; Kim Lan et al., 2014) och 

förbättrad mental hälsa och välmående (Foureur et al., 2013; Goodman & Schorling, 2012; 

Kim Lan et al., 2014). I studien av Frisvold et al. (2012) beskrev en del deltagare att 

mindfulnessträningen lett till ett spirituellt uppvaknande eller en förnyelse av sin spiritualitet. 

Det beskrevs som en känslomässig process som gav dem frid och tillfredsställelse, samt en 

känsla av en högre mening med livet. 

Mindfulnessprogrammet ledde också till bättre fokus och en ökad förmåga att rikta sin 

uppmärksamhet (Cohen-Katz et al., 2005a, 2005b; Moody et al., 2013). En del upplevde att 

de kände sig mindre arga och att de hade en annan förmåga att lämna situationer där de 

tidigare hade reagerat på ett negativt sätt (Frisvold et al., 2012). 

 

Diskussion"
Metoddiskussion"
Sökorden som användes i denna litteraturöversikt togs fram med hjälp av svensk MeSH, en 

databas som ger förslag på svenska och engelska medicinska ord. De valda sökorden prövades 

i MeSH för att se om det fanns andra termer att använda. Exempelvis var nurse ett av de ord 

som prövades och då kom nursing upp som förslag. När vi använde oss av ordet stress i 

MeSH sökmotor gavs det flera olika förslag. Efter flera försök med de nya sökorden ansåg vi 

att resultatet av artiklar blev för begränsat. Begränsning inom en specifik typ av stress var inte 

intressant och därför ansåg vi tillslut att litteratursökningen skulle genomföras på hela 

begreppet stress. En del sökord gav inga nya förslag i MeSH, dessa var: burnout, mindfulness, 

meditation, holistic health och MBSR. Cinahl headings användes också för att se om det dök 
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upp nya ämnesord att använda. Vid dessa sökningar blev utbudet av artiklar för stort med 

flera artiklar som inte var relevanta för syftet. Boolesk sökteknik användes för att kombinera 

sökorden (Östlundh, 2017). För att få fram artiklar som behandlade flera av sökorden 

användes AND.  

Litteratursökningen gjordes framförallt i databasen Cinahl. Sökning i andra databaser 

genomfördes också och då med samma sökord. Detta gjorde att flera artiklar som redan 

erhållits dök upp även i de nya sökningarna på andra databaser. Validiteten stärks av att söka i 

flera databaser som alla fokuserar på omvårdnad då det ökar chansen att finna relevanta 

artiklar (Henricson, 2012). Sökning gjordes dock inte lika grundligt i de andra databaserna 

som i Cinahl. Detta kan ha gjort att eventuell relevant litteratur missades. 

Litteraturöversiktens validitet hade kunnat stärkas ytterligare av att en bredare och mer jämlik 

sökning genomförts i alla valda databaser från arbetets start. 

I början av arbetets gång sökte vi efter artiklar tio år bakåt i tiden. För att få tillgång till fler 

studier utökades avgränsningen under arbetets gång till 12 år. Mindfulness är en gammal 

praktik och MBSR-programmet utformades 1979 vilket innebär att den forskning som gjorts 

mellan 2005 och 2017 utgått från samma typ av mindfulnessträning. Under denna tidsperiod 

har inte heller sjuksköterskornas arbetsförhållanden förändrats. Av dessa anledningar ansåg vi 

att en utökning av tid-avgränsningen gav mer material utan att det påverkade vårt resultat. 

Det var svårt att hitta artiklar som enbart behandlade sjuksköterskor. Ett större utbud av 

studier erhölls när vi breddade sökningen och fann artiklar som behandlade ett större 

spektrum av vårdpersonal (läkare, socialarbetare, terapeuter, sjuksköterskor m.fl.). Även om 

sjuksköterskans arbete skiljer sig från annan hälso- och sjukvårdspersonal anser vi att de alla 

jobbar inom samma bransch, har patientkontakt, ett stort ansvar och som i de flesta yrken till 

och från en stressig arbetsmiljö. Utöver det uppstår svåra beslut för läkare, terapeuter, 

socialarbetare och sjuksköterskor som kan framkalla etisk stress. Därför ansåg vi att artiklar 

som inkluderade fler än enbart sjuksköterskor fortfarande var relevanta, då all hälso- och 

sjukvårdspersonal kan uppleva en liknande stress och etisk stress då de alla arbetar med 

patientkontakt samt att det ingår i deras arbete att vara närvarande i mötet med patienten. 

De valda artiklarna i denna litteraturöversikt skiljer sig i alltifrån metod, urval och 

datainsamling till själva upplägget av mindfulnessträningen, vilket kan påverka det 

sammanställda resultatets validitet. Henricson (2012) menar att reliabiliteten påverkas när 

artiklarna använt sig av flera olika mätinstrument för att mäta samma symtom. Dessa 

skillnader i mätmetod kan ha lett till att studierna erhöll olika resultat. 
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Kärnan i artiklarna var att undersöka effekten av mindfulness och i och med att 

mindfulness inte är något konkret, utan snarare ett förhållningssätt och en träning, innebär det 

att det är mycket upp till varje enskild individ huruvida träningen fungerar eller ej. Alla 

artiklar har haft frivilligt deltagande samt gett deltagarna rikligt med verktyg för att utöva 

mindfulness på egen hand. Därför bedömdes artiklarna att de kunde ställas mot varann och 

användas tillsammans i denna litteraturöversikt för att sammanställa hur mindfulness påverkar 

sin utövare, trots sina olikheter. 

Dataanalysen kvalitetsgranskades genom att vi läste igenom allt material var för sig för att 

därefter gå igenom och diskutera materialet tillsammans, detta stärker arbetets validitet 

(Henricson, 2012). Då syftet var att undersöka effekten av mindfulness på upplevd stress, 

utbrändhet och medveten närvaro föll det sig naturligt att dela in resultatet utifrån tre teman 

som fokuserade på just de begreppen. En del artiklar mätte fler aspekter men för att svara på 

syftet inkluderades endast den data som svarade på effekten på stress, utbrändhet och 

medveten närvaro. Artikelförfattarna använde sig av samma begrepp och de flesta använde 

även samma mätinstrument, vilket gjorde att data som skulle vara med under tema stress och 

tema medveten närvaro kunde urskiljas. 

Det var en större utmaning att formulera temat utbrändhet och att motivera för den data 

som skulle inkluderas. Studierna har beskrivit begreppet utbrändhet på olika sätt. Vissa 

artiklar har inte använt sig av ordet “utbrändhet” men de har mätt symtom som faller in under 

beskrivningen av vad utbrändhet är. Därför valde vi att inkludera deras resultat under temat. 

Artiklarna tillämpade olika definitioner och mätte därmed olika symtom av utbrändhet vilket 

gjorde att även olika mätinstrument användes. Validiteten av vårt sammanställda resultat hade 

stärkts av att studierna använt sig av samma begrepp och mätinstrument. 

Översättning av begreppen från engelska till svenska kan också ha påverkat vår analys. Det 

finns risk att begrepp feltolkats eller att det finns nyansskillnader och olika innebörd för olika 

begrepp som vi eventuellt inte hade tillräcklig kännedom om eller språkliga kunskaper i. I de 

fall där det inte gick att översätta korrekt valde vi att använda oss av den engelska versionen 

för att inte missleda läsaren. 

Samarbetet mellan författarna till denna litteraturöversikt har fungerat bra. Den skrivna 

texten har skapats och bearbetats tillsammans. 
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Resultatdiskussion"
Motivation,!tid!&!deltagande!

Skillnader i utformningen av mindfulnessträning samt urval av deltagare måste beaktas, även 

skillnader i motivation och inställning till mindfulness. Hur ofta och på vilket sätt 

mindfulnessövningarna utfördes varierade. Bland deltagarna i studierna skiljde sig den 

spenderade tiden på mindfulnessövningar åt markant. Alltifrån en timme per vecka i grupp 

under arbetstid till de som utförde 45-60 minuters mindfulnessträning sex dagar i veckan 

under åtta veckor utöver de obligatoriska sessionerna i grupp. Det varierade mycket i 

studierna vilka krav som ställdes på deltagarnas närvaro och hur mycket mindfulness de 

skulle utföra på egen hand utanför den schemalagda tiden. Det skiljde sig också mycket i hur 

detta mättes, vissa förde loggbok andra inte. Även fysisk närvaro i grupperna varierade 

studierna emellan. På grund av roterande scheman och vårdens oförutsägbara arbetsdagar var 

det svårt för deltagare i många studier att vara närvarande på alla gruppträffar. Detta påverkar 

självklart också vilka resultat som sedan uppnåddes för som Kabat-Zinn (1996) beskriver, att 

det viktigaste i mindfulnessträning är att utöva mindfulness varje dag, om så bara i fem 

minuter. Han likställer mindfulnessträning med träning inom sport, om du vill bli bra på 

någonting måste du träna varje dag, oavsett väder eller humör. Kabat-Zinn talar också mycket 

om motivation, engagemang och rätt attityder. 

Samtidigt kan resultaten ha påverkats i önskad riktning då urvalet av deltagare skedde 

genom att personer frivilligt valde att delta och de krävde ett stort engagemang samt att de 

skulle lägga ner tid på träningen utanför arbetstid. Det kan vara så att de som valde att delta i 

studien redan var motiverade och nyfikna på mindfulness. Det vore därför intressant att ta 

reda på hur mindfulness fungerar på personer som inte är motiverade eller som inte aktivt sökt 

sig till träningen. För att få ett mer rättvisande resultat föreslår vi att en studie på en större 

population bör göras där deltagarnas motivationsnivå varierar.  

En svårighet med att få in mindfulness som stresshantering är alltså ofta brist på motivation 

eller prioritering bland sjuksköterskor. Motivationen bör vara så pass hög att sjuksköterskan 

tar sig tid och prioriterar mindfulnessträning varje dag. Den tiden kanske går att prioritera 

privat men det kan vara så att den tiden inte finns under arbetstid. Glasberg, Eriksson och 

Norberg (2006, 2008) beskrev att sjuksköterskorna ofta upplevde samvetsstress och 

otillräcklighetskänslor bland annat på grund av tidsbrist som gjorde att de inte kunde utföra 

den vård de ville. Att då som personal också försöka få tid till stresshantering kan utöka den 

stress de upplever. MacDonald et al. (2001) har beskrivit sjukvården som en av de mest 

stressfyllda arbetsplatserna. Chana, Kennedy och Chessel (2015) visar upp liknande resultat i 
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sin studie där sjuksköterskornas nivåer av psykisk ohälsa, ångest och depression var högre vid 

jämförelse med andra yrkesgrupper. De studier som granskats i denna litteraturöversikt visade 

stor variation på deltagandet bland annat på grund av att arbetet kom emellan. Vissa deltagare 

upplevde till och med en ökad stress av att behöva avsätta tid för mindfulnessövningar då 

tiden redan var knapp. Vi frågar oss vilka organisatoriska förändringar i sjuksköterskans 

vardag som skulle vara till hjälp för att mindfulness i än högre grad skulle upplevas som ett 

verktyg mot stress. 

Magtibay, Coughlin, Chesak och Sood (2017) förklarar att när sjuksköterskor väljer bland 

typer av stresshanteringsprogram så är den viktigaste prioriteringen det program som är mest 

lättillgängligt. I en vardag som redan upplevs stressfylld var det många som drog sig från 

längre program, eller sådana där närvaro i klassrum eller lokaler var ett krav. Magtibay et al. 

(2017) tar upp MBSR-programmet som just ett sådant exempel där effekten inte motsvarar 

den tid som läggs ner på själva träningen. Å andra sidan anser vi att mindfulnessträning inte 

behöver vara tidskrävande eller svåråtkomlig då mindfulness går att väva in i allt du gör. Som 

Watsons (2008) exempel att i handtvättning samtidigt stanna upp och uppmärksamma hur det 

känns. Genom att omfamna Watsons omvårdnadsteori och följa hennes grundprinciper i 

klinisk praxis blir mindfulness ett förhållningssätt och en naturlig del i sjuksköterskornas 

vårdande samt på avdelningen i stort. Detta kräver att chefer och ledning arbetar för att införa 

en mindfulness- eller Watson-anda. Förslag är att skapa ett rum på avdelningen som enbart 

används för mindfulness och avslappning, att all personal inklusive chefer praktiserar 

mindfulness, att exempelvis APT-möten avslutas med en gemensam mindfulnessövning och 

att mindfulness ses som en naturlig och viktig del i vårdpersonalens omvårdnadsarbete, som 

chefer uppmuntrar till och påminner om.  

!

Utbrändhet!–!en!tidskrävande!återhämtning!

Många sjuksköterskor vittnade om lite tid och mycket höga stressnivåer. Det indikerar att 

även organisatoriska förändringar behövs för att minska utbrändhet. 

Studiernas resultat av mindfulness effekt på utbrändhet varierade. Detta kan bero på att de 

var gjorda under en begränsad tid (åtta veckor mer eller mindre), vilket gav lite tid att se 

någon förändring. Det var också första gången många av sjuksköterskorna kommit i kontakt 

med mindfulness. Forskning av Rushton et al. (2015) visade att personer var bättre skyddade 

mot emotionell utmattning och utbrändhet om de hade egenskaper som högre motståndskraft, 

spirituellt välmående samt upplevde hopp och mening i vårdandet av patienten. Vårt resultat 

visar att mindfulnessträningen medförde att deltagare upplevde en större mening i livet och i 



  21 (39) 
 

mötet med patienten samt en positivare inställning. En del vittnade även om ett spirituellt 

uppvaknande. I enlighet med studien av Rushton et al. (2015) indikerar detta att mindfulness 

med dessa effekter kan verka skyddande mot emotionell utmattning. 

Studier har ännu inte gjorts på effekten av mindfulness på utbrändhet efter en längre tids 

utövning. Mindfulness är en träning och ett förhållningssätt som måste övas upp och sedan 

fortsätta praktiseras för att det ska ge effekt (Kabat-Zinn, 1996). Utbrändhet tar tid att 

återhämta sig ifrån vilket innebär att en mätning efter åtta veckor inte gör eventuellt 

långsiktiga effekter rättvisa. Genom att de färdigheter som Rushton et al. (2015) tar upp 

förbättras, skulle de kunna leda till en minskning av utbrändhetssymtom på sikt om 

mindfulnessträning tillämpades under en längre tid. För att kunna svara på denna fråga behövs 

longitudinella studier genomföras.  

 

Förhållningssätt!&!välmående!

Mindfulness tycktes ha en avsmittande effekt då en del sjuksköterskor upplevde att hela 

avdelningen var mindre stressad. Detta visar på att mindfulness är ett förhållningssätt som 

inspirerar och har en lugnande effekt på andra runtomkring. Mindfulness handlar om att inte 

värdera eller döma situationer, sig själv eller andra människor, som spär på tankar som kan 

skapa onödig stress och oro. Theorell (2012) menar att stress uppstår vid känsla av bristande 

kontroll och litet beslutsutrymme, enligt Watson (2008) hjälper mindfulness sjuksköterskan 

att kunna agera avsiktligt. Deltagare upplevde att mötet med patienterna blev mer 

meningsfullt, patientsäkerheten förbättrades och deltagarnas förmåga att se sin egen prestation 

ökade. Detta tyder på en ökad känsla av kontroll. Wheeler (1998) tar upp att stress beror på 

hur den individuella personen uppfattar situationen och mindfulness har visat sig kunna 

påverka deltagarnas förhållningssätt. Medveten närvaro tycks hjälpa människor att bli trygga i 

sig själva och att hantera livets pussel utan onödig stress.  

Jeanneau och Armerlius (2000) fann ett samband mellan utbrändhet och att ha en negativ 

självbild. De menar att en negativ självbild leder till ett destruktivt sätt att hantera svårigheter 

vilket utgör en risk för utbrändhet. Forskning visar att människor uppfattar och hanterar stress 

olika (Seligman, u.å, refererad i Kabat-Zinn, 1996). Människor som hanterar stress bra har ett 

mer optimistisk synsätt och har en förmåga att inte gå in i negativa tankar eller dra för snabba 

slutsatser. Vårt resultat visade att deltagarna upplevde högre välmående, kände större glädje 

och lycka, de kunde njuta mer i stunden och relationen till familj, partner och kollegor hade 

förbättrats. Många tog med sig mindfulness in i sitt dagliga arbete för att påminna sig själva 

när det blev stressigt om att vara här och nu för att skingra tankarna. Mindfulness tycks 
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resultera i ett mer optimistiskt förhållningssätt vilket kan hjälpa sjuksköterskor att i svåra eller 

stressfulla situationer skingra överflödiga tankar, se neutralt på situationen och därmed kunna 

hantera händelsen på ett lugnare och mer metodiskt sätt.  

Watson (2008) menar att en stor del i sjuksköterskans profession är att skapa autentiska 

möten med patienten. Detta genom att vara autentiskt närvarande. Caritas från det latinska 

ordet betyder att vårda, uppskatta, ge en speciell, nästintill kärleksfull uppmärksamhet till 

något (Watson, 2008). Att sammanföra kärlek och omsorg skapar en djupare form av 

transpersonell omvårdnad (transpersonal caring) vilket öppnar upp för en inre läkning, för sig 

själv och andra.  

Watson (2008) menar vidare att vi först måste lära oss hur vi kan ge omsorg, kärlek, 

förlåtelse och medkänsla till oss själva innan vi kan ge autentisk omsorg och kärlek till andra. 

Detta är nödvändigt för sjuksköterskan i sitt vårdande innan hen kan acceptera, respektera, 

vårda och ge omsorg till andra.  

Deltagare insåg vikten av att göra tid för sig själva och bli bättre på att skapa rutiner för 

egenvård. Flera beskrev känslor som bättre själv-acceptans, självmedvetande och välmående. 

Mindfulnessträningen resulterade i en större medkänsla för sig själv och en positivare 

inställning till livet. De upplevde en förbättrad relation till kollegor och patienter, ett större 

lugn och en ökad närvaro vilket resulterade i meningsfulla möten med patienterna. Studier 

som mätte patientsäkerhet och patientnöjdhet visade på en signifikant förbättring efter 

mindfulnessprogrammet. Den egna omsorgen resulterade alltså i en förbättrad omsorg för 

andra. Precis som Watson (2008) fastställer, när självkännedomen och omsorgen till sig själv 

ökade, fann de en större mening i vardagen och i de enkla sysslorna, samt i vårdandet. 

Mot bakgrund av detta drar vi slutsatsen att mindfulness är en effektiv metod för att uppnå 

den kärleksfullhet och omsorg som Watson menar att sjuksköterskan bör känna för sig själv 

innan hen vårdar andra. Mindfulness är också en effektiv metod för att öka sjuksköterskors 

förmåga att vara närvarande, skapa autentiska möten och därmed ge en bättre och säkrare 

vård.  

 

Kliniska"implikationer""
Vårt resultat visar att mindfulness kan fungera stresslindrande och hjälpa sjuksköterskan att 

bli mer närvarande men det pekar också på att för att minska utbrändheten behövs fler 

förändringar än enbart mindfulness. Tidsbrist tycks vara ett problem för att mindfulness ska 

kunna användas som stresshantering. Precis som Watson (2008) anser vi att mindfulness bör 

bli en del av sjukvårdens arbetskultur. Detta genom att mindfulness, att vara medvetet 
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närvarande, blir det rådande förhållningssättet ute i klinisk verksamhet. För att mindfulness 

ska kunna implementeras som ett stresshanteringsprogram behövs att chefer ser till att 

sjuksköterskan får avsatt tid eller rast till att utföra mindfulness och avslappning. Ett annat 

alternativ är att ledare och chefer går mindfulnessträning, då mindfulness tycks smitta av sig 

på de runtomkring. 

Slutligen anser vi att införandet av mindfulnessträning på schemat för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal borde ses som en kompetensutbildning då det bidrar till att skapa en god 

arbetsmiljö, bättre och mer meningsfulla vårdmöten, ökad patientsäkerhet samt en 

personalgrupp som mår bättre vilket i längden kan leda till färre sjukskrivningar och personal 

som säger upp sig. 

"
Förslag"till"fortsatt"forskning" "
Flera olika typer av mindfulnessträningsprogram användes i studierna som vi använt oss av, 

samt olika typer av mätinstrument för att undersöka data. Studiernas urval har sett olika ut, 

även deras metoder skiljer sig åt. Även deltagarnas närvaro och motivation har varierat 

studierna emellan. Detta genererar i helt olika resultat. För att visa upp ett starkt och 

trovärdigt resultat om mindfulness fungerar behövs samma typ av träning, samma 

mätinstrument, och samma urvalskriterier. Fler intervjustudier både i grupp och enskilt för att 

få en djupare förståelse av sjuksköterskornas upplevelser. Studier som beskriver 

sjuksköterskors och vårdpersonals reflektioner, tankar och känslor kring mindfulness, MBSR-

programmet, stress och välmående. Dessutom skulle deltagarna i studierna kunna utvärdera 

vad som var bra med övningarna och vad som var mindre bra. Detta för att utveckla materialet 

och kunna använda sig av det på bästa sätt till fortsatta studier.  

Mindfulness är en hjälp för stress i det dagliga livet och på arbetet. Men studier saknas på 

effekten av mindfulness efter en längre tids användning. Vårt resultat visade goda effekter på 

stress men inte lika stor effekt på utbrändhet. Att återhämta sig från utbrändhet tar tid. För att 

få ett mer rättvisande resultat behövs därför mer omfattande studier över en längre tid. Även 

studier på en större population där deltagarnas motivationsnivå varierar är av intresse. Där 

deltagare inte enbart är personer som själva sökt sig till träningen utan även de som tidigare 

inte hört talas om mindfulness, eller som till och med är skeptiskt inställda till det. Fler studier 

med kontrollgrupp eller där olika stresshanteringsprogram jämförs skulle vara värdefullt för 

att se om just mindfulness är en bra träning att erbjuda sjuksköterskor och vårdpersonal för att 

minska stress, utbrändhet och öka deras välmående och mentala hälsa. 
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Slutsats""

Mindfulness är en effektiv metod för att minska stress bland sjuksköterskor, öka deras 

förmåga att vara medvetet närvarande och skapa meningsfulla möten med patienten. 

Deltagarnas välmående ökade, de fick bättre relationer och en positivare inställning till livet, 

vilket bidrog till en bättre och säkrare vård. 

Mindfulness gav varierande effekt på utbrändhet. För att motverka utbrändhet krävs större 

förändringar än enbart implementering av mindfulnessträning på arbetsplatsen. Alternativt 

behövs studier som mäter utbrändhet efter en längre tids mindfulnessövning för att ge ett mer 

rättvist resultat på just utbrändhet. Mindfulnessträning är ett tidskrävande program som kräver 

hög motivation av sina deltagare.  

Mindfulness positiva effekter på deltagares mentala hälsa leder till en personalgrupp som 

mår bättre. Detta kan i längden leda till färre sjukskrivningar eller personal som säger upp sig. 

Därför förespråkar författarna mindfulness som en god metod för att öka sjuksköterskors 

välmående och för att reducera stress.  
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Kvantitativ data: Lägre stressnivåer, bättre 
generell hälsa, positivare orientering till 
livet.  
Den kvalitativa data: resulterade i tre teman: 
lärdomar av deltagandet i studien, att få 
in mindfulness i vardagen (på jobbet och 
hemma) och utmaningar och fördelar med att 
bli mer mindfull.  
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utifrån följande instrument. 
General Health Questionnaire, the 
Sense of Coherence & Depression 
Anxiety Stress Scale. 

Frisvold, M. 
H., Lindquist, 
R., & 
McAlpine, C. 
P. 

Living Life in the 
Balance at 
Midlife: Lessons 
Learned from 
Mindfulness. 

2012, USA, Western 
Journal of Nursing 
Research. 

Att undersöka 
långsiktiga effekter 
av MBSR-program 
på stress, hantering 
(coping) och 
välmående.  

Metod: Kvalitativ. 
Design:Enskilda intervjuer med 
öppna frågor.  
Urval: Ett år efter avslutat 
MBSR-program blev 20 stycken 
sjuksköterskor tillfrågade att delta 
i intervjustudie. 9 stycken 
godkände deltagande. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna var inspelade och 
transkriberade.  
Analys: Riktlinjer av Strauss & 
Corbin och Tesch användes för att 
utforma innehållsanalysen av 
datainsamlingen.    

Sjuksköterskorna upplevde att de med hjälp 
av mindfulness kunde leva ett mer 
harmoniskt liv. 
Mindfulness upplevdes öka förmågan att 
reflektera och vara närvarande och gav 
sjuksköterskorna en större förståelse för sina 
egna behov vilket gagnade deras egna 
välmående och hälsa. De beskrev att de 
kunde njuta mer av stunden och att relationen 
till barn, makar samt kollegor hade 
förbättrats. 

Goodman, M. 
J, & 
Schorling, J. 
B. 

A mindfulness  
Course decreases 
burnout and  
Improves  
Well-being  
among healthcare 
providers.  

2012, USA, 
International Journal 
of Psychiatry in 
Medicine.  

Att undersöka om 
ett mindfulnesspro-
gram kunde minska 
utbrändhet och 
öka välmåendet bla
nd vårdpersonal.  

Metod: Kvantitativ. 
Design: Före-efter 
observationsstudie. Deltagarna 
fyllde i frågeformulär före och 
efter interventionen.  
Urval: 93 stycken vårdgivare 
deltog i studien; 
läkare, sjuksköterskor, 
psykologer och socialarbetare.  
Datainsamling: Enkätundersökni
ngar före- och efter studien och 
uppföljningsträff med diskussion.  
Analys: Statistiska analyser 
utifrån följande instrument. 
Maslach Burnout Inventory och 

Förbättringar i mental hälsa, emotionell 
utmatning, personlighetsförändring, personlig 
prestation sågs från första klasstillfället 
(i mindfulnessträning) till sista.  
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SF-12v2 (self-percevied physical 
and mental health. 
T-tests och chi-square för 
jämförelse.  

Horner, J. K, 
Piercy, B. S., 
Eure, L., & 
Woodard, E. 
K. 

A pilot study to  
evaluate  
mindfulness as 
a strategy to  
improve in 
patient nurse and 
patient 
experiences. 
 

2013, USA,  
Applied Nursing  
Research  

Att utforska  
mindfulnessträning 
på  
sjuksköterskor för 
att se inverkan på 
nivån av  
mindfulness, 
"compassion  
satisfaction", 
utbrändhet och 
stress. Utöver det 
ville man även 
undersöka om det 
fanns någon 
inverkan på 
patienternas 
tillfredsställelse. 

Metod: Kvantitativ. 
Design: Kvasi-experimentell, 
före-efter interventioner utfördes.  
10 veckors mindfulness- 
träningsprogram. Pilotstudie.  
Urval: 46 stycken sjuksköterskor 
på en avdelning deltog frivilligt i 
studien. 28 stycken sjuksköterskor 
användes som kontrollgrupp på en 
annan avdelning. 
Datainsamling: 
Enkätundersökingar skickades ut 
förre och efter programmet.  
Analys: Statistiska analyser 
utifrån följande instrument. 
Professional Quality of Life och 
Mindful Attention Awareness 
Scale.  

Interventionsgruppen visade på förbättrade 
resultat vad gällde mindfulness, utbrändhet, 
stress samt patienternas tillfredsställelse. 
Kontrollgruppen visade på det stora hela 
ingen skillnad.  

Kim Lan, H., 
Rahmat, N., 
Subramanian, 
P., & Cheng 
Kar, P. 

The effects of min
dfulness training p
rogram 
on reducing stress 
and promoting wel
l!
being among nurs
es in critical care u
nits.  

2014, Malaysia,  
Australian Journal o
f  
Advanced Nursing. 

Att undersöka 
nivåer av stress, 
ångest 
och depressivitet ho
s sjuksköterskorna i 
studien. Och 
undersöka effekten 
av ett mindfulness-
baserat program för 
att minska stress 
och öka välmående  
hos 
intensivvårdssjuksk

Metod:  
Kvantitativ. 
Design: Kvasi-experimentell 
studie med för och efter mätning 
användes för att utvärdera 
programmets effektivitet.  
Urval: Frivilligt deltagande 
41sjuksköterskor. Singel-grupp.  
Datainsamling: 
Självrapporteringsformulär 
delades ut en vecka innan och en 
vecka efter programmet, där 
deltagarna rapporterade upplevd 

Studien visar höga nivåer av stress, ångest 
och depressivitet hos 
intensivvårdssjuksköterskor. Effekten av b-
MBCD 
(kombination av mindfulnessträning och 
KBT) minskade nivåer av stress, ångest och 
depression. Deltagarnas nivåer 
av mindfulness och "happiness" (lycka) hade 
ökat efter interventionen.  
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öterskor.   stress och välmående. 
Analys: Statistiska analyser 
utifrån följande instrument. 
Perceived Stress Scale, 
Depression Anxiety Stress Scale, 
Mindfulness Awareness Attention 
Scale och Subjective Happiness 
Scale. 

Moody, K., 
Kramer, D., 
Santizo, R. O., 
Magro, L., 
Wyshogrod, 
D., Ambrosio, 
J., Castillo, C., 
Lieberman, R., 
& Stein, J. 

Helping the  
helpers:  
Mindfulness  
Training for  
Burnout in  
pediatric  
oncology - a pilot 
program. 

2013,  
USA och Israel, 
Journal of  
Pediatric Oncology 
Nursing. 
 

Att undersöka om 
en mindfulness-
baserad kurs 
(MBC) kan minska 
utbrändhet i 
en grupp av 
barnmedicinska 
(pediatrik) 
onkologipersonal i 
USA och Israel. 

Metod: Kvantitativ och 
Kvalitativ. 
Design: Randomiserad fördelning 
till interventions- eller 
kontrollgrupp.  
8 veckors didaktisk, empirisk 
mindfulnessutbildning.  
Urval: 48 stycken deltagare. 
Vårdpersonal från två kliniker. 
Mestadels sjuksköterskor men 
också sjuksköterskepraktikanter s
ocialarbetare, läkare, psykologer 
och "child-life specialists". 
Datainsamling: Före-efter 
intervjuer och loggböcker från 
deltagarna om deras upplevelse av 
kursen/programmet.  
Analys: Statistiska analyser 
utifrån följande instrument. The 
Maslach Burnout Inventory, 
Perceived Stress Scale och Beck 
Depression Inventory. 

Nästan 100% av patienterna uppvisade 
tecken på utbrändhet vid baslinjen och MBC 
resulterade inte i någon signifikant 
förbättring av poängen vid utbrändhet, 
upplevd stress eller depressionskalor. 
Kvalitativ analys av dagböcker som behölls 
av ämnen avslöjade minskad stress, 
förbättrad inre fred, medkänsla och glädje, 
bättre fokus och självmedvetenhet och 
mindre somatiska symptom i 
interventionsarmen. Slutsatser. Burnout är ett 
stort problem hos barnläkare på 
onkologi. Mindfulness-metoder kan läras på 
arbetsplatsen och kan vara en användbar del 
av en mångsidig strategi för att minska 
utbrändhet i denna befolkning. I kombination 
med att att se över arbetsmiljön då endast 
denna mindfulnessträning inte visade någon 
större förbättring. 

Raab, K., 
Sogge, K., 
Parker, N., & 
Flament, M. F. 

Mindfulness-
based stress 
reduction and self-
compassion 
among mental 

2015, Canada, 
Mental Health, 
Religion & Culture. 

Att undersöka 
effekterna av ett 
MBSR-program på 
mentalvårdspersona
ls medkänsla för sig 

Metod: Kvantitativ. 
Design: Prospektiv studie.  
Urval: 22 stycken deltagare, 
samtliga var mentalvårdspersonal 
och kvinnor. 

Studien visade signifikant förbättring av 
deltagarnas medkänsla för sig själva (self-
compassion). Ingen signifikant förändring 
kunde visas på utbrändhet eller livskvalitet. 
Studien hade ej med något instrument för att 
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healthcare 
professionals: a 
pilot study.  

själv, upplevd 
stress, utbrändhet 
och livskvalitet. 

Datainsamling: 
Självskattningsfrågeformulär före 
och efter interventionen. 
Analys: Statistiska analyser 
utifrån följande instrument. The 
Maslach Burnout Inventory, Self-
Compassion Scale och Quality of 
life inventory. 

mäta upplevd stress. 

 
 
 
 


