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Sammanfattning

Hälso- och sjukvården har traditionellt arbetat kurativt. Tidigare forskning har visat 
att samhällsutvecklingen de senaste 20 åren, med högt tempo och stora krav, har 
resulterat i en ökning av stressrelaterad ohälsa, både nationellt och internationellt. 
Vinsterna med att arbeta hälsofrämjande är uppmärksammat i allt fler studier och det 
är därför av relevans att studera om Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), en 
förgrening av mindfulness, kan fungera som en effektiv och bidragande resurs för ett 
mer begripligt, hanterbart och meningsfullt liv. Syftet med denna litteraturstudie var 
att belysa de hälsofrämjande effekterna av MBSR. Tio artiklar valdes för granskning 
och utifrån artiklarnas resultat framkom två kategorier: Kortvariga hälsofrämjande 
effekter och långvariga hälsofrämjande effekter. Resultatet visade att MBSR har 
hälsofrämjande effekter, både ur ett kortvarigt och långvarigt perspektiv. Genom 
kontinuerligt utövande av MBSR ökar självkännedomen och medvetenheten, vilket 
resulterar i större hanterbarhet i vardagen och utövarna upplever en större 
meningsfullhet. Den mängd och bredd av olika hälsofrämjande effekter som 
uppmärksammats i denna litteraturstudie bör vara indikation på vidare forskning för 
fler användningsområden samt motivationens inverkan på utövande. Fler studier bör 
även inkludera ett samhällsperspektiv där de kostnadseffektiva aspekterna av MBSR 
undersöks. 
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Abstract 

Health services have traditionally worked curative. Previous studies have shown a 
societal development during the last 20 years, indicating an increased pace and great 
demands that results in decreased health due to stress, nationally as well as 
internationally. However, the benefits of working with health promotion is noted in 
more and more studies and therefore it is relevant to study whether MBSR, a further 
development of mindfulness, can be used as an effective resource in order to 
contribute and achieve a more comprehensible, manageable and meaningful life. 
The purpose of this study was to examine the health effects of MBSR. Ten articles 
were selected for review and based on the results collected from all articles, two 
categories were revealed: Short-term health benefits and long-term health effects. The 
results showed that MBSR has health effects, from both a short-term and long-term 
perspective. Through continuous pursuit of MBSR increases self-knowledge and 
awareness, resulting in greater manageability of everyday life and practitioners 
experience a greater meaningfulness. The variety and breadth of various health 
promoting effects that was highlighted in this literature study might indicate further 
research regarding more uses and how motivation influence the amount of exercise 
and effect. More studies should also include a societal perspective, where the cost 
aspects of MBSR are investigated. 
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Inledning 
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity” (Världshälsoorganisationen, 1948). Psykisk 
ohälsa och stressrelaterad problematik ökar och etableras i allt större utsträckning, 
såväl nationellt som internationellt (Schenström, 2007). Folkhälsomyndigheten (2014) 
påvisar, efter flertalet undersökningar, att utvecklingen av stressrelaterade besvär i 
form av ängslan, oro, ångest och sömnproblematik är utbredd vad gäller både ålder 
och kön, även om det framförallt sker en ökning bland unga kvinnor (ibid.).  

Ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Socialstyrelsen (2005) betonar i 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska betydelsen av undervisning 
och stöd i hälsofrämjande syfte. Vikten av kritisk reflektion gällande befintliga rutiner 
och metoder framhålls, för att initiera och inspirera till utvecklingsarbete och för att 
möjliggöra införandet av ny kunskap (ibid.). Svensk sjuksköterskeförening (2005) 
menar vidare att sjuksköterskan har ett ansvar i att vidareutveckla 
omvårdnadsvetenskapen och förmedla denna i samhällsdebatten. 

Mindfulness är ett holistiskt tillvägagångssätt som stämmer väl överens med 
sjuksköterskans hälsofrämjande värderingar och som dessutom gagnar sjukvården ur 
ett kostnadseffektivt perspektiv (Proulx, 2003). Allt fler studier belyser 
sjuksköterskans yrkesroll som gynnsam för hälsofrämjande arbete och ökad tillgång 
till kostnadseffektiva resurser är därmed essentiell och värdefull (Kemppainen, 
Tossavainen & Turunen, 2013). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) är en 
metod som utvecklats genom mindfulness, där målsättningen är att lära individer att 
svara på omständigheter med ett förhållningssätt som främjar både fysisk och psykisk 
hälsa (Bishop, 2002).  

Bakgrund 
På kort tid har samhället utvecklats från tydliga samhällsstrukturer, som begränsade 
öppettider i butikerna, arbetstid placerad under dagtid och en telefon endast kopplad 
till vägguttaget, till ett helt nytt läge med större fokus på individualisering och ökad 
tillgänglighet dygnet runt (O. Schenström, personlig kommunikation, 14 oktober, 
2014). Denna utveckling utmanar individen att anpassa sig till samhällets nya tempo 
och krav (ibid.). En generell ökning av stressrelaterad problematik så som ängslan, 
oro, ångest och sömnbesvär har skett sedan 1990-talet (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Allra tydligast är dock ökningen bland unga kvinnor men även män i åldrarna 16 till 
24 år. Den psykiska ohälsan har i grupperna tredubblats. Tänkbara anledningar till 
denna utveckling diskuterades i årsrapporten från 2009 och direktrelaterade orsaker 
kunde inte fastställas men dagens rådande fokus på individualisering framställdes som 
en möjlig förklaring (ibid.).  
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Stress 

Stress uppstår när individen inte lyckas samspela med miljöns eller omgivningens 
krav (Rydén & Stenström, 2008). Begreppet kan förklaras på många olika sätt men 
två ledande faktorer framträder i de allra flesta definitioner, vilket innebär att en yttre 
faktor påverkar och orsakar inre fysiologiska samt psykologiska förändringar. 
Omställningen eller störningen upplevs som ett hot mot individens existens och 
välbefinnande (ibid.). Enligt Schenström (2007) tillämpas begreppet både för att 
beskriva de fysiologiska reaktionerna samt den känslomässiga upplevelsen. Den akuta 
stressreaktionen är inställd på överlevnad på samma sätt som för 35 000 år sedan. 
Idag ser dock förutsättningarna annorlunda ut och kroppen utsätts många gånger för 
stress utan förekomst av reella hot, en form som benämns som icke-funktionell stress. 
Långvarig icke-funktionell stress minskar aktiviteten i hippocampus i hjärnan, som 
involverar minne och orientering i tid och rum (Hölzel, Lazar, Gard, Schuman-
Olivier, Vago, & Ott, 2011). Ytterligare en riskfaktor är påskyndad åldrandeprocess, 
då cellernas delningsprocess försämras och minskar (Epel, Daubenmier, Moskowitz, 
Folkman, & Blackburn, 2009). Schenström (2007) menar att tidigare i människans 
historia var stressfunktionen en förutsättning för överlevnad, idag har den istället 
blivit ett hot mot vår hälsa.  

Hälsofrämjande omvårdnad 

Sjuksköterskan har en viktig roll i den hälsofrämjande omvårdnaden (Kemppainen et 
al., 2013). Hälso- och sjukvården har traditionellt arbetat utifrån ett patogent 
perspektiv vilket möjliggjort reducering av patologiska tillstånd, men som inte 
fullständigt främjat det fysiska, psykiska eller sociala välbefinnandet (Proulx, 2003). 
Becker och Rhynders (2013) belyser hur det hälsofrämjande perspektivet kan utgöra 
ett komplement till det patogena. Som komplement främjas det holistiska 
perspektivet, vilket överensstämmer med sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande (Proulx, 2003; Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

Hälsofrämjande omvårdnad härstammar från det salutogena perspektivet, motsatsen 
till det patogena, och fokuserar på hälsans ursprung (Antonovsky & Elfstadius, 2005). 
Antonovsky, som är grundaren till begreppet, förklarar att till skillnad från 
patogenesens klassifikation av människor som sjuka eller friska så framhålls en 
multidimensionell skala av hälsa och ohälsa. Patogent perspektiv ser sjukdom som 
något avvikande och inriktar sig på vad som orsakar sjukdom, medan salutogent 
perspektiv istället fokuserar på vilka faktorer som kan upprätthålla eller främja hälsa. 
Den avgörande faktorn för om en människa upplever hälsa, sjukdom eller något 
däremellan beror på hur väl individen hanterar stressorerna. Människans egna resurser 
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och verktyg framhålls för att framgångsrikt kunna hantera de spänningar som uppstår 
i utmanande situationer (ibid.).      

Känsla av sammanhang, (KASAM), har arbetats fram av Antonovsky som ett 
nyckelbegrepp i upprätthållandet av hälsa och i strävan mot den positiva polen av 
hälsoskalan (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Människor innehar olika grader av 
KASAM men känslan av sammanhang går att öva upp. Begreppet belyser tre 
komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor med hög 
KASAM anpassar sig till situationer de hamnat i och utvecklar olika copingstrategier 
på ett adaptivt och flexibelt sätt. Yttre och inre stressorer struktureras upp 
förnuftsmässigt för att bli mer begripliga och genom att utnyttja copingstrategier på 
ett effektivt sätt ökar hanterbarheten, situationen de hamnat i sätts i ett sammanhang 
och får en ökad mening (ibid.).  

Mindfulness 

Mindfulness innebär medveten närvaro i nuet, med en förutsättningslös och 
ickedömande hållning (Schenström, 2007). Buddismen är den religion som i störst 
utsträckning fokuserat på medveten närvaro genom meditation, vilket är anledningen 
till att mindfulness utvecklats som en förgrening av buddistisk filosofi. Det är inte en 
teknik utan snarare ett förhållningssätt, avsett att tränas dagligen (ibid.). Bishop 
(2002) menar att mindfulness kan ses som ett tillstånd där individen är medvetet 
närvarande och fokuserad på realiteten av nuet genom acceptans och 
tillkännagivande, utan att fastna vid specifika tankar av upplevelser eller emotioner. 
Proulx (2003) menar vidare att individen uppmuntras till att utforska och stärka de 
egna resurserna för utveckling, lärande och läkande. Ökad medvetenhet av 
upplevelser möjliggör ökad mindfulness och stressreduktion genom förbättrad coping 
(ibid.). 

Genom mindfulness minskar aktiviteten i amygdala i hjärnan, vilket resulterar i att 
reaktioner som stress och negativa känslor inte utlöses lika automatiserat, dessutom 
sker återhämtningen mer effektivt (Hölzel et al., 2011). Ny forskning har även 
upptäckt stamceller i hjärnan som genom mindfulnessträning kan utvecklas till nya 
hjärnceller (ibid.). Nilsonne (2009) betonar att hjärnan alltså är formbar, 
neuroplastisk. Meditation är en essentiell del av mindfulness och individer med lång 
erfarenhet av meditation utvecklar en tjockare hjärnbark, framförallt i pre frontala 
cortex, pannloben. Hjärnbarken är den del av hjärnan som utför de mest komplexa 
omvärldsanalyserna via sinnesintryck. Vid självreflektion påverkas insula, ett av de 
områden i hjärnan som är delaktig gällande reglering av emotioner, och därmed öka 
den empatiska förmågan (ibid.). Schenström (2007) beskriver vidare att den högra 
främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet 
och depressivitet. Den vänstra motsvarande delen styr över känslor som entusiasm, 
intresse, nyfikenhet, glädje och lycka. Efter ett par månader av regelbunden träning i 
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mindfulnessmeditation sker en förskjutning av aktivitet från den högra till den vänstra 
sidan. Förskjutningen har kunnat påvisas redan efter åtta veckors träning (ibid.). 

MBSR 

MBSR är en metod som utvecklats utifrån mindfulness med avsikt att göra meditation 
mer lättillgänglig och nå ut till så många människor som möjligt i behov av att 
reducera stress (Schenström, 2007). Religiösa influenser har helt uteslutits, yoga har 
integrerats och övningarna är anpassade att kunna utföras av personer med fysiska 
begränsningar, eller personer som aldrig tidigare utövat varken meditation eller yoga. 
MBSR har fått stort genomslag i västvärlden och är en undervisningsmetod som 
möjliggör ett stort antal deltagare, ungefär 30-40 personer per grupp. I genomsnitt 
sker en session per vecka under några timmar per tillfälle med instruktör närvarande. 
Enligt Bishop (2002) är MBSR ett kliniskt program med målsättningen att underlätta 
upplevelser av påfrestande tillstånd eller sjukdom. Genom regelbunden träning i 
mindfulnessmeditation ökar den egna förmågan att reglera emotioner och därmed 
reducera stress. Proulx (2003) menar att övningarna ökar individens kapacitet att 
hantera situationer objektivt. 

De huvudsakliga komponenterna i MBSR är kroppsskanning, mindful yoga samt 
sittande meditation (Sauer-Zavala, Walsh, Eisenlohr-Moul, & Lykins, 2013). Under 
kroppsskanning fokuserar deltagarna uppmärksamheten på olika delar av kroppen. De 
uppmanas, utan värderingar eller dömande tankar, att känna efter hur kroppen känns. 
Deltagarna fokuserar i mindful yoga på kroppen i rörelse, stretch eller i en position. I 
sittande meditation fokuserar och observerar deltagarna sin egenandning, ljud i 
omgivande miljö, kroppsliga sensationer, tankeflöden samt emotioner (ibid.). I MBSR 
används både centrerad och mottagande meditation (Birx, 2013). Centrerad 
meditation innebär att fokusera uppmärksamheten inåt för att möjliggöra en ökad 
medvetenhet av självet och objektiva tankar gällande kroppssensationer, även 
emotioner involveras. Mottagande meditation inkluderar medveten närvaro i nuet utan 
att fokusera på specifika föremål eller personer i omgivningen. Utveckling av 
förmågan att släppa tankar, emotioner och sensationer ökar möjligheten att uppleva 
erfarenheten som den är (ibid.).  

Det primära målet med MBSR enligt Bishop (2002) är att tillhandahålla och 
tydliggöra individens resurser som möjliggör hantering och reglering av stress och 
emotioner. Utöver stressreduktion har mindfulness och MBSR-program 
hälsofrämjande effekt på fysiska och psykiska tillstånd samt sjukdomar (Proulx, 
2003). Zeidan, Grant, Brown, McHaffie, och Coghill, (2012) förklarar att signifikanta 
effekter efter MBSR-intervention gällande kronisk smärta har kunnat påvisas, där 
magnetröntgen har visat en minskad reaktiv aktivitet i hjärnan. MBSR har positiv 
inverkan även vid fibromyalgi, cancer, ångesttillstånd, depression samt reducering av 
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stressorer i olikartade kontexter som skol- och fängelsemiljö (Grossman, Niemann, 
Schmidt, & Walach, 2004).   

I sjuksköterskans yrkesroll ingår hälsofrämjande arbete, dock finns organisatoriska 
barriärer som framförallt innefattar frågor gällande kostnader i pengar och tid 
(Kemppainen et al., 2013). Folkhälsomyndigheten (2014) visar att medellivslängden i 
Sverige har stigit under mer än ett sekel, vilket leder till en växande 
befolkningsmängd som ökar kraven på kostnadseffektiva åtgärder. Ekvationen mellan 
inkomst och utgift blir alltmer pressad (ibid.). Hälso- och sjukvårdens organisatoriska 
ledare är medvetna om vikten av hälsofrämjande arbete och dess effekter, trots detta 
prioriteras inte arbetssättet tillräckligt mycket för implementering (Kemppainen et al., 
2013). Sjuksköterskans yrkesroll belyses allt mer i studier som gynnsam för 
hälsofrämjande arbete och därför är ökad tillgång till kostnadseffektiva resurser 
essentiell och värdefull (ibid.). 

Problemformulering 
Hälso- och sjukvården har ur ett traditionellt perspektiv främst arbetat kurativt, vilket 
inneburit att hälsofrämjande vård inte prioriterats i samma utsträckning. Dagens 
utveckling av stressrelaterad ohälsa ställer höga krav och utmanar hälso- och 
sjukvården i ett helt nytt läge. Befolkningens ökade vårdbehov står i kontrast till 
organisationens krav på kostnadseffektivitet. Vinsterna med att arbeta hälsofrämjande 
uppmärksammas i allt fler studier och det är därför av relevans att studera om MBSR 
kan vara en effektiv och bidragande resurs för ett mer begripligt, hanterbart och 
meningsfullt liv. 

Syfte 

Syftet var att beskriva MBSR som en hälsofrämjande resurs. 

Metod 

Metoden som använts i studien är enligt Henricson (2012) en litteraturstudie med 
induktiv ansats.  

Datainsamling 

En inledande fritextsökning gjordes i två av de största databaserna, Cinahl och 
PubMed, för överblick av ämnesområdet. Cinahl visade sig sakna relevanta artiklar 
gentemot syftet, PubMed däremot gav artiklar av betydelse och därför utfördes en 
specialiserad sökning enbart i PubMed. Sökningen, med mindfulness som ämnesord, 
resulterade i 222 träffar. För att avgränsa sökningen adderades följande sökkriterier; 
engelskspråkiga artiklar som publicerats under de senaste fem åren innehållande 
abstract, vilket reducerade till 177 träffar. Sökorden health och stress lades till i två 
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separata sökningar för ökad relevans till syfte; mindfulness AND stress samt 
mindfulness AND health. 
 
Inklusionskriterier:  
Artiklar skrivna på engelska, innehållande abstract, publicerade under de senaste fem 
åren, studier på MBSR samt fokus på hälsofrämjande perspektiv.  
 
Exklusionskriterier:  
Pilotstudier, review artiklar, studier med odefinierad metod, studier med fokus på 
andra metoder eller inriktningar inom mindfulness än MBSR samt studier med 
begränsad generaliserbarhet.  
 
Sökningen mindfulness AND stress gav 84 träffar. Sökningen mindfulness AND 
health gav 113 träffar. Totalt lästes 161 abstracts av sammanlagt 197, då övriga 
studiers titlar tydligt innefattade en eller flera exklusionskriterier. Efter ytterligare 
bedömning av artiklarna enligt inklusions- och exklusionskriterier, genererade det 
första urvalet i 20 artiklar från sökningen av mindfulness AND stress respektive 29 
från mindfulness AND health. Av dessa totalt 49 artiklar var 13 dubbletter.  
 
De utvalda artiklarna lästes först enskilt och sedan gemensamt för kritisk granskning 
av hela innehållet, för ett andra urval. Mindfulness AND stress genererade i åtta 
artiklar och mindfulness AND health i 11 artiklar. Av dessa totalt 19 artiklar var sju 
dubbletter. Efter att ha räknat bort de sju dubbletterna kvarstod 12 artiklar. Dessa 
kvalitetsgranskades i enlighet med Carlsson och Eiman (2003). Fyra ansågs därefter 
inte vara av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet eller av tillräcklig relevans kopplat 
till syftet och ett tredje urval genomfördes. De båda sökningarna i PubMed gav 
slutligen åtta resultatartiklar. 
 
I syfte att öka den vetenskapliga kvaliteten och generaliserbarheten till svensk hälso- 
och sjukvård samt inkludera ett psykologiskt perspektiv i litteraturstudien utfördes en 
komplementär sökning i PsycInfo av svenska studier. För att täcka in samma område 
som tidigare sökning användes samma sökord i PsycInfo, i följande kombination av 
de booleska operatorerna: mindfulness AND health OR stress. Sökningen 
begränsades till refereegranskade svenska studier som var skrivna på svenska eller 
engelska samt studier gjorda de senaste fem åren förenligt med inklusionkriterierna, 
vilket gav 12 artiklar. De 12 artiklarna bearbetades med hänsyn till samtliga 
inklusions- och exklusionskriterier, vilket resulterade i att två artiklar valdes bort. 
Därefter bearbetades hela texten av de kvarvarande 10 artiklarna. Efter granskning av 
hela innehållet valdes åtta artiklar bort. En fullständig artikelbedömning gjordes enligt 
Carlsson och Eiman (2003) på de återstående två artiklarna.  
 
De tre sökningarna ledde gemensamt till 10 resultatartiklar varav samtliga hade 
vetenskaplig grad I förutom en med grad II. För ytterligare förtydligande gällande 
sökordsöversikt och sökhistorik, se bilaga A och B.  
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsfrihet innebär ett etiskt ansvar enligt Statens offentliga utredningar (SOU 
1999:4). Ett väl fungerande system för etisk prövning är en förutsättning för att 
allmänheten ska kunna ha förtroende för forskningen. De huvudsakliga etiska 
avvägningarna omfattar fyra aspekter; Val av forskningsprojekt eller problematik, 
genomförande, ansvar för forskningens konsekvenser samt ansvar att följa upp den 
vetenskapliga utvecklingen (ibid.). Det är därmed relevant att redogöra att etiskt 
godkännande framgår i åtta av de 10 artiklarna.  

Databearbetning  
Inledningsvis i databearbetningen lästes samtliga resultatartiklar igenom grundligt. 
Detta gjordes för att nå fördjupad förståelse av innehållet, samt dess relevans till 
syftet. Relevant innehåll färgkodades och urskiljdes genom kondensering, reducering 
och fokusering. Varje artikel analyserades grundligt och sammanställdes i bilaga C 
för artikelöversikter. Därefter bearbetades det sammanlagda resultatet, i relation till 
helheten och varandra. Det övergripande resultatet som framkom efter bearbetning 
ledde till tabell 1 nedan, över följande kategorier: korvariga hälsofrämjande effekter 
av MBSR och långvariga hälsofrämjande effekter av MBSR.  

Tabell 1: Hälsofrämjande effekter  

Kortvariga 
hälsofrämjande 
effekter av MBSR 

 
● Sänkt stressnivå 
● Minskad smärta 
● Sänkt blodtryck 
● Stabiliserade insulinnivåer 
● Lägre inflammationsnivåer 
● Minskad mental trötthet 
● Effektivare återhämtning 
● Förbättrad tankeverksamhet 
● Minskad stresskänslighet 
● Minskad ljudkänslighet 
● Reducerad irritation 
● Förbättrad koncentration  
● Höjd initiativförmåga 
● Reducering av pessimistiska tankar 
● Förbättrad sömnkvalitet 
● Tillfälligt minskad ängslan och oro 
● Reducerade IBS-symtom 

 
Graden av motivation styr om effekterna blir långvariga 
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Långvariga 
hälsofrämjande 
effekter av MBSR 

 
Graden av motivation styr om långvarig effekt utvecklas 
 

● Reducering av posttraumatisk stress 
● Ökad självkännedom och medvetenhet 
● Observering med uppmärksamhet och en ickedömande hållning 
● Minskad negativ reaktion på egna erfarenheter  
● Utveckling av spiritualitet 
● Minskad oro 
● Kognitiv och- beteendemässig coping 
● Mer meningsfullt och hanterbart liv 

 
 

Resultat 

Kortvariga hälsofrämjande effekter 

I resultatet framkom att ett åtta veckors MBSR-program hade flera kortvariga 
hälsoeffekter, under och direkt efter avslutad intervention (Bergen-Cico, Possemato, 
& Cheon, 2013; Zernicke, Campbell, Blustein, Fung, Johnson, Bacon, & Carlson, 
2013). En genomgående effekt i form av sänkt stressnivå var tydlig bland de allra 
flesta av studiernas deltagare (ibid.). Förutom sänkt stresspåslag genererade 
programmet bland annat förbättrade fysiologiska parametrar som stabiliserade 
insulinnivåer, lägre inflammationsmarkörer och sänkt blodtryck samt minskad 
upplevd smärta (Gallegos, Hoerger, Talbot, Krasner, Knight, Moynihan, & 
Duberstein, 2013a; Nyklíček, Mommersteeg, Van Beugen, Ramakers, & Van Boxtel, 
2013; Ussher, Spatz, Copland, Nicolaou, Cargill, Amini-Tabrizi, & McCracken, 
2014). I direkt anslutning till interventionen för deltagare som rehabiliterats för stroke 
och hjärnskador gav MBSR efter åtta veckor: minskad mental trötthet med 25 procent 
och effektivare återhämtning, förbättrad tankeverksamhet och koncentration med 10 
procent, minskad stress- och ljudkänslighet, reducerad irritation, höjd 
initiativförmåga, reducering av pessimistiska tankar och förbättrad sömnkvalitet 
(Johansson, Bjuhr, & Rönnbäck, 2012). Gallegos, Hoerger, Talbot, Moynihan, och 
Duberstein (2013b) visade att MBSR kan användas som resurs för äldre vid 
depressiva symtom av låg svårighetsgrad, dock hade interventionen mindre effekt vid 
depressiva symtom av högre grad. 

Av de tre huvudkomponenterna i MBSR: sittande meditation, yoga och 
kroppsskanning, resulterade utövning av sittande meditation till direkt förbättrade 
insulinnivåer och kroppsskanning i lägre inflammationsnivåer (Gallegos et al., 
2013a). Tillämpning av yoga förbättrade både insulin- och inflammationsnivåerna 
(ibid.). Kroppsskanning visade sig även ge resultat redan efter första sessionen hos 
patienter med kronisk smärta (Ussher et al., 2014). Programmets påverkan på 
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deltagarnas förmåga att hantera ängslan och oro ledde till att smärtan upplevdes lägre. 
Störst effekt uppnåddes på mottagning tillsammans med instruktör men när deltagarna 
sedan skulle utföra momentet i sin egen hemmiljö gav det däremot ingen signifikant 
effekt (ibid.). Vid interventionen för akut stress exponerades deltagarna för stresstest 
och resultatet visade på en generell blodtryckssänkning samt stabiliserade nivåer både 
under det akuta skedet och vid återhämtningen efter testet (Nyklíček et al., 2013). 
Zernicke et al. (2013) visade att patienterna som diagnostiserats med Irritable Bowel 
Syndrome (IBS) och som fullföljde MBSR-programmet, reducerade sina symtom 
med 30.7 procent. Vid uppföljningskontrollen efter sex månader var dock effekten, 
jämfört med kontrollgruppen, obefintlig (ibid.).  

Graden av motivation bland deltagarna under MBSR-interventionen varierade 
(Bränström, Kvillemo, & Moskowitz, 2012). Vid lägre motivationsnivå minskade 
gradvis den upplevda effekten (Hou et al., 2014). Det var 62.7 procent av deltagarna i 
studien om vårdgivande anhöriga som upplevde MBSR som ”hjälpsamt” eller 
”mycket hjälpsamt”, direkt efter avslutat program. En signifikant reduktion av 
upplevd ångest kunde då även påvisas, jämfört med kontrollgruppen. Vid 
uppföljningen efter tre månader var skillnaden mellan grupperna obefintlig och en 
femtedel av deltagarna uppgav att de upplevde att MBSR inte hade någon effekt 
(ibid.). I studien om cancerpatienter sjönk deltagarnas motivation efter avslutad 
intervention ju längre tid som fortgick innan uppföljning genomfördes (Bränström et 
al., 2012). Vid uppföljning, sex månader senare, var det endast 38 procent av 
deltagarna i MBSR-gruppen som regelbundet fortsatte praktisera meditation (ibid.). 

Långvariga hälsofrämjande effekter 

Långvariga effekter visade sig vara beroende av deltagarnas grad av motivation 
(Bränström et al., 2012). Fortsatt utövande även efter MBSR-interventionen 
rekommenderades för mer djupgående förändringar och därmed ökad varaktighet 
(Bergen-Cico et al., 2013). Vid hög motivation och fortsatt kontinuerligt utövande av 
MBSR uppgavs metoden eventuellt ge effekt vid mer djupgående ångest och svårare 
depression över tid (Johansson et al., 2012).  

Signifikant reducering av posttraumatiska stressymtom framkom bland de deltagare 
med bröstcancer som mediterade regelbundet (Bränström et al., 2012). Hou et al. 
(2014) belyste att fortsatt kontinuerligt utövande även efter genomförd MBSR-
intervention innebar en positiv effekt med mer djupgående förändringar utöver endast 
kortvariga eller lindriga symtom. Deltagarna ökade sin självkännedom och 
medvetenhet vilket ledde till ett förändrat tankesätt (ibid.). Den utvecklade förmågan 
att observera med uppmärksamhet och en ickedömande hållning, hjälpte dem att 
undvika att per automatik negativt reagera eller svara på upplevelser eller erfarenheter 
(Bränström et al., 2012). Genom kontinuerlig träning av MBSR lyckades deltagarna 
utveckla sin spiritualitet, minska sin oro, utveckla kognitiv- och beteendemässig 
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coping och därmed uppleva ett mer hanterbart och meningsfullt liv (Henderson, 
Massion, Clemow, Hurley, Druker, & Hébert, 2013).  

Diskussion 
Metoddiskussion 

Artikelsökningar utfördes i databaserna PubMed och PsycInfo med anledning att söka 
bland artiklar med följande inriktningar: medicin, omvårdnad och psykologi. De 
bedömdes relevanta till huvudområdet omvårdnad samt till syftet att beskriva MBSR 
som en hälsofrämjande resurs. Använda sökord tillämpades först efter noggrann 
bearbetning för att öka relevansen till syftet samt huvudområdet omvårdnad. Då 
forskningsområdet framförallt ökat i antal de senaste åren och antalet artiklar var 
överkomligt valdes sökningen att hållas bred i form av få sökord. Därför har många 
abstracts bearbetats för att inte missa eventuella relevanta artiklar. I första sökningen i 
PubMed hade ingen av de åtta funna resultatartiklarna Sverige som ursprungsland. 
Därför gjordes en komplementär sökning i PsycInfo på svenska studier för att 
tydligare kunna förankra resultatet till svensk hälso- och sjukvård. För att hålla 
sökningen bredare tillämpades mindfulness som sökord istället för ämnesord.  

En styrka anses vara resultatartiklarnas mängd och bredd gällande inkluderade länder, 
vilket var gynnsamt för litteraturstudiens generaliserbarhet. I syfte att öka 
litteraturstudiens validitet har målsättningen varit systematisk bearbetning och tydlig 
redovisning av metoden, i största möjliga utsträckning. Att samtliga resultatartiklars 
resultat kunde styrka MBSR som hälsofrämjande resurs svarade till syftet och ökade 
litteraturstudiens reliabilitet. Ytterligare kvalitetssäkring gjordes med hjälp av 
bedömningsmallen från Carlson och Eiman (2003).  

Etiskt godkännande framgick inte i två av 10 resultatartiklar.  Trots det inkluderades 
dessa i resultatet med hänsyn till studiernas metod och publicering i tidsskrifter med 
etiska kriterier och riktlinjer. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) är det 
värt att nämna att vi har viss förkunskap samt personligt intresse att implementera 
mindfulness i vården.  

Resultatdiskussion 
Efter grundlig analys av samtliga artiklar som ingick i resultatet arbetades en 
egendesignad förklaringsmodell, se (Figur 1) fram över de olika hälsofrämjande 
effekternas samband och relation till varandra.  
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Figur 1. Förklaringsmodell över de olika effekternas samband och relation. 

MBSR visade sig med framgång kunna appliceras i en situation här och nu för direkt 
effekt under interventionen samt i nära anslutning till avslutat program; kortvariga 
hälsofrämjande effekter uppstod (Gallegos et al., 2013a; Hou et al., 2014; Nyklíček et 
al., 2013; Ussher et al., 2014; Zernicke et al., 2013). God effekt på ett flertal symtom i 
varierande kontext påvisades, både fysiskt och psykiskt (ibid.). För en hållbar 
hälsofrämjande effekt på en djupare nivå hos individen var motivation för fortsatt 
utövande, även efter avslutat MBSR-program, avgörande (Bränström et al., 2012; 
Hou et al., 2014; Johansson et al., 2012; Ussher et al., 2014). Ytterligare forskning 
påvisade ett tydligt samband mellan ökad medvetenhet och ökat psykologiskt 
välbefinnande (Josefsson, Larsman, Broberg, & Lundh, 2011; Kerr et al., 2011; 
Lindwall, Josefsson och Broberg 2014; Robins, Keng, Ekblad & Brantley, 2012). För 
dem som kontinuerligt fortsatte utöva MBSR stärktes självkännedomen och 
medvetenheten, vilket resulterade i mer bestående och långvariga hälsofrämjande 
effekter där mentalt välbefinnande stod för en stor del (Bränström et al., 2012; 
Henderson et al., 2013; Hou et al., 2014; Johansson et al., 2012). Mindfulness, 
inklusive MBSR, gav utövare efter en tids träning ett förändrat tankesätt. 
Uppmärksamheten och medvetenheten utvecklades vilket resulterade i ett 
förhållningssätt där värdering av negativa upplevelser minskade. Kognitiva och- 
beteendemässiga copingstrategier utvecklades som i sin tur gav individen ett mer 
meningsfullt och hanterbart liv (ibid.). Förhållningssättet och de utvecklade 
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copingstrategierna stämmer väl överens med Antonovsky och Elfstadius (2005) 
förklaring av hög grad av KASAM och går att koppla till begreppets tre huvudsakliga 
komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid.). 

MBSR fungerar framgångsrikt som en resurs, verktyg eller åtgärd i det akuta skedet 
av ett specifikt problem genom exempelvis positiv påverkan på smärta, IBS-utlösta 
symtom och fysiologiska parametrar (Gallegos et al., 2013a; Nyklíček et al., 2013; 
Ussher et al., 2014; Zernicke et al., 2013). Schenström (2007) förklarar dock att 
mindfulness är ett förhållningssätt avsett att tränas dagligen och 
Folkhälsomyndigheten (2014) påvisar ett stort behov av effektiva verktyg som 
hjälpmedel mot den stressrelaterade ohälsans utbredning. MBSR gav en sänkt 
stressnivå vilket möjliggjorde hanterbarheten av de egna känslorna och upplevelserna 
samt gav de fysiologiska förutsättningarna till ett mer meningsfullt och hanterbart liv 
(Johansson et al., 2012). Markanta förbättringar som påvisades vid långvarigt 
utövande av MBSR var: objektiv- och ickedömande hållning, minskad negativ 
reaktion på egna erfarenheter, ökad självkännedom och medvetenhet (Bränström et 
al., 2012; Kerr et al., 2011). Den ökade medvetenheten gav positiva bidragande 
effekter som minskad aggressivitet och ilska, ökad kontakt med de egna känslorna 
och regleringen av dem (Robins et al., 2012). Fortsatt regelbunden träning visade sig 
öka det mentala välbefinnandet (Henderson et al., 2013; Hou et al., 2014; Josefsson et 
al., 2011; Lindwall et al., 2014).   

Det tar tid att förändra tankesätt och beteende (Nilsonne, 2009). MBSR-intervention 
kan påverka och förändra en depression av relativt låg svårighetsgrad i en positiv 
riktning. Däremot påvisades minskad effekt på depressiva symtom av högre 
svårighetsgrad (Gallegos et al., 2013b). Vägledande uppföljning efter MBSR-
intervention var en viktig del för motivationen och fortsatt utövande för långvariga 
effekter (Bränström et al., 2012). I en kvalitativ studie framkom att deltagarnas 
engagemang ökade vid mätbara eller upplevda positiva effekter (Kerr et al., 2011). 
Detta markerar vikten av att belysa deltagarnas positiva framsteg under ett MBSR-
program. En stor del av både mindfulness och MBSR är centrerad meditation, vilket 
innebär att fokusera uppmärksamheten inåt, för ökad medvetenhet av självet (Birx, 
2013). Bekräftelse på framsteg kan fungera som en motivation men fokus på resultat 
främjar inte den egna förmågan att observera sensation, kognition och emotion, vilket 
är nödvändigt ur ett hälsofrämjande perspektiv (Robins et al., 2012). I studierna 
framkom att störst framgång skedde när deltagarna hade MBSR-programmets 
uppsatta ramar eller instruktörer att förhålla sig till. När deltagarna sedan utförde 
övningarna alltmer självständigt sjönk deltagandet och fortsatt utövande (Bränström 
et al., 2012). En utveckling av större uppföljning eller stöd kan tänkas främja 
följsamheten, men balansgången är skör då det handlar om en individuell inre process 
där deltagaren själv står för ansvaret (Proulx, 2003) 
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Människor innehar KASAM i olika stor utsträckning men det är en förmåga som går 
att öva upp (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Vid regelbunden meditation 
förbättrades deltagarnas förmåga att förhålla sig till och hantera stressorer i sin vardag 
(Bränström et al., 2012; Henderson et al., 2013; Johansson et al., 2012). De lyckades 
därmed minska andelen icke-funktionella stresspåslag, begreppet som Schenström 
(2007) förklarar i sin beskrivning av dagens utvecklade samhälle. Hou et al. (2014) 
och Bränström et al. (2012) visade att genom mindfulness och MBSR lär sig 
individen att observera mer objektivt och minska sin reaktion och respons på negativa 
upplevelser. Kontinuerlig träning gav deltagarna ökad självkännedom och 
medvetenhet vilket hjälpte dem att utveckla copingstrategier. Egna resurser 
utnyttjades för att begripa och hantera sin problematik, vilket bidrar till ett mer 
meningsfullt liv (Henderson et al., 2013). Förhållningssättet stämmer väl överens med 
hög grad av KASAM (Antonovsky & Elfstadius, 2005).   

En stor stressrelaterad psykisk ohälsa, i form av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär, 
breder ut sig över både ålder och kön i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). En 
stadig utveckling som skett sedan 1990-talet och som kräver effektiva åtgärder. 
Svensk sjuksköterskeförening (2005) betonar sjuksköterskans ansvar i att 
vidareutveckla omvårdnadsvetenskapen och förmedla denna i samhällsdebatten. 
Mindfulness holistiska tillvägagångssätt stämmer väl överens med sjuksköterskans 
hälsofrämjande värderingar samt organisationens krav på kostnadseffektivitet (Proulx, 
2003). En studie inom svensk primärvård visar att gruppbaserad mindfulnessträning 
är lika effektiv mot stress, ångest och depression som individuell kognitiv 
beteendeterapi (KBT) (Sundquist, Lilja, Palmér, Memon, Wang, Johansson, & 
Sundquist, 2014). Då antalet deltagare var upp till 10 per grupp indikerar resultatet att 
mindfulnessträning är upp till 10 gånger så kostnadseffektivt som individuell KBT. 
Instruktörernas bakgrunder varierar och studien uppmärksammar att sjuksköterskans 
yrkesroll och kompetens är väl lämpad för detta (ibid). Metoden genomsyras av en 
lättillgänglighet då det inte krävs några fysiska hjälpmedel (Schenström, 2007). 
Lättillgängligheten, bredden på påvisad effekt och den självstärkande hälsofrämjande 
effekt metoden genererar kan tänkas stärka implementeringen på både en bred 
population och i flera olika sammanhang. Gallegos et al. (2013b) fann att en MBSR-
intervention har direkt positiv effekt på låg grad av depression men att en högre 
svårighetsgrad kräver längre utövande. Upptäckten kan tänkas stärka MBSR 
ytterligare som ett hälsofrämjande verktyg, där implementering i ett tidigare skede 
skulle vara gynnsamt både ur ett individ- och samhällsperspektiv.   

Konklusion och implikation 
Denna litteraturstudie belyser vikten av att arbeta hälsofrämjande i ett tidigt skede. 
MBSR har hälsofrämjande effekter, både ur ett kortvarigt och långvarigt perspektiv. 
Syftet med mindfulness och MBSR är primärt en bestående och individuell förändring 
vilket kräver regelbundet fortsatt utövande, precis som vid uppbyggnad av en fysisk 
muskel. Graden av motivation är avgörande för kontinuerligt utövande och kräver 
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handledning och bekräftelse från instruktör samtidigt som detta inte får ta överhanden 
i den individuella processen. Genom att deltagarna utvecklar en högre grad av 
självkännedom och medvetenhet kan de med större framgång hantera samhällets 
eventuellt påfrestande tempo och krav.  

Den mängd och bredd av olika hälsofrämjande effekter som uppmärksammas i denna 
litteraturstudie bör vara indikation på vidare forskning för fler användningsområden 
samt motivationens inverkan på utövande. Fler studier bör även inkludera ett 
samhällsperspektiv där de kostnadseffektiva aspekterna av MBSR undersöks. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord PubMed PsycINFO  

Mindfulness  Mindfulness Mindfulness 

Hälsa Health Health  

Stress Stress Stress 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

15/10 PubMed 

"Mindfulness"[Mesh] AND stress  
 
Limiters: Abstract; published in the 
last 5 years; English 84 59 20 3 

15/10 PubMed 

"Mindfulness"[Mesh] AND health  
 
Limiters: Abstract; published in the 
last 5 years; English 113 102 29 5 

3/11 PsycInfo 

mindfulness AND (stress OR 
health ) AND lo.Exact("Sweden") 
 
Limiters: Peer reviewed Additional 
limits -Date: After January 01 
2010; Language: English, Swedish 12 12 10 2 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

 

 

Referens Bergen-Cico, D., Possemato, K., & Cheon, S. (2013). Examining the efficacy of a brief 
mindfulness-based stress reduction (brief MBSR) program on psychological health. Journal of 
American College Health: J of ACH, 61(6), 348-360. doi: 10.1080/07448481.2013.813853 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka mentala hälsofrämjande effekter bland studenter, efter deltagande av ett 
kortare MBSR-program på fem veckor som integrerats i en akademisk kurs. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ 
Kvasi-experimentell. 
Totalt 119 deltagare. Deltagarna i interventionsgruppen var studenter anmälda till utvalda 
hälsokurser. Studenter i den parallella jämförelsegruppen randomiserades från andra hälsokurser på 
samma institution och kontaktades via mail. 
Mätningarna var webbaserade och utvärderade de mentala hälsoeffekterna samt de mentala 
svårigheterna (ångest relaterat tillkaraktäristiska egenskaper/personlighetsdrag). 
Chi-test samt t-test användes att undersöka statistiska skillnader mellan grupperna. 
Inte angivet 
 

Slutsats MBSR-intervention på fem veckor kan ge positiva effekter på den mentala hälsan.  En generell 
stressänkning påvisades, dock indikerar resultatet från studien att längre MBSR-program kan 
behövas för att främja mentala svårigheter, som ångest relaterat till karaktäristiska egenskaper eller 
personlighetsdrag. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (85 %) 
 

 



BILAGA C  

Artikel 2 

 

 

Referens Bränström, R., Kvillemo, P., & Moskowitz, J. T. (2012). A randomized study of the effects of 
mindfulness training on psychological well-being and symptoms of stress in patients treated for 
cancer at 6-month follow-up. International Journal of Behavioral Medicine, 19(4), 535-542. 
doi:10.1007/s12529-011-9192-3 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycInfo 

Syfte Att studera effekterna av MBSR efter sex månaders uppföljning på upplevd stress, depression, 
ångest, post-traumatiska stressrelaterade symtom, positivitet, coping och medvetenhet hos 
patienter som tidigare behandlats för cancer. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Randomiserat urval, med 71 deltagare varav samtliga var kvinnor utom en. 
Datainsamlingen för studien gjordes mellan april 2007 och mars 2008. Utöver info gällande kön, 
ålder, utbildning, inkomst, cancerdiagnos, tiden för diagnosen samt nuvarande medicinering 
gjordes flertalet psykosociala mätningar samt frågor gällande meditation på samtliga deltagare. 
Interventionens effekt analyserades med MANCOVA. För att räkna ut korrelationen mellan 
meditationsutövande och resultatet av mätningarna användes Spearmans rho correlation. 
13 personer 

Slutsats  MBSR har positiv effekt på medvetenhet innefattande observering, agering med uppmärksamhet, 
ickedömande och minskad negativ reaktion av egna erfarenheter, jämfört med kontrollgruppen 
efter sex månader.  Motivation är viktigt för fortsatt utövande. Genom att studera de positiva 
effekterna av MBSR ökar förståelsen för de faktorer som bidrar till de positiva långvariga 
effekterna av mindfulness och MBSR, vilket kan leda till förbättrade interventioner.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (91 %) 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

 

 

Referens Gallegos, A. M., Hoerger, M., Talbot, N. L., Krasner, M. S., Knight, J. M., Moynihan, J. A., & 
Duberstein, P. R. (2013). Toward identifying the effects of the specific components of 
mindfulness-based stress reduction on biologic and emotional outcomes among older adults. 
Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 19(10), 787-792. 
doi:10.1089/acm.2012.0028 
 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Undersöka eventuella positiva effekter av ett åtta veckors MBSR–program, i relation till 
immunsystemets inflammationsmarkörer, insulinnivåer och komponenter bland äldre (>65år). 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Longitudinell studie  
Randomiserat urval. 100 deltagare från äldreboenden som uppfyllde kriterierna: >65 år och 
engelskspråkiga. 
Data samlades in vid flera tillfällen och innefattade prover som visade nivåerna av (IL)-6, IGF-1, 
(ig)M och IgG, loggbok över utövad meditation, skattningsnivå på sig själva på 10 punkter inom 
följande områden: glädje, engagemang, intresse och aktivitetsnivå. 
Longitudinell analys av insamlad data över tid utfördes med hjälp av residualized change score. 
Data analyserades och jämfördes: innan programstart, direkt efter avslutat program, 3 veckor efter 
avslutat program och efter ytterligare 24 veckor. Regressionsanalyser användes även för att 
utvärdera sambandet mellan beroende och oberoende variabler (post-hoc). 
Inte angivet  

Slutsats Yoga har signifikant effekt på insulinnivåer, inflammationsmarkören igG och välbefinnande. 
Sittande meditation förbättrar också insulinnivåer och kroppsskanningen reducerar och förbättrar 
både inflammationsmarkörerna IgM och IgG. Störst effekt visas direkt efter MBSR-intervention 
och tre veckor senare. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (80 %) 
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Artikel 4 

 

 

Referens Gallegos, A. M., Hoerger, M., Talbot, N. L., Moynihan, J. A., & Duberstein, P. R. (2013). 
Emotional benefits of mindfulness-based stress reduction in older adults: The moderating roles of 
age and depressive symptom severity. Aging & Mental Health, 17(7), 823-829. 
doi:10.1080/13607863.2013.799118 
 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Undersöka effekterna med fokus på depressiva symtom hos äldre (>65 år) efter ett åtta veckors 
MBSR-program samt vid senare uppföljning. 
      

 
Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Randomiserat urval, med 200 deltagare 
Mätinstrument och självskattningsskalor i syfte att mäta graden av deltagarnas depressivitet. 
Mätningar utfördes innan interventionen, direkt efter avslutat program och vid en uppföljning sex 
månader senare. 
T-test användes att undersöka statistiska skillnader mellan grupperna. 
Åtta personer 

Slutsats MBSR har positiv effekt på äldre med lägre depressiv svårighetsgrad och anses därför vara en 
lovande intervention. Vid högre grad av depressivitet visar sig effekten av MBSR bli allt mindre 
signifikant, både direkt efter interventionen och efter sex månader. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (91 %) 
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Artikel 5 

 

 

Referens Henderson, V. P., Massion, A. O., Clemow, L., Hurley, T. G., Druker, S., & Hébert, J. R. (2013). 
A randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction for women with early-stage 
breast cancer receiving radiotherapy. Integrative Cancer Therapies, 12(5), 404-413. doi: 
10.1177/1534735412473640 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka positiva effekter av MBSR jämfört med andra metoder vid behandling av 
kvinnor med bröstcancerdiagnos, som genomgår strålbehandling. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Randomiserat urval med 180 deltagare. 
Mätningarna samlades in från deltagare vid fyra olika institutioner, vid fyra tillfällen. 
Samtliga mätningar jämfördes mellan interventionsgruppen respektive kontrollgruppen genom 
användning av chi-två test. 
63 personer 

Slutsats MBSR främjar den psykosociala anpassningen för bröstcancerpatienter som genomgår 
strålbehandling. Genom kontinuerlig träning av MBSR utvecklas spiritualitet, oron minskar, 
kognitiv- och beteendemässig coping utvecklas och därmed upplevs ett mer meningsfullt och 
hanterbart liv. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II (78 %) 
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Artikel 6 

 

 

Referens Hou, R., Wong, S., Yip, B., Hung, A., Lo, H., Chan, P., . . .Ma, S. (2014). The effects of 
mindfulness-based stress reduction program on the mental health of family caregivers: A 
randomized controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 45-53. doi: 
10.1159/000353278 
 Land  

Databas 
Kina 
PubMed 

Syfte Undersöka MBSR’s inverkan på mentalt välbefinnande hos vårdgivare vid vård av närstående. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Blind randomiserad kontrollerad studie. 
Randomiserat urval, med 141 deltagare. 
Datainsamlingen för studien gjordes mellan oktober 2010 och mars 2012, via ett flertal formulär. 
Kontrollgruppen använde en självhjälpsbroschyr som utformats av en sjuksköterska. 
Chi-test samt t-test användes att undersöka statistiska skillnader mellan grupperna. Mann-Whitney 
testet användes för att jämföra gruppernas medelvärde. 
28 personer 

Slutsats MBSR ger signifikant positiv effekt på självkännedom, medvetenhet, depressiva symtom och ångest 
direkt efter avslutad intervention och vid uppföljning tre månader senare, dock med viss minskning 
gällande ångest. Sänkt motivation och därmed även minskat utövande resulterar i en gradvis 
minskad upplevd effekt.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (80 %) 
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Artikel 7 

 

 

Referens Johansson, B., Bjuhr, H., & Rönnbäck, L. (2012). Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 
improves long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Injury, 26(13-14), 
1621-1628. doi:10.3109/02699052.2012.700082 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycInfo 

Syfte Undersöka om MBSR kan fungera som en ny ickefarmakologisk metod i syfte att förbättra 
tillståndet hos patienter med kronisk mental utmattning efter stroke eller traumatisk hjärnskada.   

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 
18 deltagare med stroke och 11 deltagare med traumatisk hjärnskada. Alla deltagare var väl fysiskt 
rehabiliterade utan några större kognitiva försvagningar förutom symtomen av utmattningen som 
de haft minst ett år. 15 deltagare randomiserades till behandlingsgruppen och 14 till 
kontrollgruppen.  
MBSR-gruppen och kontrollgruppen testades före och efter interventionen. Kontrollgruppen fick 
sedan också genomgå MBSR-programmet och testades ytterligare två gånger; en gång före start av 
programmet och sedan en gång efter. Detta för att se om de visade liknande resultat som MBSR-
grupp ett.  
Grupperna fick självskatta sig angående:  

- Mental utmattning, med MFS 15-punktiga frågeformulär 
- Depression och ångest, med The Comprehensive Psychopathological Rating Scale 

(CPRS) 
Sedan gjordes neuropsykologiska tester som undersökte: 

- Hur lång tid information tog att bearbeta 
- Uppmärksamhet 
- Minne 

De neuropsykologiska testerna mättes med WAIS-3 skala, FAS verbal fluency test och Trail 
Making Test (TMT), ANCOVA (jämförelse mellan grupperna), T-test, Mann-Whitney U-test 
(analys av separata faktorer), Bonferroniadjustment (jämförelser mellan flera), Pearson’s 
correlation (samband mellan mental utmattning och bearbetningshastighet) samt SPSS. 
Sju personer 

Slutsats Signifikant förbättring gällande mental trötthet, mental återhämtning, irritabilitet, 
koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar, tankeverksamhet, stresskänslighet, ljudkänslighet, 
sömn, minskade anatomiska begränsningar samt känslomässig påverkan, efter genomförd MBSR-
intervention. Inga signifikanta förbättringar påvisades för ångest och depressionstillstånd ur ett 
kortsiktigt perspektiv, däremot ur ett långsiktigt.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (92 %) 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

 

 

Referens Nyklíček, I., Mommersteeg, P. M. C., Van Beugen, S., Ramakers, C., & Van Boxtel, G. J. (2013). 
Mindfulness-based stress reduction and physiological activity during acute stress: A randomized 
controlled trial. Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, 
American Psychological Association, 32(10), 1110-1113. doi:10.1037/a0032200 
 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Undersöka MBSR:s påverkan på kardiovaskulär- och kortisol aktivitet under akut stress. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 
88 friska personer boende på äldreboende som regelbundet eller ofta upplevde stress 
randomiserades i en testgrupp eller kontrollgrupp. 
Deltagarna fick genomföra ett frågeformulär om sociala och fysiska faktorer såsom alkoholintag, 
rökning, fysisk aktivitet och medicinering. Före och efter interventionen medverkade deltagarna i ett 
laboratoriskt stresstest innehållande vila, stress och återhämtning. Under stresstestet mättes 
kardiovaskulära parametrar (EKG och blodtryck) samt kortisolmängd i saliven. Deltagarna 
genomförde även Percieved Stress Scale (frågeformulär) mätning av daglig stress. 
Parametrarna och salivproven transformerades genom Log10. Interventionens effekt analyserades 
med MANCOVA. 
Tre personer 
 

Slutsats MBSR-intervention ger generell blodtryckssänkning samt stabiliserade nivåer både under det akuta 
skedet och vid återhämtning. MBSR kan vara relevant i både hälsofrämjande syfte och som 
komplement i behandling för att sänka blodtryck.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (90 %) 
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Artikel 9 

 

 

Referens Ussher, M., Spatz, A., Copland, C., Nicolaou, A., Cargill, A., Amini-Tabrizi, N., & McCracken, L. 
M. (2014). Immediate effects of a brief mindfulness-based body scan on patients with chronic pain. 
Journal of Behavioral Medicine, 37(1), 127-134. doi: 10.1007/s10865-012-9466-5 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka de omedelbara effekterna av en kortare session med kroppsscanning (10 
minuter) i klinisk respektive hemmiljö för patienter diagnostiserade med kronisk smärta. 
 

Metod:  
Design 
 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Randomiserat urval, med 55 deltagare. 
Smärthistorik insamlades och korta mätningar gjordes med hjälp av formulär både före och efter 
båda interventionerna, en på kliniken och en hemma.   
Chi-test samt t-test användes att undersöka statistiska skillnader mellan grupperna. Mann-Whitney 
testet användes för att jämföra gruppernas medelvärde. 
Fyra personer 

Slutsats Kroppsscanning (10 minuter) har omedelbar positiv effekt för patienter som upplever kronisk 
smärta, i vårdmiljö med instruktör. Effekten är dock inte lika signifikant i hemmamiljö. Förklaringar 
kan vara minskad motivation i hemmamiljö, samt bristande kunskap som leder till att sessionen 
påbörjas i ett skede när smärtupplevelsen är för stark för att interventionen ska kunna ha god effekt.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I (87 %) 
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Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Zernicke, K. A., Campbell, T. S., Blustein, P. K., Fung, T. S., Johnson, J. A., Bacon, S. L., & Carlson, 
L. E. (2013). Mindfulness-based stress reduction for the treatment of irritable bowel syndrome 
symptoms: A randomized wait-list controlled trial. International Journal of Behavioral Medicine, 
20(3), 385-396. doi:10.1007/s12529-012-9241-6 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Undersöka MBSR:s effekt på fysiska symtom hos patienter diagnostiserade med IBS.  

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie 
Randomiserat urval, med 90 deltagare till två grupper, MBSR-grupp (n=43) och kontrollgrupp (n=47). 
Frågeformulär om livsstil och medicinsk historik, loggbok över utförd meditation, mätinstrument som 
dokumenterade upplevd symtomgrad av IBS, livskvalitet, sinnesstämning, stress och välbefinnande. 
Kategorierna mättes i båda grupperna före och efter interventionen eller kontrollperioden samt vid en 
uppföljning sex månader senare. 
IBS Severity Scoring System som mätte nivån av IBS-symtom.  Chi-test samt t-test användes att 
undersöka statistiska skillnader mellan grupperna. Linjära mixade modeller användes för att 
återupprepat mäta MBSR-programmets effekt, Post hoc-analys samt kompletterande analys för att 
jämföra sammanhanget mellan förbättrat tillstånd och antal genomförda kurstillfällen.  
30 personer 

Slutsats Utförd MBSR-intervention reducerar stress och symtom relaterade till IBS med nästan en tredjedel 
jämfört med kontrollgrupp. Vid uppföljningskontroll efter sex månader var skillnaderna dock 
obefintliga. 
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Framtidsvisioner om en holistisk vård,
där människans alla delar värderas i
lika stor utsträckning. Ambitionen är
en vård där fokus på hela människan
framhålls för att bevara eller främja
det fysiska, psykiska och andliga
välbefinnandet i en dynamisk helhet.


