
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska, 75 hp

Hälsofrämjande arbete med patienter i
primärvården som besväras av stressrelaterad
ohälsa

En litteraturstudie

Agneta Liljenberg

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2018-02-13



 

 

Hälsofrämjande arbete med 
patienter i primärvården som 
besväras av stressrelaterad ohälsa 

  
En litteraturstudie 

 

Författare: Agneta Liljenberg 
 

 
 
  
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15 hp 
Stad och datum  Halmstad 2017-12-15 

  
 
 
 

 



 

 
Titel Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som 

besväras av stressrelaterad ohälsa – En litteraturstudie 
 

Författare Agneta Liljenberg 
 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 
 

Handledare Susann Regber, Universitetslektor i omvårdnad, Med. dr. 
 

Examinator Elisabeth Brobeck, Universitetslektor i omvårdnad, Med. dr. 
 

Tid Höstterminen 2017 
 

Sidantal 16 
 

Nyckelord Hälsofrämjande, patient, primärvård, stress, stresshantering, 
stressreducering. 
 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa ses idag som ett folkhälsoproblem. Många patienter söker sig i första 
hand till distriktssköterskor i primärvården för dessa hälsoproblem. 
Syfte: Att belysa de faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som 
besväras av stressrelaterad ohälsa. Metod: En integrativ litteraturstudie med granskning och analys av 
kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar samt artiklar som utgjorts av mixad metod. Analysen 
har följt en stegvis analys som utmynnat i att textenheter med liknande innebörd bildat kategorier och 
underkategorier. Resultat: Studien baseras på 16 vetenskapliga artiklar och resulterade i två kategorier: 
betydelsen av fysiska faktorer och betydelsen av psykologiska faktorer som berör olika hälsofrämjande 
metoder och insatser. Sammanfattningsvis kan patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad 
ohälsa bemötas av distriktssköterska som ger vägledning och rådgivning. Patienter kan sedan 
implementera dessa råd och stöd i sin vardag för att minska sin upplevda stress. För att kunna arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande mot stressrelaterad ohälsa behöver distriktssköterskan nationella 
riktlinjer och ökad utbildning inom området. Denna litteraturstudie skulle kunna ligga till grund för 
vidare forskning inom området.  
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Abstract 
Background: Stress-related ill health is seen as a public health problem today. Many patients seek 
primary health care nurses in the primary health care sector for these health problems. 
Purpose: To highlight the factors of importance in the health promotion of primary health care patients 
who are bothered by stress-related ill health. 
Method: An integrative literature study with the examination and analysis of quantitative and 
qualitative scientific articles as well as articles made by mixed method. The analysis has followed a 
step-by-step analysis that resulted in the fact that text units with similar meanings form themes. 
Result: The study is based on 16 scientific articles and resulted in two categories: the importance of 
physical factors and the importance of psychological factors that affect different health promotion 
methods and interventions. 
In summary, patients in primary care who are bothered by stress-related ill health can be treated by 
district nurses who provide guidance and counseling. Patients can then implement these advice and 
support in their daily lives to reduce their perceived stress. 
In order to be able to promote health promotion and prevention of stress-related ill health, the district 
nurse needs national guidelines and increased education in the area. This literature study could form 
the basis for further research in the field.  
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Inledning 
Stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem i västvärlden (Hellman, Jonsson, Johansson & Tham, 
2013). Både internationell och nationell forskning visar att långvariga stresstillstånd bidrar till ökad 
fysisk och psykisk ohälsa (Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012; 
Donovan, Doody & Lyons, 2013; Hange et al., 2013; McEwen, 2008; McFarlane, 2010). I Sverige har 
en minskning av långtidssjukskrivning noterats sedan början av 2000-talet, medan antalet personer 
som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa ökar (Hellman et al., 2013).  Den stressrelaterade 
ohälsan skapar stort individuellt lidande och ökade kostnader för samhället (Newbegin, 2015). Hälso- 
och sjukvårdspersonal behöver tidigt kunna identifiera patienter med stressrelaterad ohälsa (Newbegin, 
2015). Studier har visat att det är svårt att göra stressbedömningar som hälso- och sjukvårdspersonal 
(Naumanen & Liesivuori, 2009). Distriktssköterskans arbete i det hälsofrämjande arbetet består bland 
annat i att bedöma de faktorer som kan bidra till stressrelaterad ohälsa (Cottrell, 2001). Flera forskare 
anser att stresshantering har stor betydelse för upplevelsen av stress, hälsa och välbefinnande 
(Antonovsky, 1991; Moos & Holahan, 2003; Shirey, 2006). För att patienten själv ska kunna ta 
kontroll över sin hälsa kan det vara av vikt att kunna ge råd, informera och vägleda patienten att 
använda sig av strategier för stresshantering i syfte att hjälpa patienten i att hantera sin stress 
(Newbegin, 2015). Med hjälp av Parses (1998) omvårdnadsteori Humanbecoming kan 
distriktssköterskan stödja och vägleda patienter med stressrelaterad ohälsa genom att hitta strategier att 
använda sig av för stresshantering.   
Det finns begränsad kunskap om det hälsofrämjande arbetet med stressrelaterad ohälsa, men forskning 
visar på ett samband mellan stress, stresshantering och individuella hälsoresultat i studier där dessa 
förhållanden undersökts (DeLongis & Holtzman, 2005).  
 
 
Bakgrund 
Stress  
Stress är en term inom psykologi och biologi som fram till 1930-talet främst förekom i ett biologiskt 
sammanhang. Emellertid har det nu kommit att bli ett närmast populärvetenskapligt begrepp 
(Hasegawa-Ohira, Toda & Morimoto, 2011). Den kanadensiske forskaren och endokrinologen Hans 
Selye etablerade ordet stress som begrepp inom det medicinska området. År 1956 beskrev han stress 
som ett syndrom som uppstår då kroppen försvarar sig mot en påfrestning av psykisk eller fysisk natur 
(Selye, 1956). Kroppens stressystem har utvecklats under helt andra förhållanden än de som råder i det 
moderna samhället och är anpassat till att möta fysiska och plötsliga hot (Wiklund, Malmgren-Ölsson, 
Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). Nutidens stress är övervägande av psykisk och 
psykosocial art. Denna typ av stress aktiverar samma stressystem, och kan inte stängas av på samma 
sätt som stress kopplat till plötsliga hot och fysisk ansträngning (Danielsson et al., 2012). Stress kan 
bero på många olika saker som bland annat sociala svårigheter, dålig ekonomi, försämrad hälsa, för 
mycket eller avsaknad av sysselsättning (Wiklund et al., 2012; Newbegin, 2015).  
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Stressrelaterad ohälsa 
Forskning om stressrelaterad ohälsa visar på negativa trender, vilket är en utmaning för 
folkhälsoarbetet i både Sverige och resten av världen (Wiklund et al., 2012). Symptom som 
huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, muskelvärk och magsmärta är bara några exempel på besvär 
som har kunnat härledas till stress i studier där patienter själv skattat sin upplevda ohälsa och stress 
(Wiklund et al., 2012). När den stressrelaterade ohälsan föranleder kontakt med hälso- och sjukvård är 
det av största vikt att kunna ge patienten vägledning och stöd till att börja hitta strategier för 
stresshantering för att hantera sin situation (Newbegin, 2015). Den första kontakten för patienten blir i 
regel primärvården (Juratli, Janisse, Schwartz & Arnetz, 2011; Pfister-Minouge och Salveson, 2010).  
Patienter med stressrelaterad ohälsa blir allt vanligare i primärvården och behovet av att vägleda dessa 
patienter är stort (Juratli et al., 2011; Newbegin 2015). 
 
 
Hälsofrämjande arbete 
Syftet med hälsofrämjande är att skapa en jämlik hälsa för hela befolkningen och då behövs en 
stödjande miljö, tillgång till information, kunskap och möjlighet att göra hälsosamma val (WHO, 
1986). Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som ett mål i tillvaron. WHO (2005) 
kom med ett tillägg till definitionen av hälsofrämjande vid den internationella konferensen The 
Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World. I tillägget förtydligas kopplingen till 
mänskliga rättigheter och hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har stor inverkan 
på hälsan. Definitionen av hälsofrämjande enligt tillägget är följande: 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over their health 
and its determinants, and thereby improve their health (WHO, 2005). 

Hälsofrämjande handlar till stor del om att arbeta med den enskilde individens hälsoresurser i fokus 
och öka patientens delaktighet i sin egen hälsa. Hälsofrämjande arbete är en prioriterad fråga globalt 
inom hälsovården (WHO, 2005). WHO:s internationella ansträngningar för hälsofrämjande arbete har 
varit grunden för lagar och regelverk som styr det hälsofrämjande arbetet i sina medlemsstater. Hälso- 
och sjukvårdspersonal uppmanas att arbeta hälsofrämjande under såväl planerade besök som 
akutbesök i primärvården (Brobeck et al., 2013; Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014; 
Persson & Friberg; 2009). 
 
 
Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
Aktuell forskning visar att det finns ett stort behov av att utveckla det hälsofrämjande arbetet, vilket är 
en stor utmaning för sjukvården (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & Johansson, 2014). 
Wilhelmsson och Lindberg (2009) visar att distriktssköterskor upplever att de behöver arbeta mer 
patientcentrerat för att kunna stödja patienten och visa respekt inför patientens integritet och autonomi. 
De anser sig vara rätt yrkeskategori för att arbeta hälsofrämjande inom primärvården. Brobeck et al. 
(2013) beskriver att distriktsköterskor anser det både viktigt och värdefullt att arbeta hälsofrämjande. 
Det finns även ett stort intresse och en önskan om att arbeta mer hälsofrämjande från 
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distriktssköterskornas sida (Brobeck et al. 2013). Distriktssköterskor upplever att deras hälsofrämjande 
arbete har förändrats över tid (Hörnsten et al., 2014). Från att ha varit ett arbete med fokus på att 
informera patienter om provsvar samt fakta om kost och träning har nu det hälsofrämjande arbetets 
fokus hamnat på att tillsammans med patienten diskutera livsstilsfrågor eftersom patienterna blir allt 
mera medvetna om sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa (Hörnsten et al., 2014). Ytterligare 
studier har visat att det hälsofrämjande arbetet som distriktsköterskan utför kan, genom stöd och 
vägledning, underlätta patientens stresshantering (Pfister-Minogue & Salveson, 2010). 
Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete kan leda till många positiva hälsoeffekter, såsom ökad 
livskvalitet och egenvårdsförmåga (Kemppainen, Tossavainen & Turunen, 2013). 

Cotrell (2001) har studerat olika stressinterventioner som distriktssköterskan kan utföra och delar in 
dessa i tre nivåer: stressreducering, stresshantering samt stressbehandling. Vid nivå ett, 
stressreducering, medvetandegörs den egna stressituationen genom att arbeta med utveckling på det 
personliga planet (Cotrell, 2001). Vid nivå två, stresshantering, reflekterar patienten över sin livsstil, 
gör avslappningsövningar och i vissa fall är företagshälsovården involverad. Den tredje och sista 
nivån, stressbehandling, utgörs av psykoterapi och i de flesta fall livsstilsförändringar gällande kost 
och motion (Cotrell, 2001). 
 
 
Teoretisk referensram 

Humanbecoming 

I sjuksköterskan Rosemary Rizzo Parses omvårdnadsteori Humanbecoming betonas att människan och 
omgivningen är i ett konstant samspel (Parse, 1998). Parse har formulerat tre teman i sin teori 
Humanbecoming; mening, rytmicitet och trancendens (Parse, 1998). Det första temat handlar om att 
strukturera mening för patienten, att med språkets hjälp uttrycka värden och föreställningar. Det står 
människan fritt att välja vilken innebörd hen tillskriver en situation varav vissa val sker omedvetet. 
Människans upplevda verklighet skapas av föreställningar om hur saker uppfattas (Parse, 1998). Hur 
mening struktureras avgörs av hur människan värderar sina erfarenheter. Den andra temat i Parses teori 
är rytmicitet. Detta tema berör olika paradoxer, att uppenbara/dölja, förena/separera och gestalta 
genom olika relationsmönster (Parse, 1998). Paradoxerna bör inte ses som motsatser, utan en enhet 
som människan befinner sig i. Det som bidrar till rytmiciteten är variationen som kommer ur det 
paradoxala i att både förena och separera, eller uppenbara och dölja. Distriktssköterskans arbete i 
denna princip är att stötta patienten i sin kamp mot sin egen ambivalens. Transcendens, det tredje och 
sista temat, handlar om att gemensamt gå över gränser i syfte att nå nya möjligheter (Parse, 1998). I 
denna princip tar Parse upp energi och nyskapande som viktiga begrepp. Energin syftar till människans 
vilja att röra sig framåt mot nya utmaningar. Nyskapandet gestaltas av uppbyggnaden av sig själv, 
antingen genom att vara annorlunda eller genom att vara som alla andra, att gå sin egen väg eller att 
vara följsam. Oavsett vilket val människan gör sker en omgestaltning och ett nytt jag skapas (Parse, 
1998). Parse ser människan som skapare av sin egen hälsa och mening med sitt liv (Parse, 1998). 
Distriktssköterskan har en stödjande roll i patientens process för att skapa hälsa och mening, men det 
mest centrala i Parses teori är att distriktssköterskan inte ska bestämma villkoren i denna 
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process.  Distriktssköterskans arbete är att finnas bredvid för att kunna inge hopp, samt stödja och 
vägleda patienten genom svårigheter.  
Med hjälp av Parses teori Humanbecoming kan distriktssköterskan stödja och vägleda patienter med 
stressrelaterad ohälsa genom att hitta strategier för stresshantering. På så vis kan patienten ta kontroll 
över och skapa sin egen hälsa (Parse, 1998). 
 
 
Problemformulering 

Stressrelaterad ohälsa ses som ett folkhälsoproblem. Detta skapar stort individuellt lidande och 
samtidigt ökade kostnader för samhället. Det är av största vikt att distriktssköterskan arbetar 
hälsofrämjande och skapar förutsättningar för att stödja och vägleda patienter med stressrelaterad 
ohälsa. Genom hälsofrämjande arbete kan distriktssköterskan ge vägledning, råd och stöd så att 
patienten kan ta kontroll över sin egen hälsa och uppnå sin fulla hälsopotential. 
 
 
Syfte 

Syftet var att belysa faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som 
besväras av stressrelaterad ohälsa.  
 
 
Metod 
Design 
För att få en mer omfattande vetenskaplig kunskapsöverblick och för att belysa faktorer av betydelse i 
det hälsofrämjande arbetet med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa, 
genomfördes en integrativ litteraturstudie. Den integrativa metoden tillåter forskare att inkludera 
studier av olika metodologier och leder till en bredare och djupare förståelse av fenomenet eller 
hälsoproblemet (Whittemore & Knafl, 2005). En systematisk ansats användes i litteraturstudien utifrån 
fem steg från Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess: problemformulering, litteratursökning, 
datainsamling, dataanalys samt presentation. 
 
 
Litteratursökning 

För att påvisa om det fanns forskningsunderlag för en mer väldefinierad sökning gjordes inledningsvis 
en osystematisk sökning. Med utgångspunkt från den osystematiska litteratursökningen underlättades 
identifieringen av ett problem och därefter ett väldefinierat syfte. Vidare gjordes en systematisk 
litteratursökning som var avgörande för att få ett så specifikt utfall som möjligt (Whittemore & Knafl, 
2005). Ett urval av ämnesområden gjordes utifrån litteraturstudiens problemformulering och syfte. 
Ämnesområdena som valdes ut var omvårdnad, vård och medicin, psykologi, pedagogik och 
undervisning samt folkhälsovetenskap, vilket resulterade i 35 databaser, för att få en så bred sökning 
som möjligt och inga relevanta ämnesområden förbisågs. Urvalet mynnade sedan ut i sex databaser 
som genererat flest relevanta träffar för studiens syfte: Academic Search Elite, CINAHL, ERIC, 
Medline, PsycInfo och PubMed.  
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För att få så korrekta söktermer och synonymer som möjligt, söktes orden först i Swedish Medical 
Subject Heading (MeSH). Sökord som utifrån syftet valdes och användes i litteratursökningen var: 
stress, stress management, stress reduction, primary care, health promotion och patient (Bilaga A). 
Sökorden kombinerades med varandra med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR. I 
databaserna Academic Search Elite och ERIC användes Subject Terms [DE] för sökorden stress och 
health promotion. I CINAHL användes Major Headings [MH] för sökorden stress och health 
promotion. I Medline användes [MeSH] för sökorden stress och health promotion. I PsycInfo användes 
Thesaurus [SU] för sökorden stress och health promotion.  I PubMed användes [MeSH] för sökorden 
stress och health promotion. Fritextsökningar på stress, psychological och health promotion gjordes för 
att inte missa någon relevant artikel. Sökningar gjordes systematiskt, det vill säga på samma sätt och i 
kombinationer, i de utvalda databaserna. Trunkering användes inte då det inte gick att hantera det stora 
antalet träffar som genererades på sökorden stress* och health promotion*.   
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla studier som var publicerade från år 2007 och 
framåt. Forskningen skulle gälla vuxna individer över 18 år som var primärvårdspatienter, det vill säga 
patienter som ej var inneliggande på sjukhus eller vårdades i hemmet av hemsjukvård. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska, etiskt godkända och utgå från ett hälsofrämjande 
perspektiv. Inkluderade artiklar skulle även vara peer-reviewed. Exlusionskriterier var 
litteraturöversikter och pilotstudier. Även de artiklar som handlar om distriktssköterskornas egna 
upplevelser av stress, stress relaterat till arbetsmiljö liksom artiklar om stress relaterat till en viss 
följdsjukdom exkluderades. 
 
 
Datainsamling 

Data samlades in mellan augusti och oktober 2017 och sökningarna genererade 1122 artiklar. Av dessa 
1122 exkluderades 941 av artiklarna, i 772 artiklar var titlarna var ej relevanta, 119 artiklar uppfyllde 
inte inklusionskriterierna, samt 21 artiklar exkluderades enligt exklusionskriterierna. I förhållande till 
syftet uppfattades 181 abstrakt vara intressanta, av vilka 28 var dubbletter. Totalt lästes återstående 
153 abstrakt varav 29 artiklar motsvarade syftet och lästes i sin helhet. Av dessa 29 artiklar 
exkluderades totalt 13 artiklar, varav 6 artiklar inte motsvarade syftet och 7 artiklar inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. I resultatet ingår 16 artiklar varav 12 är kvantitativa, två kvalitativa och två 
artiklar har mixad metod.  
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Figur 1 Flödesschema för urval av resultatartiklar  
 

För att säkerställa studiens kvalitet användes granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) (SBU, 2014). För kvalitativa studier användes ”Mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser”. Kvantitativa 
artiklar granskades med hjälp av ”Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier” samt ”Mall för 
kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. För kvalitetsgranskning av artiklar med mixad metod 
användes granskningsmall för både kvantitativ och kvalitativ ansats, då SBU saknar en 
kvalitetsgranskningsmall för denna form av studier. Bedömningen av vetenskaplig kvalitet kunde vara 
låg, medelhög eller hög. Någon algoritm för att beräkna samman kvalitetspoäng erbjöds alltså inte 
(SBU, 2014). Syftet med granskningsmallen var att skapa ett systematiskt och transparant underlag för 
att kunna bedöma hur stor risken var att skattade effektmått/samband i en enskild studie var 
systematiskt snedvriden (SBU, 2014). Gradering av den vetenskapliga kvaliteten utfördes, åtta artiklar 
bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet och åtta artiklar medelhög kvalitet (Bilaga C). 
 
 
Dataanalys 
Dataanalysen utfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess: datareducering, 
datasammanställning, datajämförelse samt identifiering av slutsatserna. Första steget var att 
sammanställa samtliga artiklar i artikelöversikten (Bilaga C) för att reducera data. Inkluderade artiklar 
lästes flera gånger och svåra ord översattes för att få en bättre förståelse. Nästa steg var att tydliggöra 
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resultaten i de 16 artiklarna. Viktiga textenheter extraherades, det vill säga textenheter som motsvarade 
syftet sammanställdes och samtidigt refererades för att hålla reda på vilken artikel som textenheten 
extraherats från. I det tredje steget, datajämförelse, sorterades extraherad data utifrån likheter och 
olikheter för att urskilja ett mönster. Extraherade textenheter med liknande innebörd fick olika 
färgkoder. De olika färgkoderna identifierades och sammanställdes i slutsatser utifrån olika mönster 
och teman som ordnades i kategorier och underkategorier utifrån texternas innehåll. 
 
 
Forskningsetiska överväganden 

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid all forskning som involverar 
människor, att skydda den enskilda människan och respektera människovärdet är grundläggande vid 
forskning (SFS 2003:460).  Forskningsetiska krav bygger på de etiska principer som kommer till 
uttryck i Förenta Nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter och i 
Helsingforsdeklarationen (Omvårdnadsforskning i Norden, 1987). Omvårdnadsforskning vägleds och 
bör utgå från de etiska principerna: principen om autonomi, principen om att inte skada, principen om 
rättvisa och principen om att göra gott (Omvårdnadsforskning i Norden, 1987). Samtliga av dessa 
principer måste forskare följa vid all form av forskning som involverar människor, för att skydda 
människans hälsa samt bibehålla respekt för varje individ (SFS 2003:460). I föreliggande integrativa 
litteraturstudie ses dessa principer tillgodosedda såtillvida att granskade artiklar följt etiska normer 
som att skydda forskningsdeltagarens liv, hälsa och värdighet. Studien består endast av publicerat 
material som är godkända av en etisk kommitté och risken att någon skadas anses som obefintlig (SFS 
2003:460).  Data har redovisats i samtliga artiklar oavsett vad resultatet visat (Whittemore & Knafl, 
2005), för att bibehålla god forskningssed med ärlighet och öppenhet (Vetenskapsrådet, 2011). 
Värdet i denna litteraturstudie är att ge distriktsköterskan ökad kunskap och kan ligga till grund för 
vidare forskning inom området, på så vis kan patienter med stressrelaterad ohälsa gynnas. 
 
 
Resultat 
Resultatet av föreliggande studie baserades på 16 vetenskapliga artiklar från år 2007 till år 2017. 
Artiklarnas ursprung var från flera länder och kontinenter. Resultatet visar sammanställning av 
forskning av de hälsofrämjande faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet med stressrelaterad 
ohälsa i olika kategorier och underkategorier. 
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Figur 2: Kategorier och underkategorier  
 
 
Betydelsen av fysiska faktorer 
Utöva träningspass regelbundet  

Vikten av fysisk aktivitet för patienter med stressrelaterad ohälsa betonas i flera studier (Anderzén-
Carlsson, Lundholm-Persson, Köhn & Westerdahl, 2014; 
Chow, Dorcas & Sui, 2012; Eun-Kyoung, 2007; Gerber, Jonsdottir, Arvidsson, Lindvall & Lindegård, 
2015; Köhn, Lundholm-Persson, Bryngelsson, Anderzén-Carlsson & Westerdahl, 2013; Lindegård, 
Jonsdottir, Börjesson, Lindwall & Gerber, 2015; Van der Waerden, Hoefnagels, Hosman, Souren & 
Jansen, 2013; Wärborg, Petersson & Grahn, 2014). Patienter som diagnostiserades med stressrelaterad 
ohälsa, och initialt hade inaktiv livsstil men som lyckades integrera minst ett träningspass i veckan, 
upplevde de största förbättringarna av den stressrelaterade ohälsan (Gerber et al., 2015; Lindegård et 
al, 2015). Gerber et al. (2015) visar även att regelbunden träning framgångsrikt kan hjälpa patienter 
med stressrelaterade symptom, som en del av flera behandlingar. Även om träningstillfällena tenderade 
att bli färre så visade patienterna, vid en uppföljning ett år senare, att de som fortsatte med sin fysiska 
aktivitet, fast i mindre omfattning, mådde psykiskt bättre än de patienter som inte följt råden om fysisk 
aktivitet alls (Gerber et al., 2015; Lindegård et al. 2013). 
Gerber et al. (2015), som i sin studie visar de långsiktiga fördelaktiga effekterna hos patienter med 
stressrelaterad ohälsa och påvisar att de deltagare som följt rekommendationerna om träning, mådde 
psykiskt bättre än de patienter som inte klarade av att följa råden. 
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Även medicinsk yoga kan ge patienter med stressrelaterad ohälsa kunskap om den egna kroppen och 
hur man bättre ska ta hand om den (Anderzén-Carlsson et al., 2014; Köhn et al., 2013). Patienter som 
utövade medicinsk yoga blev mer medvetna om sambandet mellan spänningar i kroppen och både 
negativa och positiva yttre faktorer. (Anderzén-Carlsson et al., 2014). Köhn et al. (2013) påvisar i sin 
studie att patienter som utövar medicinsk yoga får en signifikant minskning av stress jämfört med 
kontrollgruppen som erhöll traditionell behandling. Deltagarna förbättrade sin självrapporterade 
mentala hälsa och livskvalitet signifikant mer än den svenska vårdsektorns traditionella behandling, 
det vill säga farmakologisk behandling och sjukskrivning (Anderzén-Carlsson et al., 2014; Köhn et al., 
2013). Utövare av medicinsk yoga upplever en ökad självmedvetenhet och självkänsla, vilket i sin tur 
har en direkt inverkan på deras välbefinnande (Anderzén-Carlsson et al., 2014; Köhn et al., 2013). 
Upplevelsen av medicinsk yoga beskrivs som att den framkallar omedelbara och förkroppsligade 
förnimmelser (Anderzén-Carlsson et al., 2014). Känslan av att vara fokuserad, avslappnad, harmonisk 
och tillfreds med sig själv och sin kropp, såväl som lugn, fridfullhet och en känsla av andlighet 
beskrivs (Anderzén-Carlsson et al., 2014; Köhn et al., 2013). I fenomenologiska termer kan detta 
sammanfattas som ”Ett annat sätt att vara i världen”, vilket omfattar en uppfattning om fördjupad 
identitet (Anderzén-Carlsson et al., 2014). 
 
 
Utöva Qi-Gong 

Chow et al. (2012) visar att personer med stressrelaterad ohälsa som utfört Qi-Gong upplever en 
betydligt bättre livskvalitet och ökat välbefinnande jämfört med de personer som inte utfört Qi-Gong. 
Resultat visar även att blodtrycket sjunker och kortisolnivån i saliven sänks på de deltagare som utfört 
Qi-Gong, jämfört med kontrollgruppen. Chow et al. (2012) visar att Qi-gong förbättrar kroppens 
flexibilitet och fysiska hälsa genom sträcka, massera och vrida på ryggraden och olika muskelgrupper. 
Studier har även visat att de unika ryggvridnings- och svängrörelser som Qi-Gongutövare utför är 
relaterade till förbättring av blodcirkulationen. Majoriteten av deltagarna fick mer energi och kände sig 
mindre trötta. Qi-Gong-träning kan vara en egenvårdsmodell för att möta det ökade behovet av träning 
som kan förebygga och minska stress och ångest (Chow et al., 2012). 
 
 
Betydelsen av psykologiska faktorer  
Tankens kraft  

I det hälsofrämjande arbetet med ohälsa relaterad till stress har flera studier visat att mindfulness, som 
utgörs av en medveten närvaro och att leva i större medvetenhet om sig själv i nuet, är ett utmärkt 
verktyg och är effektivt för att reducera stress och ångest (Galla, Gillian, O´Reilly, Kitil, Smalley & 
Black, 2015; Jensen et al., 2015; McCubbin, Dimidjian, Kempe, Glassey, Ross & Beck, 2014; Woods-
Giscomé & Gaylord, 2014; Mitchell & Heads, 2015). Jensen et al. (2015) visar att det 
meditationsbaserade programmet "Open and Calm" (OC), som utvecklats för att främja folkhälsa, 
minskade deltagarnas upplevda stress, depressiva symtom och sömnstörningar samt förbättrade deras 
självrapporterade mentala hälsa och livskvalitet signifikant mer än den danska vårdsektorns 
traditionella behandling, det vill säga läkemedelsbehandling och sjukskrivning. Jensen et al. (2015) 
använde “Relaxation Response” (RR), som består av olika meditativa tekniker för avkoppling, en del 
av OC-programmet. Rent fysiologiskt uppmättes sänkt andningsfrekvens, sänkt blodtryck, lägre 
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hjärtfrekvens samt lägre kortisolnivåer i saliven (Jensen et al. 2015). Patienterna upplevde mindre 
stress och en bättre mental hälsa efter att ha deltagit i programmet, behandlingseffekterna kunde 
konstateras vara bestående vid en uppföljning efter tre månader (Jensen et al. 2015).  
Mindfulness kan minska stress genom att hjälpa människor att få ökad självmedvetenhet och ge dem 
en metod för att kunna identifiera källan till inre och/eller yttre stress, vilket i slutändan minskar 
effekterna av dessa på deras psykiska välbefinnande (Galla, et al., 2015; McCubbin et al., 2014; 
Woods-Giscomé & Gaylord, 2014).  
Vissa deltagare i övningar i mindfulness-meditation jämställde sin upplevda stress som brist på 
kontroll; en känsla av maktlöshet och begränsad insikt (Woods-Giscomé & Gaylord, 2014). Andra 
deltagare i samma studie (Woods-Giscomé & Gaylord, 2014) uttrycker hur vikten av att uppskatta 
nuet, istället för att beklaga det förflutna eller oroa sig för framtiden, kan minska stressen. Eun-Kyoung 
(2007) påvisar att regelbundna meditationsövningar ökar den upplevda andligheten, och det allmänna 
hälsotillståndet förbättras. Deltagare i mindfulness-träning kunde själva se en direkt hälsoförbättring 
och flera deltagare uppgav att mindfulness-meditation direkt gynnade det allmänna hälsotillståndet 
(Woods-Giscomé & Gaylord, 2014). 
McCubbin et al. (2014) konstaterar att de långsiktiga fördelarna med “Mindfulness Based Stress 
Reduction” (MBSR) har större effekt på den mentala hälsan än på den fysiska hälsan. 
Avslappningsövningar och ökad medvetenhet om kognitiva strategier visade sig ha god effekt 
vid stresshantering (Galla, et al., 2015; Hawkins et al., 2007; Köhn et al., 2013; McCubbin et al., 2014; 
Woods-Giscomé & Gaylord, 2014).  
 
Mitchell och Heads (2015) påvisar hur deltagare betonat betydelsen av sin egen förmåga att påverka 
tankar, känslor och agerande i stressade situationer genom att ha utövat mindfulness. Galla et al. 
(2015) visade att mindfulness-träning påverkar den egna förmågan till personligt ansvar för sambandet 
mellan känslor, tankar och handlande, och därmed minskar det psykiska lidandet. Mindfulness-
meditation kan således minska stress genom att hjälpa människor att förbättra den egna förmågan för 
att utveckla medvetna strategier och tillvägagångssätt för hantering av inre och yttre stresskällor, vilket 
i slutändan mildrar effekterna av dessa (Galla et al., 2015; Mitchell & Heads, 2015; Woods-Giscomé 
och Gaylord, 2014). 
Eun-Kyoung (2007) visar att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar hälsofrämjande med en 
holistisk praxis ökar patienternas egna förmågor att kunna hantera stressande livshändelser. Holistisk 
praxis är att se till hela människan, Body-Mind-Spirit (BMS), och forskningsresultat visar att 
deltagarnas egna förmågor ökade av BMS som var relaterad till en personlig känsla av empowerment, 
som syftar till att utveckla och stärka patienternas fysiska, mentala och sociala färdigheter för att själv 
kunna ta makten över sin hälsa (Eun-Kyoung, 2007). Van der Waerdens et al. (2013) och Hawkins et 
al. (2007) visar att ett ökat självförtroende och tilliten till den egna förmågan minskar de 
stressrelaterade symptomen.  
 
 
Patientens kunskap 

Hawkins, Reddy och Bunkers (2007) visar att stresshanteringsutbildning hade en positiv effekt. Även 
om det var svårt att identifiera de specifika faktorerna som ledde till deltagarnas förbättring så var 
grupprocessen sannolikt en viktig komponent, med ett antal deltagare som fortsatte att träffas efter 
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kursens slut (Hawkins et al., 2007). Deltagarna lärde sig avkopplingsövningar och kognitiva strategier 
för att hantera stress, vilket även gav ett ökat självförtroende (Hawkins et al., 2007; Van der Waerdens 
et al., 2013). 
En signifikant minskning av stressymptom, ångest och depression bland deltagarna kunde konstateras 
från kursens början till dess slutförande. Dessa förbättringar var bibehållna sex månader efter avslutad 
kurs (Hawkins et al., 2007). 
I Van der Waerdens et al. (2013) gruppbaserade studie Exercise Without Worries (EWW), som riktade 
sig till låginkomsttagande kvinnor i Nederländerna, fick en deltagargrupp erhålla endast fysisk 
aktivitet medan den andra gruppen kombinerade fysisk aktivitet med kroppsfokuserade övningar 
(EWW) som knöts samman med pedagogisk utbildning. Denna utbildning vidareutvecklades genom 
fyra teman: självförtroende, balans, styrka och gränssättning (Van der Waerdens et al., 2013). 
Resultatet visar att deltagarna i den andra gruppen kände sig mindre stressade, både på kort och lång 
sikt (Van der Waerdens et al., 2013). Deltagarna fick nya insikter om sig själva, effekterna av tidigare 
erfarenheter, liksom ohälsosamma aspekter i sitt nuvarande liv (Hawkins et al., 2007; Van der 
Waerdens et al., 2013). Sammantaget ökade deras kunskap och medvetenhet om sig själva, vilket fick 
dem att uppleva en större känsla av helhet i livet (Hawkins et al., 2007; Van der Waerdens et al., 
2013). 
 
 
Naturens läkande förmåga 

Naturen är betydelsefull för patienter som besväras av stressrelaterad ohälsa (Morita et al., 2007; 
Ochiai et al., 2015; Währborg et al., 2014;). Att vistas i skogsmiljö har visat sig ha en positiv 
känslomässig inverkan på patienters upplevelse av stress (Währborg et al., 2014). Skogsterapi är en 
behandlingsform som ökar allt mer som behandling vid stress, inte bara som avslappning och 
stresshantering, utan har även påvisade kliniska och fysiologiska fördelar där bland annat puls, 
blodtryck och kortisol i saliven sjunker (Ochiai et al., 2015). Natur- och skogsmiljö har psykologiska 
fördelar för både kvinnor och män (Morita et al., 2007; Ochiai et al., 2015; Währborg et al., 2014). 
Morita et al. (2007) visar den psykologiska effekten av att vistas i skogsmiljö, där deltagarna själva 
poängsatte sig efter en skala. Poängen för depression och fientlighet sjönk hos deltagarna i 
skogsmiljön och känslan av livlighet ökade i samma miljö (Morita et al., 2007). Stressnivåerna visade 
sig vara relaterade till naturupplevelsen: ju högre stress deltagaren upplevde, desto större effekt kunde 
konstateras. Patienter med besvär av kronisk stress, och som även var patienter med hög risk för att 
utveckla andra sjukdomar, gynnades speciellt av att vara ute i naturen. Morita et al. (2007) slutsats 
visar att skogsmiljöer är fördelaktiga särskilt för patienter med akuta stressymptom, men även bland de 
som upplever kronisk stress. Följaktligen kan skogsterapi användas som en stressreduceringsmetod, 
och skogsmiljöer kan betraktas som terapeutiska miljöer (Morita et al., 2007; Ochiai et al., 2015; 
Währborg et al., 2014). Den kan bidra till att minska risken för psykosociala stressrelaterade 
sjukdomar, och utvärdering av de långsiktiga effekterna är motiverade (Morita et al., 2007). Währborg 
et al. (2014) har påvisat att deltagare i skogsterapi gynnas av denna under en längre tid. Dessa patienter 
tenderade i lägre grad att söka hälso- och sjukvård än innan de deltagit i skogsterapi (Währborg et al., 
2014). Ochiai et al. (2015) visade att vistelse i skogsmiljö framkallade en signifikant minskning av 
pulsfrekvens, minskning av salivkortisolnivå, ökning av positiva känslor och minskning av negativa 
känslor. Deltagarna kände sig mer bekväma, naturliga och avslappnade efter skogsterapi (Ochiai et al. 
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2015). Dessutom minskade den negativa känslan av spänning, samtidigt som den positiva känslan av 
kraft upplevdes som högre. På samma sätt rapporterade medelålders män att de kände sig betydligt mer 
naturliga och avslappnade efter att ha vistats i skogsmiljö (Ochiai et al., 2015).  
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes i denna studie var en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafls 
(2005) arbetsprocess för att få struktur genom hela arbetet och en ökad tillförlitlighet som är 
replikerbar. Då syftet med studien var att sammanställa och analysera forskning som skulle belysa 
faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av 
stressrelaterad ohälsa, anses fördelarna med metoden övervägande, eftersom metoden tillåter att både 
kvantitativ och kvalitativ forskning används. Detta ses som en fördel eftersom forskningsmetoderna 
kompletterar varandra inom omvårdnadsforskningen och de specifika faktorerna kan belysas ur olika 
synvinklar. Då majoriteten av artiklarna var kvantitativa, vilket är en forskningsmetod där statistiska, 
kvantifierbara och generaliserbara resultat eftersträvas, ses detta som en styrka i studien, då 
kvantitativa studier är utförda med många deltagare vilket ökar generaliserbarheten och 
överförbarheten. Svårigheten med kvantitativa artiklar kan vara att analysera resultatet utifrån olika 
tabeller och diagram, då är det av särskild vikt att granska dataanalys, resultat och diskussion 
upprepade gånger.  Studien innehöll två kvalitativa artiklar, vilka gav en djupare förståelse för faktorer 
av betydelse i det hälsofrämjande arbetet med patienter med stressrelaterad ohälsa. Flera kvalitativa 
resultatartiklar hade varit önskvärt, vilket hade berikat studien med ytterligare djupare förståelse. Detta 
kan ses som en nackdel med den integrativa metoden, då det ej går att påverka vilket antal kvalitativa 
respektive kvantitativa artiklar som motsvarar syftet. 
Svagheten i denna studie kan vara att det endast var två kvalitativa studier bland resultatartiklarna och 
risken fanns att faktorer av betydelse och patientens upplevelser uteblev. Två av resultatartiklarna var 
mixad metod, vilket även kan ses som en styrka då den kvalitativa delen skildrar sammanhang och 
utveckling och därmed stärker den kvantitativa delens resultat. Detta lämnade möjligheter att se 
problemområdet ur både kvantitativt och kvalitativt perspektiv. 
 
Genom att identifiera olika databaser, utifrån ämnesområden som passar studiens syfte, har det gjorts 
försök att minska sannolikheten för att missa relevanta databaser. För att få så bred sökning som 
möjligt valdes flera ämnesområden ut vilket kan ses som en styrka.  
 
Initialt var intentionen med litteraturstudien att belysa distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med 
patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa. Det visade sig redan i detta första steg 
vid den ostrukturerade litteratursökningen att det inte fanns tillräckligt med evidensbaserade studier att 
tillgå, där distriktssköterskans hälsofrämjande arbete relaterades till patienter med ohälsa på grund av 
stress. Ett sökord på svenska kan motsvara flera olika ord på engelska eftersom det engelska språket 
har flera benämningar för samma ord. Trots att samtliga benämningar av ordet distriktssköterska 
översattes till de olika benämningar som finns att tillgå på engelska, kunde inte några studier hittas 
som berörde patienter med stressrelaterad ohälsa. Av det skälet exkluderades sökordet 
distriktssköterska.  
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Svenska MeSH (Karolinska Institutet, 2016) användes som stöd för översättning och identifiering av 
vilka ord som kunde användas i de olika databaserna samt för att stärka sökningen. 
 
Steg två, datainsamling, gjordes med bestämda sökord i sex olika databaser (Bilaga A). Flertalet av de 
artiklar som sållades bort handlade om hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse av egen stress på 
sitt arbete eller patienter som besvärades av stressrelaterad ohälsa i samband med samsjuklighet. Andra 
artiklar som exkluderades behandlade stress som kunde relateras till arbetsmiljö. 
Studien utgick från ett patientperspektiv och för att utesluta primärvårdspersonalens perspektiv kunde 
NOT användas för att minska antalet träffar. Detta gjordes dock inte eftersom det hade kunnat resultera 
i att artiklar som innehöll både patientens och primärvårdspersonalens perspektiv hade blivit 
förbisedda. Trunkering (*) valdes bort då det inte gick att hantera det stora antalet träffar som det 
genererade på sökorden stress* och health promotion*. En tänkbar nackdel med sökningarna kan ha 
varit att endast artiklar som var skrivna på engelska eftersöktes, och det kan därför finnas en möjlighet 
att artiklar missats relaterat till språkbegränsningen. 
Steg tre i denna integrativa litteraturstudie var dataanalys. Artiklarna granskades och bedömdes efter 
studiekvalitet. De 16 artiklarna bedömdes efter vilken metod som använts och fick därefter låg, 
medelhög eller hög kvalitet (Bilaga C). Whittemore och Knafl (2005) uppger inte några 
kvalitetsgränser för inklusion av studier i en integrativ litteraturstudie, så oavsett studiekvalitet 
inkluderades samtliga 16 artiklar då de ansågs vara relevanta för studiens syfte. De kategorier som 
växte fram under analysprocessen var svåra att dela upp utifrån likheter och skillnader, då kategorierna 
ibland gick in i varandra. En styrka i denna studie var att resultatartiklarna motsvarade syftet samt att 
artiklarna hade hög- och medelhög kvalitet.  
 
Polit och Beck (2012) framhäver att en kombination av artiklar med kvalitativa och kvantitativa studier 
ökar trovärdigheten. Trovärdigheten i denna studie kan vara mindre på grund av att endast en person 
granskat det tillgängliga materialet. Både kvinnor och män representerades i de inkluderade artiklarna. 
Majoriteten var dock kvinnor och det kan också vara en spegling av verkligheten, då kvinnor i ökad 
utsträckning tenderar att söka hjälp för stressrelaterad ohälsa i primärvården än män (Wiegner, Hange, 
Björkelund & Ahlborg, 2015). Överförbarheten i studien ökar genom återspegling av 
genusperspektivet. Resultatartiklarna som svarade på syftet hade sitt ursprung i olika länder och 
världsdelar, överförbarheten kan då minska eftersom synsättet på icke traditionell behandling kan 
skilja sig åt mellan olika länder och världsdelar. Dock var sex av artiklarna utförda i Norden och 
resultatet kan således överföras till svenska förhållanden. 
 
 
Resultatdiskussion  
I denna studie framkom två kategorier och sex underkategorier som beskriver de faktorer som är av 
betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad 
ohälsa.  

Enligt Rosemary Rizzo Parses (1998) omvårdnadsteori Humanbecoming framstår människan som 
skapare av sin egen hälsa och mening med sitt liv. Distriktssköterskan ska ha en stödjande roll i 
patientens process för att skapa hälsa och mening, men det mest centrala i Parses teori är att 
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distriktssköterskan inte ska bestämma villkoren i denna process (Parse, 1998). Med hjälp av 
Humanbecoming kan distriktssköterskan stödja och vägleda patienter med stressrelaterad ohälsa 
genom att hitta strategier för stresshantering och patienten kan ta kontroll över och skapa sin egen 
hälsa (Parse, 1998). 

I det hälsofrämjande arbetet med ohälsa relaterat till stress har flera studier visat att mindfulness är ett 
utmärkt verktyg och är effektivt för att reducera stress och ångest (Galla et al., 2015; Jensen et al., 
2015; McCubbin et al., 2014; Mitchell & Heads, 2015; Woods-Giscomé & Gaylord, 2014;). 
Mindfulness är en hälsofrämjande åtgärd som kan leda till ökad livskvalitet och förebygga såväl fysisk 
som psykisk ohälsa (Mitchell & Heads, 2015; Woods-Giscomé & Gaylord, 2014;).Detta styrker 
Williams, Simmons och Tanabe (2015) som visar att distriktssköterskor har goda relationer med sina 
patienter och därför bör inse fördelarna med MBSR. Utbildning och certifiering i MBSR kan leda till 
implementering i den kliniska verksamheten och distriktssköterskan kan då arbeta med stressrelaterad 
ohälsa på både individ- och gruppnivå (Williams et al., 2015). Det finns evidensbaserade studier som 
påtalar att MBSR kan reducera flera biologiska och psykologiska symptom relaterade till medicinska 
sjukdomar (Williams et al., 2015). Ytterligare forskning visar att daglig träning i mindfulness har goda 
effekter på det allmänna välbefinnandet (Edenfield & Saeed, 2012).   Mindfulnessträning är en 
evidensprövad metod som är under utveckling (Edenfield & Saeed, 2012; Praissman, 2008). 
Möjligheten att använda sig av mindfulnessbaserade metoder prövas efterhand mot allt fler besvär, 
såväl fysiska som psykiska (Edenfield & Saeed, 2012; Praissman, 2008). Med hjälp omvårdnadsteorin 
Humanbecoming kan distriktssköterskan stödja och vägleda patienter med stressrelaterad ohälsa 
genom att hitta strategier för stresshantering. På så vis kan patienten ta kontroll över och skapa sin 
egen hälsa (Parse, 1998). 
 
 
 
Betydelsen av patienternas kunskapsnivå visar sig vara en avgörande faktor i det hälsofrämjande 
arbetet med stressrelaterad ohälsa (Hawkins et al., 2007). 
Hälsolitteracitet är individens förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att 
bibehålla, främja eller förbättra hälsa. (Mårtensson & Hensing, 2011). I omvårdnadsteorin 
Humanbecomning påtalas vikten av hälsolitteracitet som omfattar flera sorters färdigheter för att kunna 
fatta kloka beslut i vardagen, för att må bra och själv ha kontroll över sin hälsa (Parse,1998) En viss 
nivå av hälsolitteracitet behövs för att individer själva ska kunna främja hälsa, lösa hälsoproblem och 
vara aktiva samarbetspartners i val av åtgärder och i beslut som fattas i sina hälsofrågor (Nutbeam, 
2008). Bristande hälsolitteracitet har negativa konsekvenser för både individ och samhälle (Mårtensson 
& Hensing, 2011). Van der Waerdens et al. (2013), framkommer att betydelsen av kunskap är mycket 
viktig. Personer som inte är priviligierade ur ett socio-ekonomiskt perspektiv är mer sårbara för 
stressrelaterad ohälsa och är därmed även i ökat behov av kunskap (Souza-Talarico et al., 2016). Inom 
hälso- och sjukvården kan bristande hälsolitteracitet vara en underskattad orsak till svårigheter i 
behandling och rehabilitering (Schillinger et al., 2008). Förutsättningar för hälsolitteracitet är 
individuella, kognitiva och sociala färdigheter, men det är även av vikt att skapa förutsättningar på 
samhälls- och individnivå för att kunna få tillgång till lättillgänglig, relevant och tillförlitlig 
information (Mårtensson & Hensing, 2011). Låg hälsolitteracitet har också visat sig medföra sämre 
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följsamhet av medicinska instruktioner och mindre användning av preventiva åtgärder (Mårtensson & 
Hensing, 2011; Schillinger et al., 2008). Undersökningar av svenskars levnadsvanor kopplade till hälsa 
visar att de konsekvent skiljer sig åt och är mer ogynnsamma för den som har en lägre socioekonomisk 
status, det vill säga utifrån yrke, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar (Socialstyrelsen, 
2017). Hög hälsolitteracitet anses däremot ha samband med god kunskap om sjukdom och hälsa och 
med följsamhet till sjukvårds- och egenvårdsråd (Nutbeam, 2008).  

Forskningsresultat har visat att distriktssköterskor som arbetar hälsofrämjande med en holistisk praxis 
ökar patienternas egen förmåga som bygger på en personlig känsla av empowerment för att kunna 
hantera stressande livshändelser (Eun-Kyoung, 2007). Anderzén-Carlsson et al., (2014) och Köhn et 
al., (2013) påvisar att effekten av medicinsk yoga där deltagare upplever en ökad självmedvetenhet och 
självkänsla, vilket i sin tur har en direkt inverkan på deras välbefinnande. Ytterligare forskning stärker 
att distriktssköterskans hälsofrämjande arbete är väsentligt i omvårdnadsarbetet och kan leda till 
många positiva hälsoeffekter såsom ökad livskvalitet och egenvårdsförmåga (Kemppainen, 
Tossavainen & Turunen, 2013). Empowerment syftar till att utveckla och stärka patienternas fysiska, 
mentala och sociala färdigheter för att själv kunna ta makten över sin hälsa (Aujoulat, D'Hoore & 
Deccache, 2007; Fisher & Owen, 2008). Forskning visar även att en person, grupp eller ett samhälle 
med empowerment bättre kan ta hand om sig själva, inklusive sin hälsa (Tengland, 2016). Detta styrks 
ytterligare av forskning som visar att deltagare som medverkat i gruppbaserad rådgivning angående 
stresshantering upplever en ökad känsla av självförtroende, tydligare strategier att hantera sin upplevda 
stress, samt en ökad känsla av tillhörighet (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 
2008).  

Fysisk aktivitet har visat sig vara av stor betydelse i det hälsofrämjande arbetet och har 
evidensbaserade positiva effekter på stressrelaterad ohälsa (Anderzén-Carlsson et al., 2014: Chow et 
al., 2012; Lindegård et al., 2013; Rueggeberg, Wrosch & Miller, 2012). Forskning har visat att kronisk 
stress och sjukdom kan förebyggas till stor del med insatser som innehåller regelbunden fysisk 
aktivitet (Lindegård et al. 2013; Rueggeberg et al., 2012; Röjder, Jonsdottir & Börjesson, 2016). Eun-
Kyoung (2007) påvisar att personer som tränar och mediterar regelbundet upplever en avsevärd 
förbättring i sitt hälsotillstånd och en ökad livskvalitet. Lindegård et al. (2015) stödjer detta, där 
deltagare som visar följsamhet i sina rekommendationer av fysisk aktivitet uppvisar lägre grad av 
ohälsa relaterad till stress och depression Som en del i att hjälpa patienter med att hantera sin 
stressrelaterade ohälsa kan distriktssköterskan skriva fysisk aktivitet på recept (FaR®) 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients 
egna förutsättningar och önskemål (Röjder et al., 2016). Distriktssköterskan kan ge individuella förslag 
på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation (Rueggeberg et al., 
2012; Röjder et al., 2016). Det åligger även förskrivare av FaR® att vägleda och motivera patienten 
samt sätta upp mål och följa upp dessa (Röjder et al., 2016). 

Hamlin, Yule, Elliot, Stoner & Kathirabel, (2016) visar den långsiktiga effekten av FaR® och 
deltagare som följer sitt recept (FaR®) är väsentligt mer fysiskt aktiva och uppger två till tre år efter 
det första samrådet minskad stress jämfört med deltagare som inte följt förskrivningen.  
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I litteraturstudiens resultat framkommer att betydelsen av patientens kunskap, betydelsen av tankens 
kraft, fysisk aktivitet och betydelsen att vistas i naturen är centrala i det hälsofrämjande arbetet med 
patienter som besväras av stressrelaterad ohälsa och kan leda till ökat fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. En del i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete är att samtala med patienter om 
stressrelaterad ohälsa och dess symptom. Distriktssköterskan har en stödjande roll i patientens process 
för att skapa hälsa och mening och det mest centrala i omvårdnadsteorin Humanbecoming är att 
distriktssköterskan inte ska bestämma villkoren i denna process (Parse, 1998). Distriktssköterskans 
arbete är att finnas bredvid för att kunna inge hopp, samt stödja och vägleda patienten genom 
svårigheter (Parse, 1998).  
Forskning har visat att det, i mötet med patienter som besväras av stressrelaterad ohälsa, är av yttersta 
vikt att individanpassa egenvårdsråd som rör patientens levnadsvanor (McEven, 2008).  
 
 
Konklusion och implikation 

Patienter i primärvården med besvär av stressrelaterad ohälsa blir allt vanligare och behovet av att 
vägleda dessa patienter är stort. Litteraturstudiens resultat påvisar att det finns beprövade metoder för 
att arbeta hälsofrämjande med stressrelaterad ohälsa, såsom att förse patienten med kunskap genom 
rådgivande och stödjande samtal och att förklara fördelarna med fysisk aktivitet för patienten. Att 
samtala med patienten kan vara ett sätt att stärka patientens empowerment, att inse kraften i den egna 
förmågan och betydelsen av tankens kraft. På så vis kan patienten uppnå ett ökat välbefinnande både 
psykiskt och fysiskt. Naturens läkande förmåga kan hjälpa patienter med stressrelaterad ohälsa genom 
att vistats i skogsmiljö. Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå ingår i 
distriktssköterskans kompetensområde och det hälsofrämjande arbetet med stressrelaterad ohälsa 
behöver tydliggöras i distriktssköterskans profession. 
 
I distriktssköterskans dagliga arbete i primärvården, med patienter som besväras av stressrelaterad 
ohälsa, bör hen visa lyhördhet och ha en god förmåga att höra vad patienten ”egentligen” säger utifrån 
symtombilden. Flera patienter söker primärvården för diffusa symptom som huvudvärk, 
muskelspänningar eller buksmärta och det kan visas sig att dessa symptom beror på stress. 
Distriktssköterskan måste därför kunna se helhetsperspektivet på människan och dess behov.  
Denna litteraturstudie skulle kunna ligga till grund för vidare forskning kring hälsofrämjande faktorer 
som är betydande vid stressrelaterad ohälsa. Det behövs ytterligare studier som stärker att fysisk 
aktivitet kan reducera stressrelaterad ohälsa. Även studier gällande mindfulness och meditation hade 
kunnat vara av vikt för att kunna implementeras som behandlingsmetoder. Med hjälp av utökad 
forskning hade rekommendationer och nationella riktlinjer kunnat tas fram, något som i dagsläget 
saknas. För att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot stressrelaterad ohälsa behöver 
distriktssköterskan nationella riktlinjer och rekommendationer som stöd.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Academic 
Search Elite CINAHL ERIC 

 
PsycInfo 

 
PubMed 

Web of 
Science: 
MEDLINE 

Stress Stress Stress Stress Stress Stress Stress 

Stresshantering Stress 
management 

Stress 
management 

Stress 
management 

Stress 
management 

Stress 
management 

Stress 
management 

Stressreducerin
g 

Stress 
reduction 

Stress 
reduction 

Stress 
reduction 

Stress 
reduction 

Stress 
reduction 

Stress 
reduction 

Hälsofrämjande Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Patient Patient Patient Patient Patient Patient Patient 

Primärvård 

Primary care, 
health care, 
primary 
healthcare 

Primary care, 
health care, 
primary 
healthcare 

Primary care, 
health care, 
primary 
healthcare 

Primary care, 
primary 
healthcare 

Primary care, 
health care, 
primary 
healthcare 

Primary care, 
health care, 
primary 
healthcare 

 
 

 



 

 

Tabell 1: Sökhistorik 
 
Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress AND stress reduction 
AND health promotion. Limits: 
2007, peer-reviewed, English 40 18 6 4 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress reduction AND health 
promotion AND patient. Limits: 
2007, peer-reviewed, English 15 6 2 (2*) 2 (2*) 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
health care or primary healthcare 
Limits: 2007, peer-reviewed, 
English 3 2 2 (2*) 2 (2*) 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress reduction AND stress 
management AND patient. 
Limits: 2007, peer-reviewed, 
English 16 3 0 0 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress management AND health 
promotion AND patient. Limits: 
2007, peer-reviewed, English 11 0 0 0 

171018 
Academic 
Search Elite 

stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
health care or primary healthcare. 
Limits: 2007, peer-reviewed, 
English 63 14 6 2 (1*) 

171025 CINAHL 

stress AND stress reduction 
AND health promotion. Limits: 
2007, outpatients, adult, peer-
reviewed, English 6 0 0 0 

171025 CINAHL 

stress reduction AND health 
promotion AND patient. Limits: 
2007, adult, peer-reviewed, 
English 2 0 0 0 

171025 CINAHL 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
health care or primary healthcare 
Limits: 2007, adult, peer-
reviewed, English 7 1 0 0 

171025 CINAHL 

stress reduction AND stress 
management AND patient. 
Limits: 2007, adult, peer-
reviewed, English 2 0 0 0 

171025 CINAHL 

stress management AND health 
promotion AND patient. Limits: 
2007, outpatients, adult, peer-
reviewed, English 3 0 0 0 

171025 CINAHL 

stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
health care or primary healthcare. 
Limits: 2007, adult, peer-
reviewed, English 129 9 1 1 

 
*Dubletter 
 



 

 

Tabell 2: Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

171025 ERIC 

stress AND stress reduction AND 
health promotion 
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English 6 0 0 0 

171025 ERIC 

stress reduction AND health 
promotion AND patient 
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English 0 0 0 0 

171025 ERIC 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 0 0 0 0 

171025 ERIC 

stress management AND health 
promotion AND patient 
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English 0 0 0 0 

171025 ERIC 

stress reduction AND stress 
management AND patient 
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English 0 0 0 0 

171025 ERIC 

stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 86 9 1 0 

171004 Medline 

stress AND stress reduction AND 
health promotion. Limits: 2007, 
adult, peer-reviewed, English 6 0 0 0 

171004 Medline 

stress reduction AND health 
promotion AND patient. Limits: 
2007, adult, peer-reviewed, 
English 31 10 6 5 (4*) 

171004 Medline 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
primary healthcare or primary 
health care. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 0 0 0 0 

171004 Medline 

stress management AND stress 
reduction AND patient. Limits: 
2007, adult, peer-reviewed, 
English 2 1 0 0 

171004 Medline 

stress management AND stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 1 0 0 0 

171004 Medline 

stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 160 29 11 6 (3*) 

 *Dubletter 



 

 

Tabell 3: Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

171028 PubMed 

stress AND stress reduction AND 
health promotion. Limits: 2007, 
adult, peer-reviewed, English 11 3 1 0 

171028 PubMed 

stress reduction AND health 
promotion AND patient  
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English 6 6 0 0 

171028 PubMed 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
primary healthcare or primary 
health care. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 1 0 0 0 

171028 PubMed 

stress reduction AND stress 
management AND patient. Limits: 
2007, adult, peer-reviewed, 
English 4 4 0 0 

171028 PubMed 

stress management AND stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 0 0 0 0 

171028 PubMed 

Stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 254 29 3 (3*) 3 (3*) 

171029 PsycInfo 

stress AND stress reduction AND 
health promotion  
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English, 70 (3) 25 16 (5*) 11 (5*) 

171029 PsycInfo 

stress reduction AND health 
promotion AND patient  
Limits: 2007, adult, peer-reviewed, 
English, 15 (1) 10 4 (4*) 4 (4*) 

 

*Dubletter



 

 

Tabell 4: Sökhistorik 

 
Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

171029 PsycInfo 

stress reduction AND health 
promotion AND primary care or 
primary healthcare or primary 
health care. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English 2(0) 0 1 (1*) 1 (1*) 

171029 PsycInfo 

stress management AND stress 
reduction AND patient. Limits: 
2007, adult, peer-reviewed, 
English, 12 1 2 (1*) 2 (1*) 

171029 PsycInfo 

stress management AND stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult, 
peer-reviewed, English, 5 0 1 (1*) 1 (1*) 

171029 PsycInfo 

stress management OR stress 
reduction AND primary care or 
primary healthcare or primary 
healthcare. Limits: 2007, adult,  
peer reviewed, English, 179 9 1 (1*) 1 (1*) 

 

*Dubletter 

 



 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 
Referens Anderzén-Carlsson, A., Lundholm-Persson, U., Köhn, M. & Westerdahl, E. (2014). Medical 

Yoga: Another way of being in the World - A phenomenological study from the perspective of 
persons suffering from stress-related symptoms. International Journal og Qualitative Studies on 
Health and Well-Being. 9: 23033. 

Land  
Databas 

Sverige 
Academic search Elite 

Syfte Att utforska betydelsen av deltagandet i medicinsk yoga som ett komplement behandling för 
stressrelaterade diagnoser och symptom inom primärvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv fenomenologisk design 

Urval 37 patienter i primärvården med stressrelaterade symptom eller diagnoser som tidigare deltagit i 
en kontrollerad randomiserad studie om effekten av medicinsk yoga. En grupp erhöll medicinsk 
yoga (n=19) och en kontrollgrupp erhöll standardvård (n=18). Sex deltagare (fem kvinnor och en 
man) deltog i studien, medelålder 46 år.  

Datainsamling Intervjuer gjordes utifrån studiens syfte. En intervjumall användes och deltagarna fick beskriva 
sina helhetsintryck av medicinsk yoga. Intervjudeltagarna fick även berätta om sina förväntningar 
inför yogan såväl som deras positiva eller negativa effekter under yogapassen. Intervjuerna hölls 
på samma Vårdcentral som deltagarna haft sina yogapass. 

Dataanalys En fenomenologisk dataanalys genomfördes. Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes i 
sin helhet. Därefter delades texten upp i meningsenheter, som i följande steg abstraherades medan 
deltagarnas inspelade röster behölls. I nästa steg uttrycktes innehållet ur ett mer vetenskapligt 
perspektiv, där enheternas innehåll omformulerades i linje med fenomenologin genom att fokusera 
på erfarenheterna som uppfattades av deltagarna i studien. I denna del av processen var forskaren 
reflekterade på variationen i beskrivningarna av fenomenet som gavs av deltagarna. Slutligen 
flyttades de olika delarna och kopplades till de transformerade betydelserna till ett logiskt mönster, 
vilket gav en mer abstrakt förståelse. 

Bortfall Redovisas. Fem av deltagarna i yogagruppen önskade ej medverka i studien på grund av upplevd 
stress i form av sömnsvårigheter, smärta, ångest och depression. Ytterligare fyra av de tillfrågade 
deltagarna hade återgått till arbete och två personer kunde ej medverka på grund av sjukskrivning. 

Slutsats Den väsentliga betydelsen av att deltaga i medicinsk yoga sammanfattades som ”ett annat sätt att 
befinna sig i världen”, som omfattar en uppfattning om en ny och fördjupad identitet. Detta 
berikade deras uppfattning om sig själv och deras liv. Den väsentliga betydelsen av erfarenheten 
av att delta i medicinsk yoga var att det inte bara handlade om en slutlig återhämtning, utan en 
ombordstigning på en resa mot ökad helhetssyn. Upplevelsen av kaos var en process som började 
med en diagnos där ökad självmedvetenhet ledde till ett ökat ansvar från patientens sida. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 
 



 

 

Artikel 2 
Referens Chow, W.Y., Dorcas, A., & Sui, M.H.A. (2012). The Effects on Reducing Stress and Anxiety and 

Enchancing Body Mind Well-being) Mindfulness 3:51- 

Land  
Databas 

Kina 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka huruvida övning av qigong hjälper till att minska stress och ångest och därigenom 
förbättra kroppsligt välbefinnande. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Randomiserad kontrollerad design + kvalitativa intervjuer 

Urval 132 personer anmälde sig som frivilliga att deltaga i studien, Studien annonserades på reklamblad 
och via internet. Inklusionskriterier för studien var: (1) Ålder 18 år eller äldre, (2) Icke-rökare, (3) 
fysiskt hälsosam (t.ex. inte medicinerande för kronisk sjukdom), (4) fysiskt lämplig för 
medelintensiv träning som bedömdes av Questionnaire Physical Activity Readiness och visade 
minst en mild grad av stämningsstörning enligt definitionen av antalet poäng enligt DASS-
manualen i en eller flera DASS-domäner (dvs stress, ångest eller depression) i det preliminära 
screeningtestet. Urvalet mynnade ut i trettiofyra personer deltog i ett 8-veckors 
qigongprogram. Deras resultat jämfördes med 31 matchade personer som var med på väntelistan, 
kontrollgruppen. Kontrollgruppen fick ingen träning alls. 

Datainsamling Mätinstrument för psykologiskt välbefinnande DASS-21 användes och innehöll tre huvudgrupper: 
depression, ångest och stress. Det kinesiska livskvalitetsinstrumentet (ChQOL) användes också 
och är ett självskattningsformulär. Fysiologiska mätvärden utgjordes av kortisolnivåer i saliv, 
blodtryck och hjärtfrekvens. Kvalitativ data samlades in i form av information som beskrev 
subjektiv erfarenhet av Qi. Detta utgjordes av intervjuer och deltagarna fick skriva dagbok som 
sedan samlades in och tolkades. Deltagarna fick vila i 15-20 min innan blodtryck och 
hjärtfrekvens togs. Därefter fick de standardiserade frågeformulär; ChQOL, för att slutföra. 
Därefter togs salivprover på deltagarna. Den första delen (vecka 1) av data behandlades som 
baslinje för ytterligare jämförelser med den andra (vecka 4) och tredje partiet (vecka 8) av data. 
Fyra veckor efter 8 veckors träning hade slutförts (dvs. vecka 12), förutom de vanliga 
mätningarna, uppmanades även deltagarna att rapportera sin erfarenhet av känslan av Qi, detta 
gjordes med öppna frågor i ett självrapporterat frågeformulär. Dessutom gjordes djupintervjuer 
individuellt. 

Dataanalys Både statistisk dataanalys samt beskrivande analys av intervjuerna redovisats. GLM användes för 
att analysera data båda grupperna. Data samlades in vecka ett, vecka fyra, vecka åtta och vecka 
tolv. 

Bortfall Redovisas, finns inget bortfall. 

Slutsats Både fysiska och psykiska parametrar indicerar att Qi-Gong har en positiv effekt på hälsan, ökar 
välbefinnandet och kan reducera stress.  I vecka 12 hade qigonggruppen signifikanta positiva 
förändringar i DASS-21-skalorna, ChQOL-skalor, kortisolnivå och blodtryck jämfört med 
kontrollgruppen. I allmänhet upplevde Qi-gong-gruppen en bättre livskvalitet, var mer positiva 
och hade lägre blodtryck och lägre kortisolnivåer än kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
 
 



 

 

Artikel 3 
Referens Eun-Kyoung, Othelia Lee (2007). Mind-Body-Spirit Practice and percieved Self-efficacy for 

Mental Health Promotion: An Exploratory Study. International Journal of Mental Health 
Promotion Vol 9:(3) 35-47 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Att beskriva utmaningen och fördelarna med Mind-Body-Spirit (MBS) utövande, som ett 
komplement i den alternativa medicinen för vuxna. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Korrelationsanalys och hierarkisk regressionsanalys 

Urval 357 individer som regelbundet deltog i MBS-tekniker såsom yoga, meditation samt Thai Chi. De 
rekryterades på träningsanläggningar i städer och förorter runt om i Nordvästra USA. Dessa 
deltagare anmälde själva sitt intresse för studien. 

Datainsamling Självskattningsformulär av hälsovariabler: allmäntillstånd, livskvalitet, depression, andliga 
upplevelser och altruistiska beteende fylldes i av deltagarna vid tre tillfällen under studiens gång 

Dataanalys Hierarkisk regressionsanalys utfördes för bestämning av den relativa betydelsen i de tre stegen av 
variabler (demografi, MBS-övning, MBS medverkan) på fem beroende hälsovariabler; 
allmäntillstånd, livskvalitet, depression, andliga upplevelser och osjälviskt beteende. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Resultat i denna studie föreslår att MBS utövande kan påverkade hälsan positivt på flera plan: 
fysiskt, psykiskt och andligt. I denna studie hänvisas MBS-övningar till egenutövande 
helhetsövningar som inkluderar gymnastik/träning och meditation som individerna är engagerade i 
regelbundet, dagligen eller på veckobasis. Detta kan leda till flera fördelar såsom stressreducering 
och vara hälsofrämjande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
 

 

 



 

 

Artikel 4 
Referens Galla, B., Gillian, A., O´Reilly, BS., Jennifer Kitil, M., Smalley, S. L., & Black, D.S. (2015). 

Community-Based Mindfulness Program for disease Prevention and Health Promotion: Targeting 
Stress Reduction. American Journal of Health Promotion. September/October, Vol.30, No 1  

Land  
Databas 

USA 
Medline 

Syfte Att undersöka effekten av stressreducering i ett samhällsbaserat träningsprogram med mindfulness   

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell design 

Urval 127 invånare deltog i studien Mindful Aware Practices (MAP) för Daily Living. Studien utfördes 
på UCLA Mindful Aware Research Center i centrala Los Angeles. Medelåldern var 45,3 år. 
MAPs klasser var öppna för allmänheten för en avgift jämförbar med liknande kurser som erbjuds 
i samhället. Mindfulness-klasser annonserades genom att använda flygblad, e-postmeddelanden 
och annonser i lokala tidningar, tidskrifter och på webbplatser. Alla personer i åldrarna 18 år och 
äldre som deltog i den första MAP: klassen i en 6 veckors serie mellan hösten 2008 och våren 
2009 inbjöds en konfidentiell undersökning före och efter interventionen, där ingen identifierande 
information samlades in. Den primära hypotesen var att deltagande i MAPs-utbildning skulle 
resultera i förbättringar i självrapporterad mindfulness, självkänsla och minskningar i upplevd 
stress från baslinje till postintervention. 

Datainsamling Innan start av första klassen gav deltagarna samtycke och slutförde baslinjebeskrivningen. På den 
sista dagen i MAP-kursen slutförde deltagarna den slutliga uppsättningen enkäter, tillhandahöll 
demografisk information och slutförde en kursutvärdering. Deltagandet var helt frivilligt och 
deltagarna kunde välja att inte fylla i någon fråga. Anonyma identifierare användes för att matcha 
presurveys och postsurveys. Deltagarna fyllde i självskattningsskalor genom att använda 
Perceived Stress Scale (PSS) för skattning av sin upplevda stressnivå, för upplevd mindfulness 
och för nivå användes the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Deltagarna skattade sin egen 
självkänsla genom att använda Self-Compassion Scale (SCS). 

Dataanalys Paradet-tester användes för att testa för förändringar i resultatåtgärder från baslinjen till 
postinterventionen. Hierarkisk regressionsanalys användes för att undersöka självrapporterad 
mindfulness, självkänsla och upplevd stress. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Dessa resultat visar på att ett kommunbaserat mindfulness träningsprogram kan leda till minskade 
nivåer av psykisk stress. Studien visar att kommunbaserad mindfulness kan främja folkhälsan 
genom förbättrad stresshantering. Mindfulness-träning är ett lovande tillvägagångssätt för allmänt 
främjande av folkhälsan och som primärprevention genom sin funktion för att öka 
självmedvetenhet och lindra stress hos personer som besväras av stressrelaterad ohälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
 

 

 



 

 

Artikel 5 
Referens Gerber, M., Jonsdottir, H. I., Arvidsson, E., Lindvall, M. & Lindegård, A. (2015). Promoting 

graded exercise as a part of multimodal treatment in patients diagnosed with stress-related 
exhaustion. Journal of Clinical Nursing, 24, 1904-1915. 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka, genom att använda patientkohortdata, förändringar i träningsvanor under en 12-
månaders multimodal behandlingsperiod, hos patienter som sökt vård för stressrelaterad 
utmattning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Longitudinell analys av patientkohortdata. 

Urval 169 patienter (79% kvinnor, medelåldern var 42 år) som hänvisats från primärvården till en 
stressklinik på grund av stressrelaterad utmattning. 

Datainsamling Två olika tillvägagångssätt för att främja motion användes i det kliniska arbetet. Alla patienter fick 
möjlighet att delta i 18-veckors träningsprogram omfattande Nordic Walking i en gruppträning en 
gång i veckan (60 minuter varje gång) och lättare styrketräningsprogram som utförs på kliniken en 
gång i veckan. Beslutet att deltaga i det coachade träningsprogrammet gjordes av patienterna. 
Totalt 36 patienter (21%) deltog i det coachade träningsprogrammet, medan 133 patienter inte 
gjorde det. Den senare gruppen räknades till den allmänna instruktionsgruppen i analysen. Den 
självrapporterade övergripande träningssnivån bedömdes vid baslinjen vid tre, sex och tolv 
månader efter det första besöket. 

Dataanalys Statistisk analys med en version av ANOVA och Chi-squared test. 

Bortfall Redovisas, 217 patienter påbörjade initialt studien, av dessa fullföljde 169 studien. 

Slutsats Patienter med stressrelaterad utmattning gynnas av att öka sin fysiska träning. Denna studie har 
visat att väsentligt ökade övningsnivåer kan uppnås hos patienter med allvarliga symtom av 
stressrelaterad utmattning genom generell komplett instruktion i kombination med eller utan 
träningsövning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 

 

 



 

 

Artikel 6 
Referens Hawkins, K.M., Reddy, P. & Bunker, S. (2007). Evaluation of a Stress Management Course in 

Adult Education Centres in rural Australia. Australian journal of Rural Health.15, 107-113 

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka effekten av stressreducering i en sex veckors stresshanteringsutbildning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Regressionsanalys 

Urval 132 individer deltog i studien i åldern 18-73år (medelåldern var 42,5 år). Information om studien 
fanns i form av broschyrer i primärvården och hos byråer för hälsa och välfärd, samt annonser i 
vuxenutbildningscenter och i lokala tidningar 

Datainsamling Självskattnings frågeformulär Stess Symtom Checklist (SSC), bestående av en lista med symptom 
i fyra kategorier (fysiska, emotionella, psykologiska, beteendemässiga). Studien använde sig även 
av HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), ett självskattnings-instrument med sju 
moduler som vardera hänför sig till ångest och depression. Utbildningen följde specifika teman för 
att deltagarna skulle få kunskap om olika copingstrategier för att kunna hantera stress. 

Dataanalys En upprepad mått/skala MANOVA användes för att jämföra resultat vid kursstart och 
kursavslutning. Resultaten beskrivs för deltagarna med fullständiga data; 97 deltagare för SSC och 
98 deltagare för HADS. 

Bortfall Redovisas.132 personer deltog, varav 87 individer fullföljde studien. Anledning till bortfall 
redovisas ej. 

Slutsats Resultatet indikerar att kurser i stresshantering var en effektiv metod. Deltagarna visade 
signifikant minskning av stressymptom, ångest och depression från början till kursens slutförande. 
Dessa förbättringar var bibehållna sex månader efter avslutad kurs. Denna studie stödjer tidigare 
forskning som också visar att utbildning i stresshantering har goda effekter på den allmänna 
hälsan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 

 

 

 



 

 

Artikel 7 
Referens Jensen, C.G., Lansner, J., Petersen, A., Vangkilde, S.A., Ringköbing, P. S., Frokjer, G.V., 

Adamsen, D., Knudsen, M.G., Denninger, W.J. & Hasselbalch, G.S. (2015). Open and Calm- A 
randomized controlled trial evaluating a public stress reduction program in Denmark. BioMed 
Central Public Health 15:1245  

Land  
Databas 

Danmark 
Academic Search Elite 

Syfte Att utvärdera hälsoeffekter av ett nytt program: Relaxation-Response-based Mental Health 
Promotion (RR-MHP). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 72 vuxna som besvärats av stress den senaste månaden (65% kvinnor, 35% män). Deltagarna var 
18 - 59 år (medelålder 42 år) och upplevde subjektiv rapporterad minskad daglig funktion på 
grund av stress i mer än en månad. Detta utvärderades i en timmes personlig intervju. De var 
hänvisade av sin husläkare, deltagandet var frivilligt. 

Datainsamling Demografiska faktorer som undersöktes inkluderade ålder, kön, utbildning och yrkesstatus 
(anställda / arbetslösa). Livsstilvariabler inkluderade tidigare meditationsupplevelse, 
alkoholkonsumtion, tobaksbruk och BMI. Saliv samlades i DNA Genotek-rör (Ottawa, Kanada) 
och frystes vid -80 grader Celsius tills det analyserades. Personlighet utvärderades Harm 
Avoidance (TCI-HA). Stressfulla livshändelser Stressful Life Events (SLE) användes för att 
undersöka SLE inom det gångna året. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) användes. 

Dataanalys Meta-analys, statistisk analyserande med MANCOVA, samt korrelationstest. 

Bortfall Redovisas, tre personer fullföljde inte undersökningen. Anledning till bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studien visade att deltagarna upplevde minskade symptom av stress, depressivitet och 
sömnstörningar. Den självrapporterade mentala hälsan och livskvaliteten ökade betydligt mer än 
med den danska hälsosektorns traditionella behandling. Behandlingseffekterna var konsekvent 
upprätthållna vid 3 månaders uppföljning och OC deltagare rapporterade signifikant bättre psykisk 
hälsa än kontrollgruppen vid uppföljning på alla självrapporteringsskalor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 

 

 



 

 

Artikel 8 
Referens Köhn M., Persson Lundholm U., Bryngelsson I-L., AnderzénCarlsson A., Westerdahl E. (2013) 

Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: 
A Randomized Controlled Trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 
2013:215348. 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att utvärdera effekten av medicinsk yoga i primärvården  som en del i behandlingen för patienter 
med stressrelaterad ohälsa. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 37 patienter i primärvården med stressrelaterade symptom eller diagnos. Medelåldern var 53 år. 
Patienterna blev tillfrågade om att deltaga i studien, då de sökt sig till primärvården på grund av 
stressrelaterad ohälsa inom de senaste sex månaderna. Patienter som passade inklusionskriterierna 
blev tillfrågade att deltaga i studien av sin läkare, kurator, fysioterapeut eller distriktssköterska. 
Inklusionskriterier: symptom av stress och stressrelaterade diagnoser i anamnesen. Till 
stressrelaterade symptom räknades: sömnsvårigheter, ångest, depression, hypertoni, fatique, 
muskelspänningar från axlar & nacke. Skriftligt samtycke inhämtades före randomisering och 
skickades med slutna kuvert som preparerats enligt datoriserad randomiseringslista (excelfil med 
ID-nummer och angivande av Yogagrupp/Kontrollgrupp). Samtliga patienter erbjöds 
standardbehandling innehållande läkemedelsbehandling, fysisk aktivitet på recept och individuella 
samtal med psykolog, kurator och fysioterapeut. Det primära utfallsmåttet var generell stressnivå, 
mätt med den svenska versionen av Perceived Stress Scale (PSS). 

Datainsamling 60 min yoga utövades en gång i veckan i 12 veckor utöver traditionell behandling. Olika skalor 
användes, allmän stressnivå mätt med Perceived Stress Scale (PSS), utbrändhet mättes med 
Shirom-Melamed Burnout Questionnaire(SMBQ), ångest och depression mättes med Hospital 
Anxiety and Depression Scale, (HADS)), sömnlöshetens svårighetsgrad mättes med (Insomnia 
Severity Index (ISI)) , smärta visuell analog skala, (VAS) och den övergripande hälsotillståndet 
(Euro Quality of Life VAS (EQ-VAS)) uppmätt före och efter 12 veckor. Puls, blodtryck, 
saturation och andningsfrekvens registrerades också i början och i slutet av 12-veckors 
behandling. 

Dataanalys All data samlades in och analyserades med SPSS version 14.0. För jämförelse av upplevd stress, 
depression, sömnbesvär, smärta och livskvalitet mellan de två grupperna användes 
ickeparametriska test (Mann Whitney U-test). För jämförelse av hjärtfrekvens, syresättning, 
blodtryck och thoraxexkursion mellan de två grupperna användes oparat t-test. Före-efter 
mätningar studerades inom Behandlingsgruppen med Wilcoxons teckenrangtest och parat t-test. 

Bortfall Redovisas, Av de 44 tillfrågade patienterna, nekade 5 personer att deltaga i studien. 39 patienter 
valde att deltaga, varav två kvinnor senare hoppade av studien. En kvinna fortsatte inte på grund 
av familjeskäl och den andra kvinnan kunde inte fullfölja studien på grund av akut sjukdom.  
Totalt slutförde 37 personer studien. 

Slutsats  Studien visade att deltagarna i yoga gruppen upplevde minskade symptom av stress, depressivitet 
och sömnstörningar, och ökade deras självrapporterade mental hälsa och kvalitet på livet betydligt 
mer än den svenska hälsosektorns traditionella behandling. Signifikant reducering av upplevd 
stress och ångest samt signifikant förbättring av det allmänna hälsotillståndet kunde ses i yoga-
gruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 



 

 

Artikel 9 
Referens Lindegård, A., Jonsdottir, H.A., Börjesson, M., Lindwall, M. & Gerber, M. (2015). Changes in 

mental Health im compliers and non-compliers with Psysical Activity recommendations in 
patients with stress-related exhaustion. BioMed Central Public Health 15:272 

Land  
Databas 

Sverige 
Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka om fysisk aktivitet som del i en multimodal behandling har en god effekt på 
patienter som diagnostiserats med stressrelaterad utmattning och initialt var fysiskt inaktiva skiljer 
sig åt efter 6 månader, 12 månader och 18 månaders uppföljning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval I denna studie har kliniska data från 69 patienter som behandlats vid Institutet för Stressmedicin i 
Göteborg använts. Samtliga deltagare var behandlade polikliniskt och var remitterade från 
primärvården på grund av stressrelaterad utmattning och hade en sjukskrivningsperiod lägre än 
sex månader. Samtliga 69 deltagare, 45 kvinnor, 24 män (medelålder 42,6 år), identifierades som 
fysiskt inaktiva vid baslinjen. För bedömning av den fysiska aktiviteten användes Salt-Grimby 
Physical Level Level Scale (SGPALS). Rekommendationen av fysisk aktivitet inkluderades som 
en del av ett multimodalt behandlingsprogram (MMT). 

Datainsamling Frågeformulär angående patienternas fysiska aktivitets-nivå skickades till alla patienter strax före 
det första besöket till läkaren. De insamlade uppgifterna fungerade som baslinjemätningar för 
gruppjämförelsen. I samband med uppföljningsbesök efter sex, tolv och arton månader fyllde 
patienterna i uppföljningsformulär som mätte graden av fysisk aktivitet och symtom på mental 
hälsa.  

Dataanalys Statistisk analys enl. ANOVA 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Denna studie visar att patienter med stressrelaterad utmattning visade större och mer hållbara 
förbättringar i sin mentala hälsa om de följde rekommendationerna i fysisk aktivitet efter 
uppföljningsperioden än de som inte var följsamma i behandlingen under samma period. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 

 

 



 

 

Artikel 10 
Referens McCubbin, T., Dimidjian, S., Kempe, K., Glassey, S.M., Ross, C., & Beck, A. (2014). 

Mindfulness-Based Stress Reduction in an Integrated Care Delivery System: One-Year Impacts on 
Patient-Centered Outcomes and Health Care Utilization. The Permanente Journal/Fall; 18(4):4-9 

Land  
Databas 

USA 
Academic Search Elite 

Syfte Att utvärdera effekten av Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) efter ett år hos patienter 
med kronisk smärta depression, ångest och psykisk ohälsa och att bedöma förändringar i hälso- 
och sjukvårdskonsumtion. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv enstaka kohort design 

Urval Deltagande i MBSR-programmet var öppet för medlemmar i Health Plan som var 18 år eller äldre, 
med kronisk smärta, en kronisk sjukdom eller ett stressrelaterat problem. Inklusionskriterier 
användes under en intervju med 30 minuter, där en klinisk psykolog som tjänstgjorde som en av 
MBSR-instruktörerna tog en kort medicinsk och psykiatrisk historia. Studien bestod slutligen av 
39 personer. 

Datainsamling Deltagarna fyllde i frågeformulär om hälsa och funktionsstatus, psykologiska symptom, 
självförtroende och arbetsproduktivitet vid baslinjen före MBSR-klassen vid MBSR-klassens slut 
och ett år efter den senaste MBSR-sessionen. De blev kontaktade per telefon för att fylla i 
enkäterna. Uppgifter om besök i primärvården, specialvård (t.ex. ortopedi, neurologi, kardiologi), 
akutavdelningen och sjukhusintagningar samlades in från KPCO: s elektroniska administrativa 
och ansvarsdata för sex månader före klassen (baslinjen) och sex månader efter ett års årsdagen för 
den senaste MBSR-klassen (uppföljning). 

Dataanalys Alla analyser utfördes med SAS, version 9.1.3 (SAS Institute, Cary, NC). Analyser som jämförde 
intervjuer från ett år tillbaka jämfördes med med noncompliers utfördes med hjälp av Wilcoxon 
och χ2 test för kontinuerliga och kategoriska variabler. Det undersökta rankprovet användes för att 
bedöma förändringar i utnyttjandet av hälsovårdstjänster. analyser med SAS Proc Mixed, vilket 
möjliggjorde olika antal mätningar och mättider, Upprepade mätningar gjordes för att undersöka 
förändringar över tiden i självrapporterade patientresultat från baslinjen till åtta veckor och ett år 
efter MBSR-programmet. 

Bortfall Redovisas, inledningsvis deltog 45 personer i studien. Emellertid avslutade 7 personer sitt 
medlemskap i Health Plan innan ett-årsuppföljningen. Resultatet är baserat på de 38 personer som 
fullföljde studien. 

Slutsats Resultat visar att MBSR som en standardintervention för patienter med kronisk smärta, kronisk 
sjukdom och stressrelaterade sjukdomar visar goda resultat. Deltagande i MBSR-programmet 
visar signifikant minskning av hälso-och sjukvårdsbesöken.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 



 

 

 

Artikel 11 
Referens Mitchell, M. & Heads, G. (2015). Staying Well: A Follow Up of a 5-week Mindfulness Based 

Stress Reduction Program for a Range of Psychological Issues. Community Mental Health Journal 
51:897-902 

Land  
Databas 

USA 
Medline 

Syfte Att studera välbefinnande hos deltagarna efter ett 5 veckors Mindfulness Stress Reduction 
Program  

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Korrelationsanalys och uppföljningsfrågor 

Urval 149 personer, 112 kvinnor och 37 män var rekommenderade av sin husläkare att delta i MBSR på 
grund av psykiska besvär som bland annat depression och ångest 

Datainsamling Alla deltagare fyllde i the Warwick-Edinburgh Mental Well being Scale före och efter MBSR 
programmet. Skalan innehöll 14 kategorier av välbefinnande. Sedan följde intervjuer med öppna 
uppföljningsfrågor där deltagarna kunde svara fritt. 

Dataanalys Korrelationsanalys bedömdes för det aktuella provet med Cronbachs alfa. Intervjuerna 
transkriberades och kodades. 

Bortfall Redovisas, samtliga 149 deltagare i studien genomförde the Warwick-Edinburgh Mental Well 
being Scale före och efter avslutad minsdfulness program. Vid en senare uppföljningsintervju 
deltog endast 28 av dessa deltagare. 

Slutsats Resultaten visar att den ”kortare varianten” av MBSR kan ha en lika positiv inverkan på 
välbefinnandet som den längre MBSR- metoden och de deltagare som fortsatte med sin 
Mindfulnessträning, kunde även ha en långsiktig och god effekt av Mindfulness. Ytterligare 
studier behövs med kontrollgrupper. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
  



 

 

Artikel 12 
Referens Morita, E., Fukuda, A.S., Nagano,J., Hamajima, N., Yamamoto, H., Iwai, Y., Nakashoma, T., 

Ohora, H. & Shirakawa, T. (2007). Psychological effects of forest environments on healthy 
adults.: Shinrin-Yoko (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. 
Journal of the Royal institute of Public Health 121, 54-63 

Land  
Databas 

Japan 
Academic Search Elite 

Syfte Syftet med denna studie var: (1) att utvärdera psykologiska effekter av Shinrin-Yoko (forest-air 
bathing, walking) som en eventuell metod till stress reducering hos ett stort antal deltagare; och 
(2) att identifiera faktorer som är relaterade till dessa effekter 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Multipel regressionsanalys 

Urval Deltagarna, 498 friska frivilliga personer, 244 män och 254 kvinnor i åldern 20 år och äldre. De 
besökte skogen under 4 dagar i november och december. 

Datainsamling Deltagarna fick fylla i självuppskattningsformulär vid två tillfällen vid skogsupplevelsen. En gång 
vid ankomst, en gång efter att ha vistats i skogen (Forest-1 och Forest-2) samt två kontrolldagar 
när deltagarna inte besökt skogen (Control-1 och Control 2). De mätinstrument som användes var; 
Multiple Mood Scale-Short Form(MMS-SF) och State Trait Anxiety Inventory A-State scale 
(STAI-S) 

Dataanalys Statistisk analys. En tvåvägsanalys utfördes (ANOVA) avseende miljöns påverkan och hur 
deltagarnas emotionella status skattades (skogen vs kontrolldagen) och slutdatumet för varje 
undersökning (den första undersökningen vs den andra undersökningen på varje dag) 

Bortfall Redovisas, totalt gav 541 personer sitt medgivande att deltaga i studien, av dessa inkluderades 498 
personer. Anledningen till bortfallet av de resterande 43 deltagarna redovisas inte. 

Slutsats Studien visar att Shinrin-Yoko minskar stressnivåer och har psykologiska effekter, hos ständigt 
stressade personer hade Shinrin-Yoko metoden störst effekt. Faktorer som är relaterade till dessa 
psykologiska effekter visade sig vara fientlighet, depression, tristess och livlighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
  



 

 

Artikel 13 
Referens Ochiai, H., Harumi, I., Chorong, S., Kobayashi, M., Takashi, M., Takahide, K., Qing, L., 

Shigeyoshi, K., Imai, M., & Miyazaki, Y. (2015). Physiologocal and Psychological Effects of 
Forest Therapy Program on Middle-Aged Females. Int. J. Environ. Res. Public Health 12(12 

Land  
Databas 

Japan 
Medline 

Syfte Att jämföra de fysiologiska och psykologiska effekterna av skogsterapi med vardagliga aktiviteter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Semantisk differentialmetod 

Urval 17 japanska kvinnor deltog i detta experiment, ålder 40 – 73 år, medelåldern var 62,2 år. De 
rekryterades från Health Promotion Center i Agematsu, Nagano Prefecture 

Datainsamling Pulsvärden, blodtrycksmätning, kortisolnivå i saliv samt deltagarna fyllde i frågeformulär. Profil 
för Mood State (POMS). 

Dataanalys Fysiologiska och psykologiska inspektioner utfördes vid samma tidpunkt dagen före och på 
skogsterapidagen.  Profil för Mood State (POMS) enligt semantisk differential-metod. 

Bortfall Redovisas, finns inget bortfall. 

Slutsats Studien visade att skogsterapi gav en signifikant minskning av (1) pulsfrekvensen, (2) minskning 
av kortisolnivåer i saliven, (3) ökning av positiva känslor (4) minskning av negativa känslor. Det 
finns betydande fysiologiska och psykologiska fördelar med skogsterapi för medelålders kvinnor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
  



 

 

Artikel 14 
Referens Van der Waerden, E. B. J., Hoefnagels, C., Hosman M. H. C., Souren, M., P & Jansen W. J. M. 

(2013). A randomized controlled trial of combined exercise and psycho-education for low-SES 
women: Short- and long-term outcomes in the reduction of stress and depressive symptoms. Social 
Science & Medicine,84-93 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycInfo 

Syfte Att utvärdera effekten av multidiciplinär (kombination av träning och utbildning i psykisk hälsa) 
primärprevention för att minska stress och depressiva symptom hos kvinnor med låg socio-
ekonomisk status. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Målpopulationen för interventionen var nederländska kvinnor (20-55år) med låg socio-ekonomisk 
status med depressiva symtom eller som led av stressrelaterade symptom. 161 kvinnor deltog i 
studien. 

Datainsamling Information om kvinnors psykiska symptom och funktionella status samlades in av en 
interventionspersonal genom halvstrukturerade intervjuer där men använde sig av olika skalor: the 
Perceived Stress Scale (PSS) och även versionen av Center for Epidemiological Studies 
Depression (CESD-SF) 

Dataanalys Dataanalysen innehöll beskrivande statistik över de primära resultaten. Utfallsanalyser 
genomfördes med hjälp av logistiska regressionsanalyser för att undersöka skillnader i 
sociodemografiska egenskaper och symtompoäng för de deltagare som inte fullbordade alla 
mätningar efter baslinjevärderingen. För att söka efter existerande skillnader mellan de tre 
villkoren för beskrivande variabler och resultatåtgärder vid studieinmatning trots randomisering 
gjordes variansanalys för kontinuerliga variabler och Chi-kvadratanalyser utfördes för kategoriska 
variabler. Analyser utfördes med användning av PASW-statistikversion 

Bortfall Redovisas, 12 kvinnor hoppade av studien innan baslinjebedömningen och exkluderades för 
vidare analyser. 

Slutsats Slutsatsen är i stort sett förenlig med det begränsade antalet tidigare rapporter om effektiviteten av 
integrerade motion / psykosociala insatser för mental hälsa. Det var den första studien om möjliga 
fördelar med kombinerad träning och utbildning i mental hälsa för denna befolkningsgrupp. Det 
har också varit det första försöket att förlänga uppföljningsåtgärder för möjliga 
interventionseffekter upp till ett år efter deltagande i dessa typer av kombinerade insatser. Trots att  
kvinnor i den kombinerade träning och utbildningsgruppen visade signifikanta minskningar i sina 
depressiva symtom och upplevde minskade stressnivåer över tid, var denna minskning inte 
signifikant från vad som hittades i kontrollgruppen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 



 

 

Artikel 15 
Referens Woods - Giscombé, C. L. & Gaylord, A. S. (2014). The Cultural Relevance of Mindfulness 

Meditation as Health Intervention for African Americans: Implications for Reducing Stress-
Related Health Dispartities. Journal of Holistic Nursing. Vol 32 no 3, 147-160 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att bedöma den kulturella relevansen av mindfulness -en meditationsutbildning som ett 
hälsoprojekt för att förebygga stressrelaterade hälsoproblem bland afroamerikanska vuxna i 
sydöstra USA. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv analys 

Urval 15 personer deltog frivilligt i studien, ålder 24 – 57 år, tolv kvinnor och tre män, samtliga hade 
tidigare erfarenhet av mindfulness. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor om hur deltagarna upplevde effekten av mindfulness och om de 
upplevde sig vara mindre stressade. Intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. 

Dataanalys Samtliga intervjuer transkriberades och kodades 

Bortfall Redovisas, finns inget bortfall. 

Slutsats Undersökningsresultaten visar att medvetenhetsmeditation kan vara ett kraftfullt alternativ för 
stresshantering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 
  



 

 

Artikel 16 
Referens Währborg, P., Petersson, F. I., & Grahn, P. (2014). Nature-assisted rehabilitation for reactions to 

serve stress and/or depression in a rehabilitation garden: long-term follow-up including 
comparisons with a matched population- based reference cohort. Journal of rehabilitation 
medicine 46: 271-276 

Land  
Databas 

Sverige 
Pubmed 

Syfte Att jämföra förändringar i sjukfrånvaro och hälso-och sjukvårdsbesök för patienter med 
stressrelaterad ohälsa, med hjälp av naturbaserad rehabilitering, med en matchad 
befolkningsbaserad referenskohort (traditionell behandling). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Retrospektiv kohortstudie 

Urval 118 personer som hänvisats av Försäkringskassan till naturrehabiliterande program. 
Inklusionskriterierna var; sjukskrivning i  >3 månader på grund av en allvarlig stressrelaterad 
diagnos (ICD-10). Kontrollgruppen på 678 personer rekryterades från Region Skånes hälsoregister 
med intentionen att få 8 kontroller per fall. Detta var dock inte möjligt i alla fall, eftersom ett 
tillräckligt antal bra matchningar inte hittades. 

Datainsamling Sjukfrånvaro och hälso-och sjukvårdskonsumtion var primära variabler i denna studie. 

Dataanalys Statistisk ANOVA-regressionsanalys med data insamlad från Försäkringskassan och Region 
Skånes hälsoregister med ICD-10 diagnoser 

Bortfall Redovisas, 6 personer uppfyllde inte diagnoskriterier för att deltaga i studien, av de återstående 
112 personerna som uppfyllde diagnoskriterier, blev ytterligare 7 personer exkluderades då de inte 
längre uppfyllde de geografiska kriterier inom Region Skåne och kunde således inte bli matchade 
med ordentliga kontroller i tillgängliga register. Ytterligare 2 deltagare nådde pensionsåldern (65 
år) under studiens gång och fick därför också exkluderas. Slutligen deltog 103 personer som 
jämfördes med kontrollgruppen. 

Slutsats En betydande minskning av hälso- och sjukvårdskonsumtion noterades bland deltagarna i 
naturprogrammet jämfört med referenspopulationen. De viktigaste förändringarna var en 
minskning i polikliniska besök till primärvården och även en minskning inom psykiatrisk vård. En 
strukturerad naturbaserad rehabilitering för patienter med reaktioner på svår stress och mild till 
måttlig depression kan vara fördelaktigt. Detta återspeglas i minskning av hälso-och 
sjukvårdskonsumtion. Dock hittades inga signifikanta skillnader i sjukskrivningsstatus. 
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