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”Vad upplever du ger stress i arbetet?” – Sammanställning av 

distriktssköterskestudenters  svar

Samvetsstress

- ”Att inte räcka till”

- Inte kunna göra ett bra jobb pga. tidsbrist

- Inte kunna ge patienten den vård jag anser de har rätt till

- När det som är möjligt att göras med/för patienten inte görs

- När patientens rättigheter ej tillvaratas eller respekteras

- Diskrepans mellan resurser och patientens behov

Etiska dilemma t.ex. konflikter mellan vården och anhöriga



”Vad upplever du ger stress i arbetet?” – Sammanställning av 

distriktssköterskestudenters svar

Organisation;

- Brist på tydligt ledarskap

- Brist på rutiner och riktlinjer

- Otydliga krav

- Inte tillräckligt med personal

- Ovana semestervikarier

- Brist på läkartider på Hälsocentralen

- Långa ronder

- Otrygghet i arbetssituationen – bli flyttad till annan avdelning utan möjlighet att 

påverka

- Introduktion för nya ssk viktigt



”Vad upplever du ger stress i arbetet?” – Sammanställning av 

distriktssköterskestudenters svar 

- Brister i samarbete/kommunikation t.ex. mellan olika vårdinstanser (primärvård –

kommunal hemsjukvård), mellan läkare och ssk

- Att alltid vara tillgänglig; splittrade arbetsuppgifter, avbruten i arbetet

- Arbetsmängd (många som ringer teleQ, stort patientunderlag i hemsjukvården)

MEN också att ha för lite att göra

- Ensamarbete

- Tragiska patientfall

- Svårt sjuka patienter t.ex. samtal med patienter i palliativ vård

- Hotfulla patienter



”Vad upplever du ger stress i arbetet?” – Sammanställning T6 ssk- studenter

”Positiv stress”;

- utmaning söka ny kunskap

- tillfredsställelse ha klarat av en påfrestande arbetsdag

- variationen i arbetet (roligt att arbeta när det ”brinner till” ibland) 

- kort eller långvarig stress



Enl. Schaufeli & Enzmann (1998) beskrivs Burnout utifrån olika 

förklaringsmodeller, teoretiska ansatser:

INDIVIDPERSPEKTIV (personlighet)

INTERPERSONELLT PERSPEKTIV (emotionell 

överbelastning t.ex. moral distress) 

SAMHÄLLSPERSPEKTIV (t.ex. ”en kulturell

produkt”, ”accelererande kultur” - Brinkmann)

ORGANISATIONSPERSPEKTIV (obalans

mellan individen och arbetet, krav och resurser)



EXISTENTIELLT PERSPEKTIV (Pines, 2000)

orsaken till burnout ligger i

människans behov av att uppleva 

livet som meningsfullt och av att få 

känna sig betydelsefull och viktig



REFLEKTERANDE

KOLLEGIALA

SAMTALSGRUPPER

Ett sätt att förebygga 

stress och 

utbrändhet (burnout) ?

Peterson, U., Bergström, G., Samuelsson, M., Åsberg, M. and Nygren, Å. (2008). 

Reflecting peer-support groups in the prevention of stress and burnout:   

randomized controlled trial.  

Journal of Advanced Nursing, 63 (5), 506-516.



SOCIALT STÖD

Flera studier som visar att socialt stöd har god effekt på fysisk och

psykisk hälsa (Taylor, 2007). 

”Personer som upplever bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön

utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom

än andra.” (SBU, 2014)

 Peer-support groups (t.ex. Balint-grupper) 
(Kjeldman & Holmström, 2008).



 Tid för reflektion med utgångspunkt från sin

egen aktuella situation

 Tid för erfarenhetsutbyte och stöd 

mellan kollegor

 Hitta andra, nya hanterandestrategier

 Deltagarna välja att fortsätta träffas

 Bidrar med förslag på förebyggande

åtgärder (individ/organisation)

Arbetsgrupp – ej terapi

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

SYFTE



 Randomisering personer i riskzon;  

51 i grupp   - 80 kontroll  

 8 grupper träffades 2 h/v under 11 v

 Problembaserad metod (Ekberg & Svedin,

1998)

 Handledare – ”Facilitator”

 Målinriktat, strukturerat och manual-

baserat arbetssätt. Kontrakt.



VAD TROR DU GER STRESS OCH 
UTMATTNING ?

Samhälls-, organisations-, individperspektiv

Påverka?  Inte påverka?



Hur gick 
det ?



EFTER 12 MÅNADER

Statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna i :

UTMATTNING  

KRAV I ARBETET/STRESS 

UPPLEVD HÄLSA

53 % fortsatte att träffas efter ett år
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Figure 3. Perceived change in work characteristics in the intervention group 

(IG), and the control group (CG) at T 3 (7 months follow-up), and at T 4 (12 

months follow-up).
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Hur hantera alla krav? Orimliga krav och 

tidspress i arbetet

Att sätta gränser Psykosocial arbetsmiljö

Balans arbete / fritid Kommunikation på arbetet

Mina stress-signaler Konflikter på arbetet

Självförtroende Positiva faktorer i arbetet

Maktlöshet - otillräcklig Stressorer i arbetet –

lösningsförslag

Hur kan jag minska min 

stress?

Hur kan jag öka 

arbetstillfredsställelsen?

Känslor Hur kan man öka 

delaktigheten i arbetet?

Vidareutveckla mig Vad ger mig kraft?

EXEMPEL PÅ TEMAN SOM DISKUTERADES I GRUPPERNA



Så här tyckte deltagarna efter gruppernas slut (ett urval) :

Möta andras tankar - har tagit fram spökena och satt ord på dem 

– bättre hantera dem. Att få ord på det som känns

Fått mer tankar om hur jag ska fortsätta mitt liv 

– vad som är värt att satsa på

Kanske har jag blivit lite tuffare

Sätta gränser - jobba med det jag kan påverka och låta det andra vara

Fått förklaring på mina reaktioner och beteenden som varit svårt att

prata om på annat ställe än i samtalsgruppen



Stressen och ilskan minskat – man är förstådd

Min omvärldskunskap och kunskap om mig själv som person ökat

Fått ett annat ”tänk”. Större självförtroende

Fått kunskap och tips att kunna hantera min stress på ett

bättre sätt

Fokusering på de verkliga problemen – inte ”bara prat”

Skönt dela känslor med andra



Välkommen att delta i en pilotstudie som syftar till 

att förebygga stress och utmattning –
samarbetsprojekt  SKL och Linnéuniversitetet

Erbjudandet omfattar:

- Fysiskt planeringsmöte (HR-chef/motsvarande, fackliga företrädare och 

representant från projektet)

- Enkätundersökning* med återkoppling till organisationen (stress, utmattning, 

socialt stöd, krav och resurser i arbetet*)

- Urval deltagare som kan tänkas vara i riskzon 

- Handledarutbildning i Stockholm 2 dagar



Den 31 mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets 

nya föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk 

och social arbetsmiljö att gälla. 

Syftet är att främja en god arbetsmiljö och 

förebygga risk för ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön.



Job Demand-Resources Model

Resurser 

i arbetet

Support

Autonomi

Feedback

Etc.

Krav

i arbetet

Känslom.

Psykiska

Fysiska

Etc.
Effekter i 

organisationen

Source:  Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001)

Hälsa

Motivation



Krav och resurser i arbetet i relation till burnout
Peterson, U., Demerouti, E., Bergström, G., Åsberg, M. and Nygren, Å. (2008). Work characteristics and sickness absence 

in burnout and non-burnout groups: A study of Swedish health care workers. International Journal of Stress Management, 

15 (2), 153-172.

KRAV RESURSER

BALANS

Ex. - Tidspress

- Arbetsmängd

- Övertid

- Komplicerade beslut

- Snabba beslut

Ex. - Socialt klimat på

arbetsplatsen

- Rättvis chef

- ”Coachande” chef

- Socialt stöd i arbetet

- Kontroll i arbetet



Välkommen att delta i en pilotstudie som syftar till 

att förebygga stress och utmattning –
samarbetsprojekt  SKL och Linnéuniversitetet

Erbjudandet omfattar:

- Fysiskt planeringsmöte (HR-chef/motsvarande, fackliga företrädare och 

representant från projektet).

- Enkätundersökning med återkoppling till organisationen (stress, utmattning, 

krav och resurser i arbetet)*.

- Urval deltagare som kan tänkas vara i riskzon, randomiseras till 

grupp/väntelista. Uppföljning efter gruppslut och efter 6 månader.

- Handledarutbildning i Stockholm 2 dagar; inkluderar handledarstöd 4 tim

/handledare efter gruppstart.



Kommun/landsting/region förbinder sig att:

- Avsätta resurser för 1-4 personer som kan delta i handledarutbildning för 

att kunna leda reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Handledarna 

förbinder sig att genomföra minst 2 grupper.

- Avsätta resurser så att handledning och gruppdeltagande kan ske under 

arbetstid.

- Hantera så att info om projektet når ut till anställda, och förankras bland 

chefer/arbetsledare.

- Bekosta logi och resa för deltagare i handledarutbildningen.



E-hälsostudieplattformen –
en digital studieplattform för att utvärdera 

interventionsprogram



Studiedeltagarna anmäler sig på Ehälsostudie.se

Välkommen till studien

I denna studie kommer deltagande i en reflekterande kollegial 

samtalsgrupp för personal som kan tänkas vara i riskzonen för 

utmattning att erbjudas. Interventionen vänder sig till individen men kan 

även ge återverkningar för arbetsplatsen/organisationen. Reflekterande 

kollegiala samtalsgrupper är en sekundärpreventiv intervention, och ska 

ses som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan 

idag genomförs på arbetsplatser för att minska/förhindra stress. 

Kollegialt stöd i grupper med strukturerat upplägg har visat sig vara en 

viktig del för att förebygga burnout. Enligt studier kan kollegiala grupper 

ge ett känslomässigt stöd, nya insikter och medföra att deltagarna 

känner igen sig själva i de andra deltagarna. 

ILLUSTRATIV



Informerat samtycke till studien ges genom 

inloggning med e-legitimation
ILLUSTRATIV



Första steget är att fylla i ett webbformulär för att skatta sin 

nulägessituation

utmattning och distansering

ångest och depression

ILLUSTRATIV



Därefter slumpas studiedeltagaren till intervention eller väntelist-kontroll

1 2



Vid första samtalsgruppstillfället loggar deltagaren in i  plattformen

• Vid första samtalsgruppstillfället 

loggar deltagaren in i plattformen

• Registrerar att interventionen startat 

samt vilken grupp man tillhör

ILLUSTRATIV



Länkar till uppföljningsenkäter skickas till studiedeltagare via epost – all 

inloggning sker via E-legitimation

Uppföljningsenkät nr 1
För 7 veckor sedan startade ditt deltagande i Linnéuniversitetets studie och du har sedan dess ingått i 

en kollegial samtalsgrupp.

utmattning och distansering

ILLUSTRATIV



All hantering av resultat och kommunikation med studiedeltagare sker 

digitalt och automatiserat

• Resultaten sammanställs digitalt

• Uppmaningar om uppföljningsenkäter, påminnelser och sms skickas 

automatiskt

19,920,2

14,4
16,0

-28%
(-5,5)

-21%
(-4,2) Uppföljning

Registering

1 2Studiegrupp

Självrapporterad  data - EXEMPEL

ILLUSTRATIV



Upp till 55 år använder mer än 99% internet

Källa: ”Svenskarna och internet”, Undersökning om svenskarnas internetvanor, 2016. ”Svenskarna och 
internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer 
internets spridning och användning runt om i världen.

• I åldrarna upp till 55 år använder så gott som alla (mer än 99%) 

internet och de flesta gör det hemma (mer än 97 %)



Mellan 26-55 års ålder har 91% eller fler en smart mobil

• Mellan 26-55 års ålder 

har 91% eller fler i 

befolkningen en smart 

mobil

– 26-35 år: 98%

– 36-45 år: 97%

– 46-55 år: 91%

Källa: ”Svenskarna och internet”, Undersökning om svenskarnas internetvanor, 2016. ”Svenskarna och 
internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer 
internets spridning och användning runt om i världen.



Mellan 26-55 år använder 71-86% av internetanvändare mobilt bankid

Källa: ”Svenskarna och internet”, Undersökning om svenskarnas internetvanor, 2016. ”Svenskarna och 
internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer 
internets spridning och användning runt om i världen.

• Mellan 26-55 års 

ålder använder 

71% eller fler av 

internetanvändare 

mobilt bankid

– 26-35 år: 86%

– 36-45 år: 82%

– 46-55 år: 71%



Deltagare i Reflekterande kollegial samtalsgrupp upplevde i större utsträckning 

än kontrollgruppen :

 Ökad delaktighet i arbetet  

 Stöd vid behov hade ökat 

 Möjlighet att utvecklas i arbetet hade ökat

 Bättre självskattad hälsa

 Lägre grad av utmattning

 Lägre grad av krav i arbetet

 + det som beskrevs i den öppna frågan



Intresserad?

Välkommen att anmäla intresse till

sofie.johansson@skl.se


