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SAMMANFATTNING    

Bakgrund: Medlidande beskrivs som en grundsten inom sjuksköterskeprofessionen. 
Compassion fatigue (CF), medkänslotrötthet, är ett tillstånd som är nära kopplat till 
vårdande yrken och omtalas som omvårdandens pris orsakat av sjuksköterskans empatiska 
engagemang. CF orsakar fysiska, psykiska och andliga symtom hos sjuksköterskan. 
Problem: CF förekommer inom vårdyrket, vilket kan påverka både sjuksköterskan och 
patienten negativt. För att motverka CF hos sjuksköterskor är det nödvändigt att identifiera 
uppkomsten av CF och förebyggande åtgärder. Syfte: Att skapa en översikt av 
sjuksköterskors erfarenheter av CF med fokus på dess uppkomst och förebyggande åtgärder. 
Metod: Allmän litteraturöversikt innehållande två kvalitativa artiklar, sju kvantitativa 
artiklar och tre artiklar av mixed method. Resultat: CF förekommer hos sjuksköterskor på 
olika typer av avdelningar. Risker för att utveckla CF är stress och tidsbrist, traumatiska 
upplevelser och brist på stöd på arbetsplatsen. Åtgärder för att minska risken för CF är att 
sjuksköterskor får stöd av familj och arbetskollegor. Tid för reflektion, fysisk aktivitet och att 
skilja på arbete och privatliv är också förebyggande åtgärder för att motverka CF. Slutsats: 
CF är en vanlig förekommande upplevelse hos sjuksköterskor. Därför blir utbildning om hur 
riskfaktorer kan identifieras och vilka åtgärder som finns för att förebygga CF är viktigt för 
sjuksköterskors hälsa. 

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, compassion fatigue, kvalitativ, sjuksköterska, 
utbrändhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT    

Background: Compassion is described as a foundation stone within the nursing profession. 
Compassion fatigue (CF) is a condition closely linked to the nursing profession and is 
referred to the price within nursing caused by the nurse’s empathic commitment. CF causes 
physical, mental and spiritual symptoms to the nurse. Problem: CF occurs within the 
nursing profession which may affect both the nurse and the patient negatively. To prevent CF 
in nurses it is necessary to identify originates and preventive measures. Purpose: To create 
an overview of registered nurses experience of CF with focus on it’s origin and preventive 
measures. Method: General literature overview containing two qualitative articles, seven 
quantitative articles and three mixed-method articles. Findings: CF occurs at nurses on 
several types of departments. Stress, lack of time, traumatic experiences and lack of support 
at work are risks for developing CF. Strategies to reduce the risk of CF are that nurses get 
support by family and colleagues. Time for reflection, physical activities and to be able to 
separate work life and private life is also preventing measures for developing CF. 
Conclusion: CF is a common experience within the nursing profession. Education on how 
risk factors can be identified and which measures exists to prevent CF is important for 
nurse’s health. 

Keywords: burnout, compassion fatigue, general literature review, qualitative, registered 
nurse 
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1   INLEDNING    

I examensarbetet har ämnet ”sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue” valts. 
Intresseområdet efterfrågas av forskargruppen Care Recovery & Health inom Akademin för 
hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola (MDH). Det ställs höga krav på 
sjuksköterskor idag och arbetsuppgifter, arbetsmiljö och vårdtyngd kan ibland upplevas 
betungande. Att främja hälsa och lindra lidande ingår som grundläggande ansvarsområden 
inom sjuksköterskans profession. Författarna till examensarbetet mötte dagligen olika 
former av lidande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det väckte ett intresse om 
hur sjuksköterskorna orkar möta detta och samtidigt vara ett stöd för patienterna. Räcker 
sjuksköterskorna verkligen till och vad blir konsekvenserna av att dela patienternas olika 
känslor och tillstånd? Om sjuksköterskorna har mer kunskap om compassion fatigue kan 
denna lättare undvika att påverkas och befintliga symtom kan identifieras tidigare, både hos 
sjuksköterskorna själva och hos kollegor. På så vis uppstår en möjlighet att kunna hantera 
situationen innan compassion fatigue utvecklas.  

2   BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs begreppen sekundär traumatisk stress, utbrändhet och compassion 
fatigue. I det här arbetet kommer compassion fatigue att användas som det övergripande 
begreppet. Därefter presenteras compassion fatigue och dess konsekvenser, styrdokument 
och lagar följt av valt vårdvetenskapligt perspektiv och avslutas med problemformulering. 

2.1   Sekundär  traumatisk  stress  
Sekundär traumatisk stress (STS), som samtidigt identifieras med compassion fatigue (CF) 
(Li, Early, Mahrer, Klaristenfeldn & Gold, 2014; Lachman, 2016; Mangoulia, Koukia, 
Alevizopoulo, Fildissis & Katostaras, 2015) kommer från arbetsrelaterade stressiga händelser 
(Mangoulia et al., 2015). STS utvecklas som ett resultat av ett empatiskt förhållande till en 
eller flera patienter och orsakas av att arbeta nära patienter som är traumatiserade (Simon, 
Pryce, Roff & Klemmack, 2005). Medan CF  är en konsekvens av att arbeta med flera 
traumatiserade patienter i kombination med en starkt empatiskt inriktning för patienter. CF 
kan också innebära att en vårdares kapacitet och intresse av att vara empatisk för lidande 
patienter minskas (Meadors, Lamson, Swanson, White & Sira, 2009). 
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Vanliga symtom för STS är irritation, att dra sig undan från patienterna, svårigheter att sova 
och en känsla av att återuppleva patienters trauman (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009). 
Yrkesverksamma som inte känner igen eller hanterar sina symptom på STS får försämrad 
förmåga att tillhandahålla god vård. De får även svårare att upprätthålla positiva och 
professionella relationer i sitt arbete, vilket även kan gälla för yrkessamma med CF (Meadors 
et al., 2009).  

2.2   Utbrändhet  
Utbrändhet är ett tillstånd av vital utmattning orsakat av bland annat psykisk eller fysisk 
stress, ett resultat av ett typ A-beteendemönster (tävlingsinriktad, orimligt höga krav, 
otålighet) eller svårigheter att hantera vardagen (World Health Organisation [WHO], 2016). 
Det utvecklas långsamt och över en längre tidsperiod (Socialstyrelsen, 2003) och ofta med 
långvarig stress som grundorsak (Socialstyrelsen, 2003; WHO, 2016). Utbrändhet leder till 
låg nivå av motivation och missnöje kring sitt arbete, vilket kopplas till utmaningen i att 
arbeta inom vården (Thompson, 2013). Utbrändhet ger fysiska och psykologiska symtom 
(Lachman, 2016). Känslor i samband med utbrändhet är frustration, maktlöshet och 
oförmåga att möta mål på arbetsplatsen. Även fysiska symtom som förkylning, muskelsmärta 
och sömnlöshet kan upplevas vid utbrändhet, detta kan i sin tur leda till ökad frånvaro från 
arbetet (Thompson, 2013).  

2.3   Compassion  fatigue  
Compassion översätts på svenska till medlidande och beskrivs som ett deltagande i en annan 
människas lidande och bekymmer (Nationalencyklopedin, 2017a). Fatigue översätts till 
trötthetssyndrom och beskrivs som ett medicinskt tillstånd av ihållande trötthet som ej 
orsakas av sjukdom (Nationalencyklopedin, 2017b). 

Begreppet CF presenterades för första gången 1992 av Carla Joinson som beskriver det som 
en unik form av utbrändhet, specifikt kopplad till personal inom vårdande yrken. Medan 
Figley ursprungligen hänvisade fenomenet CF till STS ändrade han senare namnet till CF 
(Yang & Kim, 2012). Joinson (1992) påtalar att CF är svårt att identifiera utan god kännedom 
om tillståndet och dess symtom, samt något som kommer utifrån och att påfrestningen är 
omöjlig att undvika i en vårdande yrkesroll. CF omtalas idag som omvårdnadens pris, ett 
resultat av kontinuerliga möten med människors lidande där relationen kräver djupt 
empatiskt engagemang (Joinson, 1992). Det är troligt att det är en bidragande faktor till 
utbrändhet bland vårdpersonal (Sabo, 2011; Showalter, 2010; Sorenson, Bolick, Wright & 
Hamilton, 2016). Lachman (2016) beskriver CF som "kostnaden för att bry sig" om andra i 
känslomässiga situationer.  

Motsatsen till CF är compassion energy/satisfaction, Galiana, Arena, Oliver, Sansó och 
Benito (2017) definierar compassion satisfaction (CS) som medkänslosam energi, vilket 
innebär att hitta kraft i att vårda. 
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2.4   Compassion  fatigue  och  dess  konsekvenser  
Att regelbundet bevittna trauman ingår i sjuksköterskornas arbete (Coetzee & Klopper, 2010; 
Showalter, 2010) och forskning visar att sjuksköterskorna har en stark vilja att hjälpa de 
traumatiserade patienterna (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009). CF uppträder som en 
reaktion till den empati, det medlidande och det djupa engagemang i en annan människas 
upplevelse av lidande som sjuksköterskorna känner (Coetzee & Klopper, 2010; Figley, 2002). 
Aktuell forskning visar tydligt att mötet med patienternas upplevda smärta, lidande och 
trauman kan påverka sjuksköterskornas hälsa både fysiskt och psykologiskt (Galiana et al., 
2017; Sabo, 2011). Forskning visar att CF är ett tillstånd som gradvis eskalerar när vårdgivare 
ignorerar symptom som kan orsaka CF och inte tar hand om sina egna känslomässiga behov 
(Bush, 2009). Detta kan påverka patientsäkerheten, att patienterna får en negativ upplevelse 
av vården och kan bidra till att sjuksköterskorna överväger att byta yrke (Potter, Deshields, 
Divanbeigi, Berger, Cipriano, Norris & Olsen, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2003) har 
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt inom landstinget de senaste 20 åren 
och fyra femtedelar av dessa sjukskrivningar är stressrelaterade. Även Arbetsmiljöverket 
(2016) har i en undersökning funnit att omkring 20% av Sveriges sjuksköterskor har haft 
besvär under de senaste tolv månaderna som följd av psykisk belastning i arbetet.  

CF orsakar fysiska, emotionella och andliga symptom hos sjuksköterskorna. Känslolöshet och 
hopplöshet, mindre eller inget andligt engagemang samt ifrågasättande av sin existens är 
andliga symtom som kan uppstå (Lachman, 2016). Fysiska problem som CF kan medföra är 
huvudvärk, sömnstörningar, koncentrationsproblem, trötthet och muskelspänningar 
(Adimando, 2017), högt blodtryck, viktökning, magont, stel nacke, förlust av fysisk styrka och 
uthållighet (Fetter, 2012). Emotionella problem kan inkludera ångest, depression, 
humörsvängningar, vrede och ilska. Även känslomässiga utbrott och att placera skulden på 
andra är emotionella kännetecken för CF. Dessa problem kan påverka både kvaliteten på 
patientvården och anställningsförhållanden negativt. Den som drabbats av CF kan få 
arbetsrelaterade problem som följd. Sjuksköterskorna kan känna att de har misslyckats i sitt 
yrke och även undvika att arbeta med vissa patientgrupper (Adimando, 2017). CF leder till 
oförmågan att känna eller bry sig om andra och är ett resultat av känslomässig, fysisk, social 
och andlig utmattning (Henson, 2017).  

Det finns mycket forskning om riskgrupper för CF vilka inkluderar terapeuter, socialarbetare, 
akutmottagningspersonal och hälsosjukvårdspersonal som arbetar vid katastrofer. Forskning 
påvisar att vårdgivarnas liv kan berikas av att ge omsorg, empati och medkänsla, lika så kan 
vårdgivarnas förmåga att visa medlidande och omsorg succesivt förloras när de upplever 
känslomässiga reaktioner och bevittnar andras lidanden. Vårdgivarnas professionella 
livskvalité, vilket innefattar arbetsplatsens kvalité och vårdgivarnas individuella egenskaper, 
speglas av både positiva och negativa delar som kan påverka förmågan att ge patientsäker 
vård. Låg livskvalité kan uppstå som följd av CF vilket kan orsaka negativa effekter som till 
exempel försämrad vård till patienter, dålig attityd på arbetsplatsen och brist på omsorg 
(Smart, English, James, Wilson, Daratha, Childers & Magera, 2014).  
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2.5   Styrdokument  och  lagar  
Inom yrket som sjuksköterska ingår det att framhäva professionella tillvägagångssätt som 
karaktäriseras av respekt, medkänsla, lyhördhet och trovärdighet. Det ingår dessutom i 
professionen att bemöta enskilda personer, familjer och allmänheten utifrån mänskliga 
rättigheter genom att respektera olika värderingar och sedvänjor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska i 
enlighet med olika lagar, författningar och styrdokument utföra sina arbetsuppgifter. 
Sjuksköterskorna har en individuell skyldighet att upprätthålla sin yrkesutövning, vilket 
innebär att sjuksköterskorna är medvetna om styrkor och svagheter inom professionen. 
Sjuksköterskorna ska därmed vara kunskapssökande samt ha ett reflekterande 
förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) 1a § har vårdgivaren ett ansvar för att ge vård som genomförs med säkerhet för 
patienterna. För att vårdens kvalité inte ska äventyras har sjuksköterskorna ett ansvar för att 
sköta sin egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) uppmanas sjuksköterskorna till att 
aktivt främja en god arbetsmiljö som präglas av goda villkor och att leva med sunda 
levnadsvanor. 

Det främsta ansvarsområdet de legitimerade sjuksköterskorna har är omvårdnad, vilken ska 
kännetecknas av värdighet och integritet för både patienterna och deras närstående. 
Utgångspunkten för att ge god omvårdnad är att relationen med patienterna och närstående 
är förtroendeingivande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett etiskt förhållningssätt ska 
genomsyra verksamheten med en öppen dialog. Det innebär också att uppgifterna genomförs 
med skicklighet utifrån god kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). För att 
tillgodose patienternas behov kring behandling och trygg vård ska vården bestå av god 
kvalitet och grundas på patienternas självbestämmande (SFS 2017:30). Personcentrerad vård 
karaktäriseras av att patienternas och deras närstående blir sedda och anförtrodda utifrån 
personliga behov, resurser och tankegångar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.6   Vårdvetenskapligt  perspektiv  
CF uppstår i den vårdande relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna, en relation 
som speglas av empati, medlidande och djupt engagemang. Därav valdes Katie Erikssons 
(1987; 1991; 1994; 2014) teorier som det vårdvetenskapliga perspektivet i detta 
examensarbete. Valet av teoretiskt perspektiv ansågs som lämpligt utifrån CF då 
sjuksköterskor i sitt vårdande förväntas kunna ge en caritativ vård, känna medlidande och 
skapa en vårdrelation till sina patienter.  

2.6.1   Caritativ  vård  och  medlidande  

Caritas handlar om barmhärtighet och kärlek som utspelar sig i förhållandet mellan 
patienterna och sjuksköterskorna. Vårdandet är något mänskligt vi har inom oss, en 
kärleksgärning och kärleken kan uttryckas i form av närhet, ömhet och ansning (Eriksson, 
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2014). Vårdrelationen har sitt ursprung i kärleken och är en förutsättning för att vårda 
(Eriksson, 1994).  

Att förmedla tro, hopp och kärlek är motivet i caritas. Dessa tre delar är avgörande för de 
naturliga, ursprungliga och självklara villkor för caritativ vård. Den caritativa vårdens 
drivkraft är att vilja en annan människa väl (Eriksson, 1991). Motivationen till själva 
vårdandet uppstår i mötet med den lidande människan och det är med kärlekens kraft som 
sjuksköterskorna vårdar och lindrar patienternas lidande. Det sanna medlidandet och den 
verkliga vården skapas i mötet mellan lidande och kärlek (Eriksson, 1994). Kärnan i 
vårdprocessen är kärlek vilket även kan beskrivas som kulturgodset i vården. Att lära känna 
igen, acceptera och vårda kulturgodset är ett måste (Eriksson, 1987). Den caritativa vården 
utgår från barmhärtigheten, att utföra olika handlingar med kärlek som utgångspunkt 
(Eriksson, 1991). Finns det ingen kärlek i handlingarna förgås dess syfte (Eriksson, 1987). 
Kärnan i barmhärtighet utgörs av medlidandet. Medlidande innebär inte att människan lider 
men att människan lider med en annan människa. Källan för det riktiga vårdandet har sin 
grund i medlidandet (Eriksson, 1994). Modet att våga möta en lidande människa ingår i den 
humanistiska hållningen, vilket innebär att människor har modet att ta ansvar och ge av oss 
själva (Eriksson, 2014). När en människa upplever en annan människas lidande uppstår ett 
motiv för att utföra barmhärtiga handlingar. Medlidande är en etisk aspekt där vårdandet 
sker med vilja att göra gott. Eriksson (1994) refererar till Dostojevski som beskriver att en av 
de största synderna är att inte kunna känna medlidande. Skuld och lidande har en koppling 
mellan sig. En människa som känner ett ansvar för ett misstag, oavsett om det är litet eller 
stort, bär på en skuld. När denna människa insett sitt felsteg uppstår ett lidande. 

2.6.2   Vårdrelationen  

Grunden för att kunna vårda utgår från relationen mellan patient och vårdare, det som kallas 
vårdrelationen. Det innebär att människan kliver fram och skapar en relation i mötet med 
andra människor. Det är i relationen som kärlek kan ges och fås. I relationen skapas ett 
utrymme för tillväxt hos människan och det är i relationen som patienterna får möjlighet till 
att ge uttryck kring sina begär, behov och problem. För att relationen ska kunna framträda 
krävs en ömsesidighet från både patienterna och vårdarna. Relationen i vårdandet är till för 
stötta patienternas hälsoutveckling och det är här patienterna får styrka i att vara involverad i 
processen. Kunskap och etiska krav är det som utgör det professionella i vårdrelationen. För 
att vårdutvecklingen ska kunna fungera behövs en optimal vårdrelation, annars är det endast 
en vårdprocess som utgörs av att ett antal uppgifter genomförs (Eriksson, 2o14). Det kräver 
en form av finkänslighet när en människa ska möta en lidande människa och förstå dennes 
situation. En bekräftelse är viktigt för den lidande människan för att denne ska känna sig 
värdig och känna en förmedling av kärlek. Ett lidande kan uppstå när människan upplever 
att människan inte blir sedd och förstådd, då människan inte känner full värdighet. Kärlek 
och bekräftelse är de viktigaste beståndsdelarna för människans djupaste begär. Lidandet 
består om människan inte ger eller får kärlek (Eriksson, 1994). Bekräftelse ger mod och 
styrka till människan att gå vidare. En förutsättning för att bekräftelse ges är att människan i 
fråga blir lyssnad till, att människans begär blir uttalat (Eriksson, 1987).  
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2.7   Problemformulering  
Medlidande och empati ingår som grundstenar i sjuksköterskeprofessionen och ett caritativt 
vårdande bygger på närhet, medlidande och kärlek. Ett vårdande perspektiv för 
sjuksköterskorna innebär att lindra lidande. Tidigare forskning visar att CF är 
förekommande inom vårdyrket på grund av regelbundna svåra möten, detta kan påverka 
både sjuksköterskorna och patienterna negativt. Det kan medföra att sjuksköterskornas 
professionella livskvalité försämras. Detta kan leda till en försämrad arbetsmiljö och påverka 
sjuksköterskornas hälsa, både psykiskt och fysiskt, men även riskera att påverka vården för 
patienterna. Det kan medverka till att vården försämras för patienterna och deras närstående 
samt att sjuksköterskorna överväger att byta yrke. Det är därför viktigt att belysa vilka 
faktorer som orsakar CF bland sjuksköterskorna samt vilka förebyggande åtgärder som kan 
tillämpas för att tydligare kunna definiera och skapa en större förståelse kring CF.  

3   SYFTE  

Att skapa en översikt av sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue med fokus på 
dess uppkomst och förebyggande åtgärder.  

4   METOD  

Arbetet grundas på en allmän litteraturöversikt utifrån Friberg (2012a), då den på ett 
strukturerat sätt ger en översikt över det som avses att studeras. Både kvalitativt och 
kvantitativt material har använts och för att arbetet ska vara av god kvalitet har artiklarna i 
arbetet kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2012b).  

4.1   Urval  och  datainsamling  
För att få en helhetsbild av området för att kunna identifiera en lämplig kunskapslucka 
tillämpas ett helikopterperspektiv. Det är viktigt att inte låsa sig och enbart se vissa 
perspektiv av området som ska studeras. Detta är det första steget i översikten (Friberg, 
2012a). Därav tillämpades helikopterperspektivet som påvisade att det fanns relativt mycket 
av både kvalitativt och kvantitativt material. Det andra steget i översikten är att avgränsa till 
ett urval av artiklar. För att hitta ett bra urval av artiklar är det viktigt med relevanta sökord 
och en god sökstrategi, samt att avgränsa det material som är intressant för valt ämne 
(Friberg, 2012a). Artiklarna har hittats genom databassökning via MDH:s bibliotek där 
databaser efter ämnesområde valdes, följt av områdesgruppen ”vård, folkhälsa och 
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fysioterapi”. Därefter valdes CINAHL Plus och PubMed för vidare sökning då de är särskilt 
lämpade för att finna vårdvetenskapliga artiklar. För att säkerställa att artiklarna var 
lämpliga till resultatet användes sökorden ”compassion fatigue”, ”impact”, ”understanding”, 
”qualitative”, ”experience” och ”nurs*”, ”symptoms”, ”factors”, ”oncology” och ”descriptive”. 
Sökorden grundades sig på de ämnesord som betraktades relatera till uppkomst och/eller 
åtgärder i relation till CF och sjuksköterskorna. Tecknet ”*” används för att trunkera ett ord. 
Östlundh (2012) förklarar att trunkering resulterar i att databasen söker efter alla möjliga 
böjningsformer av det valda ordet och därmed ger fler träffar. Sökarbetet måste 
dokumenteras för att senare kunna redovisas i det färdiga arbetet (Östlundh, 2012) och är 
viktigt att beskriva så att det är teoretiskt möjligt för någon annan att utföra studien igen 
(Polit & Beck, 2012).  

När artikelsökningen genomfördes användes sökorden i olika kombinationer, se Bilaga A. Ett 
av inklusionskriterierna var att valda artiklar skulle vara publicerade mellan 2007–2017. 
Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, baserade på 
allmänsjuksköterskor, beröra uppkomst eller åtgärdsstrategier för CF samt vara Peer 
reviewed. Peer reviewed innebär att andra forskare har gjort en rekommendation till 
publicering efter att de kritiskt granskat artiklarna (Polit & Beck, 2012). Då CF inte är 
specifikt för enbart Sverige har valda artiklar inte begränsats geografiskt. Exklusionskriterier 
för insamlingen av material var artiklar som beskrev CF hos vårdpersonal utöver 
sjuksköterskor samt artiklar skrivna på annat språk utöver engelska. Därefter påbörjades 
urvalet.  

Artikelsökningen i CINAHL Plus baserades på sökorden samt inklusionskriteriet ”Peer 
review”. Vid intressant titel lästes artikelns abstract för att se om den var fortsatt intressant. 
Genom att läsa artiklarnas abstracts skapades en översikt av artikelns sammanhang. I 
PubMed användes endast en kombination av sökorden, dock kryssades ”10 years” i direkt. 
Eftersom att ”Peer review” inte fanns att kryssa i från början tillämpades det kriteriet när 
urvalet genomfördes. Vid intressant artikel utifrån titel och abstract lästes artikeln i helhet, 
det vill säga artikelns syfte, metod, resultat och diskussion. Då endast elva artiklar hittades 
via databaserna utifrån de krav som ställdes var sekundärsökning ett nödvändigt alternativ 
för att finna flera relevanta artiklar. Sekundärsökningen utgick från andra relevanta artiklars 
referenser. Totalt uppnådde tolv artiklar kraven och dessa genomgick en kritisk 
kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012b), se Bilaga B. För litteraturstudiens trovärdighet är 
det av stor vikt att råmaterialet, det vill säga artiklarna, granskas och bedöms efter 
vetenskaplig kvalitet (Friberg, 2012c). 

I bilaga B redovisas en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012a). För kvalitativa artiklar 
finns det 14 stycken granskningsfrågor som används för att bedöma kvalitet, medan den 
kvantitativa granskningen består av 13 stycken frågor. För att bedöma artiklarnas kvalitet 
omformulerades Fribergs (2012a) frågor till ja och nej frågor, detta för att kunna poängsätta 
respektive artikel. Friberg (2012a) har ingen mall för var gränsen går när det gäller att 
kvalitetsbedöma artiklarna, därför bestämdes en egen bedömning på var gränsen för kvalitén 
gick. Om svaret på frågan var “Ja” motsvarade det 1 poäng medan svaret “Nej” gav 0 poäng, 
vilket innebar att totalsumman var 13 poäng för kvantitativ artikel respektive 14 poäng för 
kvalitativ artikel. Utifrån egen bedömning var artiklarna av god kvalitet om totalsumman 
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motsvarade 10–13 poäng för kvantitativa artiklar och 11–14 poäng för kvalitativa. 6–9 poäng 
respektive 7–10 poäng var intervallet för medelmåttig kvalité. Artiklar som fick lägre poäng 
än så ansågs vara av låg kvalité. Samtliga artiklar som matchade syftet samt klarade 
kvalitetsgranskningen inkluderades.  

4.2   Genomförande  
Valda artiklar analyserades enligt de tre steg som Friberg (2012a) presenterar.  

I det första analyssteget skapas en helhet av artiklarnas sammanhang genom att artiklarna 
läses ett flertal gånger. För att säkerställa att det väsentliga i artiklarna har uppfattats rätt är 
det av stor vikt att göra sammanfattningar av studiens delar (Friberg, 2012a). Samtliga 
artiklar i artikelmatrisen numrerades utifrån den ordning som de hittades, se Bilaga C. 
Artiklarna lästes först digitalt på datorn och därefter i utskrivet format, detta för att kunna 
färgmarkera de delar som ansågs vara väsentliga. Varje artikels syfte markerades i rosa, alla 
delar som beskrev metod och tillvägagångssätt markerades i orange och slutligen markerades 
artiklarnas resultat i gult. I enlighet med steg ett gjordes sammanfattningar av de 
färgmarkerade delarna, det vill säga syfte, metod och resultat.  

I det andra steget i analysen påbörjas arbetet i att söka likheter och skillnader i valbara delar 
som vardera artikel innefattar för att kunna jämföra innehållet mellan artiklarna (Friberg, 
2012a). I detta arbete gjordes en jämförelse gällande syfte, metodologiska perspektiv och 
resultat i inkluderade artiklarna. De färgmarkerade delarna klipptes ut och parades ihop med 
varandra utifrån färgkod. För att inte blanda ihop de utklippta färgkoderna med varandra 
markerades varje pappersutklipp med artikelns ursprungliga nummer.  

I det tredje och sista steget i analysen görs en sammanställning där materialet sorteras 
utifrån likheter och skillnader, där både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyseras. 
Liknande resultat från kvalitativa och kvantitativa artiklar presenteras under samma 
rubriker. En beskrivande presentation framförs då analysen utgår ifrån en allmän 
litteraturöversikt (Friberg, 2012a). Utifrån de färgmarkerade delarna som parades ihop 
formulerades nya meningar och stycken som behandlade samma kontext. Två rubriker 
skapades utifrån de likheter och skillnader som identifierades och besvarade syftet.  

4.3   Etiska  överväganden  
För att kunna framställa vetenskapliga resultat som är tillförlitliga och för att allmänheten 
ska kunna behålla förtroendet för forskningen måste forskare använda pålitliga 
tillvägagångsätt. Det innebär att forskaren ej får plagiera, förvränga eller stjäla andras 
material och resultat. Dessutom ska det material som används noggrant granskas och 
arkiveras. Detta görs för att det ska vara möjligt att andra forskare ska kunna upprepa 
studien (CODEX, 2017a). 
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5   RESULTAT  

Nedan presenteras likheter och skillnader mellan artiklarnas syften, metod och resultat. Både 
kvalitativa och kvantitativa resultat presenteras gemensamt under samtliga rubriker. 

5.1   Likheter  och  skillnader  i  syfte  
Sex av tolv artiklar hade som syfte att undersöka förekomsten av CF hos sjuksköterskorna 
(Berger, Polivka, Smoot, & Owens, 2015; Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010; 
Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2015; Kelly, 2015; Melvin, 2012; Yoder, 2010). Fyra av 
dessa sex artiklar var av kvantitativ ansats (Berger et al., 2015; Hooper et al., 2010; Hunsaker 
et al., 2015; Kelly, 2015). En artikel var av kvalitativ ansats (Melvin, 2012) och den sista hade 
mixed method (Yoder, 2010). De resterande sex artiklarna hade olika syften (Drury, Craigie, 
Francis, Aoun & Hegney, 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Giarelli, Denigris, Fisher, 
Maley & Nolan, 2016; Neville & Cole, 2013; Potter, Deshields, Berger, Clarke, Olsen & Chen, 
2013; Stacey, Singh-Carlson, Odell, Reynolds & Yuhua, 2016). Två artiklar var av kvantitativ 
ansats där ett syfte var att undersöka erfarenheter av CF hos sjuksköterskor som arbetar på 
onkologiavdelningar (Stacey et al., 2016) och ett annat syfte var att göra en undersökning om 
förekomsten av CF och hur det går att motverka CF bland sjuksköterskor (Neville & Cole, 
2013). Två andra artiklar var av mixed method där ett syfte var att beskriva 
sjuksköterskornas tankar kring risk för CF (Giarelli et al., 2016) och ett syfte var att 
undersöka om ett program som är utformat för att utbilda onkologiska sjuksköterskor om CF, 
förebygger risken för CF (Potter et al., 2013). De slutgiltiga två artiklarna hade en kvalitativ 
ansats. Ena artikeln hade som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar CF (Drury et 
al., 2014) och den andra artikeln hade som syfte att undersöka sambandet mellan empati och 
skuldkänslor i relation till utbrändhet och CF (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017).  

5.2   Likheter  och  skillnader  i  metod  
Likheter och skillnader i metod genomfördes genom en övergripande jämförelse för att ge en 
detaljerad insikt hur vardera studie gick till. Fyra underrubriker fastställdes utifrån vilka 
likheter och skillnader som framstod, vilket var: Likheter och skillnader gällande utformning 
och deltagare, Likheter och skillnader i inklusions- och exklusionskriterier, Likheter och 
skillnader i genomförande och Likheter och skillnader i analys.   

5.2.1   Likheter  och  skillnader  gällande  utformning  och  deltagare  

Tio av tolv artiklar genomfördes i USA, varav sex stycken var kvantitativa (Berger et al., 2015; 
Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; & Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 
2016), tre var mixed method (Giarelli et al., 2016; Potter et al., 2013; Yoder, 2010) och en var 
kvalitativ (Melvin, 2012). En av dessa artiklar genomfördes i både Kanada och USA (Stacey et 
al., 2016). De resterande två av de tolv artiklarna som inte genomfördes i USA var en 
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kvantitativ artikel genomförd i Portugal (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017) och en kvalitativ 
artikel genomförd i Australien (Drury et al., 2014). I Giarelli et al. (2016), Hooper et al. 
(2010) och Melvin (2012) var det bara kvinnliga sjuksköterskor i undersökningarna. I Berger 
et al. (2015), Duarte och Pinto-Gouveia (2017), Kelly (2015), Neville och Cole (2013) och 
Potter et al. (2013) deltog ett fåtal män. Drury et al. (2014), Hunsaker et al. (2015), Stacey et 
al. (2016) och Yoder (2010) beskrev inte alls vilket kön sjuksköterskorna tillhörde. 

Fyra kvantitativa artiklar beskrev vilka områden sjuksköterskorna arbetade på, vilket var 
pediatrikavdelning (Berger et al., 2015), onkologiavdelning (Hooper et al., 2010; Stacey et al., 
2016) och olika akutvårdsavdelningar (Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015). I de två 
kvalitativa artiklarna arbetade sjuksköterskorna på olika akutvårdsavdelningar (Drury et al., 
2014) och inom hospice och palliativ vård (Melvin, 2012). Sjuksköterskorna i en av artiklarna 
med mixed method arbetade inom olika delar inom sjukvården (Yoder, 2010), vilket är en 
likhet med en av de kvalitativa artiklarna (Drury et al., 2014) och två av de kvantitativa 
artiklarna (Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015). De sista två mixed methods artiklarna 
bestod av sjuksköterskor som arbetade på onkologiavdelningar (Giarelli et al., 2016; Potter et 
al., 2013), vilka har likheter med två av de kvantitativa artiklarna (Hooper et al., 2010; Stacey 
et al., 2016). Det som skiljde Giarelli et al. (2016) och Potter et al. (2013) åt gällande 
arbetsavdelningen var att den ena onkologiavdelningen bestod av en hematologiavdelning 
(Giarelli et.al., 2016). I flera artiklar klargjordes det tydligt under metodavsnittet hur många 
års erfarenhet sjuksköterskorna hade som sjuksköterska (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-
Gouveia, 2017; Kelly, 2015; Melvin, 2012). Vissa av sjuksköterskorna hade arbetat mindre än 
fem år i verksamheten (Drury et al., 2014), medan en del av sjuksköterskorna hade fem års 
erfarenhet (Berger et al., 2015), andra sjuksköterskor hade mellan 11–33 års erfarenhet 
(Melvin, 2012) och i en artikel var genomsnittet 15 års erfarenhet bland sjuksköterskorna 
(Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). 

5.2.2   Likheter  och  skillnader  i  inklusions-  och  exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna måste ha arbetat minst ett år, heltid eller 
deltid och minst åtta timmar per vecka (Hooper et al., 2010; Kelly, 2015; Neville & Cole, 
2013). Hunsaker et al. (2015) hade krav på att sjuksköterskorna skulle ha ett års erfarenhet 
inom akutavdelningen och att sjuksköterskorna måste arbeta minst åtta timmar per vecka. 
Detta berodde på att de skulle ha väsentlig erfarenhet och ha upplevt traumatiska händelser 
som potentiellt kan leda till CF och utbrändhet. För att delta i studien fanns en åldersgräns 
på minst 18 år (Berger et al., 2015). En annan artikel ställde kraven att sjuksköterskorna 
måste vara 20 år eller äldre samt arbeta på en onkologiavdelning (Potter et al., 2013).  

Duarte & Pinto-Gouveia (2017), Hooper et al. (2010), Kelly (2015) Neville och Cole (2013) 
och Potter et al. (2013) hade angivna exklusionskriterier. Samtliga fem artiklar angav att 
sjuksköterskorna som inte arbetade direkt med patienterna blev exkluderade. Sjuksköterskor 
med en ytterligare ansvarsroll så som chef eller ledare exkluderades i artiklarna (Duarte & 
Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly, 2015). Exklusionskriterier i en artikel var 
sjuksköterskor som var självmordsbenägna eller hade missbruk, för att bedöma det 
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intervjuades sjuksköterskorna innan programmet skulle börja (Potter et al., 2013). Giarelli et 
al. (2016) nämnde att inga exklusionskriterier noterades.  

5.2.3   Likheter  och  skillnader  i  genomförande      

Båda de kvalitativa artiklarna bestod av intervjuer med semistrukturerad karaktär för att 
uppmuntra sjuksköterskorna att fritt tala om de identifierade ämnena och på så sätt få så 
mycket relevant information som möjligt (Drury et al., 2014; Melvin, 2012). En av artiklarna 
var en uppföljningsundersökning som bestod av antingen individuell intervju eller 
fokusgrupper. Sjuksköterskorna bestod av tio stycken av de tidigare 132 stycken 
sjuksköterskor som var med i den första undersökningen (Drury et al., 2014). 
Undersökningen i den andra artikeln valde medvetet ut sjuksköterskor som var anställda på 
en specifik hälsobyrå (Melvin, 2012). Intervjuerna pågick i 60 minuter (Melvin, 2012) 
respektive 60–90 minuter (Drury et al., 2014). 

I fem av sju kvantitativa artiklar blev sjuksköterskorna rekryterade och tilldelade 
undersökningsmaterial via mail (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly, 
2015; Neville & Cole, 2013; Stacey, 2016). Sjuksköterskorna blev i de resterande två 
kvantitativa artiklarna tilldelade enkäterna på avdelningens lunchrum (Berger et al., 2015) 
eller via cheferna på avdelningarna (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). I majoriteten av 
artiklarna samlades demografisk information gällande sjuksköterskorna in (Hooper et al., 
2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 2016). Flertalet 
artiklar innehöll ett informationsbrev om studiens syfte, ett informerat samtyckte samt 
ProQOL-skalan (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hunsaker et al., 2015; Stacey et al., 2016). I 
och med ProQOL-skalan fick sjuksköterskorna skatta sitt psykiska välmående utifrån en 
fempoängsskala. 0 poäng = aldrig upplevt och 5 = upplevt väldigt ofta. Skalan bestod av tre 
subteman vilka var STS, utbrändhet och CS, där STS och utbrändhet motsvarade CF. CS var 
redskapet som användes för att definiera hur nöjda sjuksköterskorna var på sina 
arbetsplatser. Poängen för CF baserades på hög nivå av STS och utbrändhet och låg nivå av 
CS (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 
2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 2016). I alla kvantitativa artiklar 
användes ProQOL-skalan som tillvägagångssätt (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 
2017; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Stacey et 
al., 2016). Dock användes inte “CS” i en av dem (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). I en av de 
kvantitativa artiklarna användes även HPLP-skalan, som mätte en persons hälsosamma 
livsstil och egenvård. HPLP bestod av sex subteman: näring, stresshantering, andlig tillväxt, 
hälsoansvar, fysisk aktivitet och personliga relationer (Neville & Cole, 2013). I tre artiklar 
skickades påminnelsebrev ut för att maximera svarsfrekvensen (Hunsaker et al., 2015; 
Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 2016). Ena påminnelsen skickades ut med två respektive 
sex veckors mellanrum från det ursprungliga utskicksdatumet (Hunsaker et al., 2015). Den 
andra påminnelsen skickades ut en vecka innan studien avslutades (Stacey et al., 2016). Den 
tredje studien beskrev inte när påminnelserna skickades ut (Neville & Cole, 2013). 

Sjuksköterskorna fick information om studierna via broschyrer i deras postlådor på 
arbetsplatsen i två av artiklarna med mixed method (Potter et al., 2013; Yoder, 2010). I den 
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tredje artikeln av mixed method beskrevs det inte hur sjuksköterskorna blev informerade, 
bara att studien tog plats på en hematologi-onkologiavdelning (Giarelli et al., 2016). 
Artiklarna med mixed method skiljde sig mellan varandra gällande tillvägagångssätt (Giarelli 
et al., 2016, Potter et al., 2013; Yoder, 2010). I ena studien samlades datainsamlingen in via 
djupintervjuer och självskattningsenkäter, SRQs. SRQs undersökte tre huvudvariabler: 
sjuksköterskornas egenskaper, personlig stress hos sjuksköterskorna och kvaliteten på 
arbetslivet. Forskarna antog att den data som samlades in via enkäterna skulle kompletteras 
och stärkas i och med djupintervjuer. Intervjuerna genomfördes via telefon eller i 
direktkontakt med sjuksköterskorna och blev inspelade i samråd med sjuksköterskorna 
(Giarelli et al., 2016). I den andra artikeln som var av mixed method skickades 106 stycken 
frågeformulär tillbaka varav 71 stycken av dem hade fyllt i den narrativa delen. Den första 
delen av enkäten bestod av demografisk information och den andra delen bestod av ProQOL-
skalan. Den tredje och sista delen av enkäten utgjorde den kvalitativa delen vilket innefattade 
två frågor som gav utrymme för narrativa svar där sjuksköterskorna fick möjlighet att 
beskriva situationer där de upplevt CF eller utbrändhet samt vilka strategier de använt för att 
hantera situationerna (Yoder, 2010). Den tredje artikeln som hade mixed method innefattade 
smågruppsaktiviteter och självskattningsenkäter. De redskap som användes för studien var 
MBI-enkät som inkluderade tre kategorier om utbrändhet, Pro-QOL-skalan, IES-R som 
berörde sjuksköterskornas traumatiska upplevelser samt skalan som berörde 
sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse (Potter et al., 2013). Två av de artiklar med mixed 
method använde Pro-QOL-skalan (Potter et al., 2013; Yoder, 2010) vilket är gemensamt för 
samtliga kvantitativa artiklar (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et 
al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 2016). 

Åtta av tolv artiklar beskrev under hur lång period undersökningen pågick, varav en var 
kvalitativ (Drury et al., 2014), en var mixed method (Giarelli et al., 2016) och resterande var 
kvantitativa (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly, 
2015; Stacey et al., 2016). Datainsamlingen i två av dessa artiklar pågick två till tre veckor 
(Berger et al., 2015; Kelly, 2015). Datasamlingen i resterande artiklar pågick allt från en 
månad till flera månader (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Giarelli et al., 
2016; Hooper et al., 2010; Potter et al., 2013; Stacey et al., 2016). En av tolv artiklar särskilde 
sig från de andra artiklarna då artikeln saknade etiska resonemang (Yoder, 2010). 

5.2.4   Likheter  och  skillnader  i  analys  

Data i de två kvalitativa artiklarna analyserades utifrån ett induktivt tillvägagångssätt för att 
kunna identifiera koder, kategorier och mönster (Drury et al., 2014; Melvin, 2012). I den ena 
kvalitativa studien användes Patton som guide (Melvin, 2012) medan den andra studien 
utgick från Braun och Clarkes analysmetod (Drury et al., 2014). 

Kvantitativa artiklar hade antingen en beskrivande analys (Berger et al., 2017; Duarte & 
Pinto-Gouvevia, 2017; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Stacey et al., 
2016) eller Pearsons test som analys för att bestämma statistiska skillnader mellan de olika 
avdelningarna i artikeln (Hooper et al., 2010). För att bedöma den totala hälsofrämjande 
livsstilsskalan i en artikel, användes Cronbachs alfa som redskap (Neville & Cole, 2013). För 
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att se sambandet mellan olika variabler användes Pearsons korrelation (Duarte & Pinto-
Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015). Fem artiklar använde SPSS för att 
dokumentera all data, koda och analysera (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; 
Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Stacey et al., 2016). ANOVA användes som analys 
För att kunna bedöma demografiska skillnader (Berger et al., 2015; Hunsaker et al., 2015; 
Kelly, 2015). Chi-square test användes i Stacey et al. (2016) för att kunna koppla demografisk 
information med eventuella riskfaktorer för CF, lägre CS och utbrändhet.  

Artiklarna som var av mixed method använde statistisk analys för att analysera den 
kvantitativa delen (Giarelli et al., 2016; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). I en av artiklarna 
som var av mixed method fördes de ljudinspelade intervjuerna in i NVIVO10 som är ett 
kvalitativt analysprogam. Därefter kunde teman och gemensamma erfarenheter identifieras 
hos sjuksköterskorna. Författarna analyserade svaren från självuppskattningsenkäten (SRQs) 
med beskrivande statistik (Giarelli et al., 2016). Den kvalitativa delen i en av artiklarna med 
mixed method jämförde resultatåtgärderna över fyra olika tidpunkter: före undersökningen, 
omedelbart och tre- respektive sex månader efter programmet, genom att använda en 
upprepad mixed-model som mätanalys (Potter et al., 2013). Yoder (2010) analyserade den 
kvalitativa delen i studien utifrån ett induktivt tillvägagångssätt för att kunna identifiera 
koder, kategorier och mönster, vilket är en likhet med båda de kvalitativa artiklarna (Drury et 
al., 2014; Melvin, 2012). 

5.3   Likheter  och  skillnader  i  resultat  
Utifrån examensarbetets syfte har likheter och skillnader identifierats i artiklarnas resultat 
som berörde uppkomsten och åtgärder för CF. Sammanställning av artiklarnas resultat 
kunde delas in under två olika rubriker: Uppkomst av CF och Hantera och förebygga CF.  

5.3.1   Uppkomst  av  CF    

Att ta hand om patienter som befann sig i kritiskt läge, antingen fysiskt eller psykiskt, var en 
frekvent bidragande orsak till att CF utvecklades (Berger et al., 2015; Stacey et al., 2016; 
Yoder, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att de flertalet gånger inte räckte till när de 
hamnade i kritiska situationer (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010) och då patienterna inte ville 
ta emot vård eller när vården som gavs inte var tillräcklig (Yoder, 2010). Kritiska situationer 
var när patienterna led av allvarliga fysiska eller psykiska problem samt om patienterna var i 
ett livshotande tillstånd. Patienter som betedde sig aggressivt eller otrevligt var också en 
upplevd orsak till CF enligt sjuksköterskorna (Yoder, 2010). Kraven det innebar för 
sjuksköterskorna när de mötte familjemedlemmar och patienterna som ställde orimliga krav 
och förväntningar medverkade till att CF uppstod hos sjuksköterskorna (Girelli et al., 2016; 
Yoder, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att vad de än gjorde var det alltid något som 
saknades enligt patienterna (Yoder, 2010). En signifikant orsak till att sjuksköterskorna 
upplevt CF var negativa erfarenheter, som att sjuksköterskorna behövde offra personliga och 
psykologiska behov för att ta hand patienterna (Stacey et al., 2016). Det påvisade att CF var 
förknippat med sjuksköterskornas empatiska oro och att sjuksköterskorna kände en 
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personlig skuld gentemot sina patienter (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). En sjuksköterska 
beskrev att hon kunde gå hem från arbetet och fortfarande känna ansvar för patienterna. Hon 
tog med sig arbetet hem genom att fortfarande oroa sig för patienterna efter avslutat 
arbetspass (Melvin, 2012). I två artiklar påvisades det att ungefär 30% av sjuksköterskorna 
var i hög riskzon att drabbas av CF (Hooper et al., 2010; Yoder, 2010). I en av artiklarna var 
det 16% av sjuksköterskorna som deltog som hade hög risk att drabbas av CF varav 52% av 
dessa ansåg att detta berodde på att de tog hand om patienter med allvarliga psykiska eller 
fysiska problem (Yoder, 2010). I den andra artikeln var det 28% av sjuksköterskorna som var 
i hög riskzon för CF medan 86% skattade sig själva ha måttlig till hög nivå av CF (Hooper et 
al., 2010). 

I en artikel konstaterades det att ett litet större antal av sjuksköterskorna som arbetade 8-
timmarsskift var i riskzonen för CF än sjuksköterskorna som arbetade 12-timmarsskift. Det 
framkom att 14% av sjuksköterskorna som arbetade 8-timmarsskift låg i riskzonen för att 
drabbas av CF medan det var 12% av sjuksköterskorna som arbetade 12-timmarsskift som låg 
i riskzonen (Yoder, 2010.) Samtidigt påvisade en annan artikel att det inte fanns någon 
skillnad mellan sjuksköterskorna som arbetade 8–10-timmarsskift och sjuksköterskorna som 
arbetade 12-timmarsskift (Hunsaker et al., 2015). Det anmärktes inte någon skillnad mellan 
kön eller utbildningsnivå (Hunsaker et al., 2015), vilket var en motsats till vad Hooper et al. 
(2010) påvisade, då deras artikel visade att kvinnor hade en större risk att drabbas av CF (p = 
0.012) än män. Dock inget som kunde generaliseras då det var få män som deltog, 90% var 
kvinnor. Det framkom även att ålder och erfarenhet hade en betydelse för att drabbas av CF 
(Hunsaker et al., 2015). De yngre sjuksköterskorna hade större risk att drabbas av CF än de 
äldre sjuksköterskorna, över 40 år p = 0.05 (Berger et al., 2015),  p = 0.027 (Hunsaker et al., 
2015) och p = 0.017 (Stacey et al., 2016). Det påvisades att de yngre sjuksköterskorna, yngre 
än 40 år, inte hade upplevt utbrändhet men ändå låg i riskzonen för CF. Detta stärks mer då 
resultatet påvisade att erfarna sjuksköterskor, erfarenhet av 26 år och uppåt, hade lägst nivå 
av STS (p = 0.047) och är minst utsatta för CF (Stacey et al., 2016). Detta kan liknas med 
Berger et al. (2015) som också beskrev att sjuksköterskorna med mindre erfarenhet hade 
större risk för att drabbas av CF. Sjuksköterskorna som hade depression och perioder av 
huvudvärk var mer benägna att erfara måttlig till hög nivå av STS (p = 0.002) och utbrändhet 
(p = 0.000). Sjuksköterskorna som hade kombination av hög nivå av STS och utbrändhet var 
mer benägna att uppleva CF. Faktorer i relation till personlig ekonomi kunde kopplas till 
höga nivåer av STS (p = 0.000) och utbrändhet (p = 0.003) (Stacey et al., 2016). 

Stress och tidsbrist var en upplevd orsak till CF hos sjuksköterskorna (Berger et al., 2015; 
Drury et al., 2014; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Yoder, 2010). Sjuksköterskorna i flera 
artiklar belyste att de kände att de inte hade ork och energi (Berger et al., 2015; Drury et al., 
2014; Melvin, 2012). I en artikel beskrev sjuksköterskorna att bristen på sömn medverkade 
till CF då sjuksköterskorna inte hann vila och samla kraft förrän nästa arbetspass började. 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde återhämta sig då de inte fick tid för detta. Några 
av sjuksköterskorna nämnde att de fick låsa in sig på toaletten för att ha möjlighet till att 
återhämta sig en kort stund (Drury et al., 2014). I en annan artikel förklarade en 
sjuksköterska att hon inte återhämtat sig de senaste semestrarna, varken mentalt eller fysiskt 
(Melvin, 2012). Vissa av sjuksköterskorna hade ingen ork eller energi till att i ett senare skede 
bearbeta det som skett patienterna (Berger et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde att de 
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inte hade tid till att bygga upp en relation till patienterna (Giarelli et al., 2016; Berger et al., 
2015). Bristen på tid och att allting sker så snabbt gjorde att sjuksköterskorna endast hann 
prioritera den uppgift som skulle göras kring patienterna, vilket gjorde att sjuksköterskorna 
kände sig otillräckliga. Sjuksköterskorna beskrev arbetsmiljön som stressig, bristen på 
personal och resurser gjorde att endast en sjuksköterska fick ansvara för sammanlagt sex 
patienter (Giarelli et al., 2016). Sjuksköterskorna blev ofta tillfrågade att hjälpa till på andra 
avdelningar när det var lugnt på deras egna avdelningar. Många av sjuksköterskorna 
upplevde en stress som uppkom vid sådana tillfällen, att inte känna varken personal eller 
patienterna gjorde dem illa till mods (Drury et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de 
hade för mycket att göra på samma gång. De önskade att deras arbete enbart skulle handla 
om patienterna och deras välmående men i dagsläget var det stort fokus på datorer, journaler 
och möten (Yoder, 2010). Brist på stöd från arbetsledningen var en bidragande faktor till CF 
(Hunsaker et al., 2015). I flera av artiklarna beskrev sjuksköterskorna att de var i behov av 
stöd på deras arbetsplats (Drury et al., 2014; Melvin, 2012; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). 
15% av sjuksköterskorna uppgav att de hade för avsikt att lämna sina nuvarande 
arbetsplatser inom det närmsta året, vilket var ett tecken på att sjuksköterskornas 
arbetsmiljö bidragit till att de drabbats av CF (Kelly, 2015). 

5.3.2   Hantera  och  förebygga  CF  

Flera av sjuksköterskorna påtalade vikten av att ha stöd från andra människor för att hantera 
och förebygga CF (Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Melvin, 2012; Yoder, 2010). 
Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att ha sociala nätverk och ömsesidigt stöd för att 
hjälpa sjuksköterskorna att hantera de dagliga stressfaktorerna och undvika CF. 
Sjuksköterskorna beskrev att ha erfarna sjuksköterskor som mentorer var värdefullt då stöd, 
mentorskap och reflektion i sitt arbete som sjuksköterska var en viktig del i att minska stress 
och skapa en bättre arbetsmiljö. Sjuksköterskorna beskrev även att en förstående chef var 
viktigt, att sjuksköterskorna får stöttning från chefen vid svåra situationer. Flertal av 
sjuksköterskorna upplevde att de inte hade något stöd alls, vare sig de nyss hade börjat på 
avdelningen eller hade arbetat där i ett flertal år (Drury et al., 2014). Sjuksköterskorna som 
fick stöd av cheferna hade lägre nivå av CF (p = 0.005) (Hunsaker et al., 2015). Det var även 
betydelsefullt att få ha ett tyst och lugnt rum där sjuksköterskorna hade möjlighet att andas 
och få återhämta sig, om det så bara handlade om fem minuter (Drury et al., 2014). Andra 
faktorer som nämndes som strategier var att be, tro och samtala med en pastor, sitta ner med 
en kollega och reflektera kring jobbiga och stressiga situationer (Berger et al., 2015; Yoder, 
2010) samt få stöd av familj och vänner (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Melvin, 
2012). I programmet där sjuksköterskorna blev utbildade gällande CF och där de fick lära sig 
strategier och övningar för att minska risken att drabbas av CF, betonade en sjuksköterska att 
det var skönt att få diskutera och reflektera med andra sjuksköterskor som också upplevt CF 
och haft liknande situationer (Potter et al., 2013). Negativa erfarenheter lindrades när 
sjuksköterskorna kände att deras arbetsplats hade en god samarbetsmiljö (p = 0.005) (Stacey 
et al., 2016). 

En viktig åtgärd som sjuksköterskorna nämnde var att lära sig att skilja på privatlivet och 
arbetet, att sjuksköterskorna inte tog med sig arbetet hem (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). 
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Sjuksköterskorna beskrev behovet av att sätta professionella gränser för att kunna behålla sin 
förmåga att arbeta med patienterna i livets slutskede. En sjuksköterska beskrev att sätta 
professionella gränser gentemot patienterna inte gjorde henne mindre medkänslosam, men 
att det bevarade henne från att bli utbränd och på så sätt tillät det henne att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter för patienterna i ett palliativt skede (Melvin, 2012). En annan 
sjuksköterska beskrev att hon hade hade stor nytta av teknikerna och övningarna de lärt sig 
under programmet, att hon kunde koppla av på ett annat sätt än tidigare. Ytterligare en 
sjuksköterska berättade att hon tidigare tagit på sig allt arbete men att hon tack vare 
programmet hade lärt sig att det är okej att saker och ting tog tid och att patienterna kunde 
vänta istället för att hon gjorde misstag på grund av stressen (Potter et al., 2013). Kortsiktiga 
åtgärder var att få ta en kort paus från patienterna eller att få ta en extra dag ledigt (Berger et 
al., 2015; Yoder, 2010). De långsiktiga åtgärderna var att lämna aktuell arbetsplats, byta från 
heltid till deltid och att begränsa antalet arbetsdagar (Yoder, 2010). Sjuksköterskorna 
nämnde även att lämna sjuksköterskeyrket och byta arbete var en åtgärd (Berger et al., 2015; 
Yoder, 2010). 

Resultatet visade att utföra hälsofrämjande aktiviteter minskade risken att drabbas av CF (p 
= 0.01) (Neville & Cole, 2013). Fysisk egenvård i form av träning, ta en promenad eller gå till 
gymmet och aktiviteter utanför arbetet lyftes som förebyggande åtgärder av sjuksköterskorna 
(Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Neville & Cole, 2013). Aktiviteter var 
varierade och inkluderade cykling, gymmedlemskap, löpning, simning, vandring, ridning och 
gruppträning i form av yoga, zumba och kickboxing (Neville & Cole, 2013). Faktorer som 
lyftes fram för att förebygga CF var självuppmuntran, att alltid tänka att denne gjort sitt bästa 
utifrån dennes personliga förutsättningarna, emotionell distansering och hitta perspektiv på 
saker samt finna det positiva och minnas de bra stunderna (Giarelli et al., 2016). Använda 
humor alternativt gråta kunde också användas som strategi för att minska oddsen att erhålla 
CF. Strategier som ansågs vara mer riskfyllda var att begrava sina känslor, att äta för mycket 
eller spendera pengar för att hantera situationen (Berger et al., 2015). 

6   DISKUSSION  

Under detta avsnitt redogörs en metoddiskussion, resultatdiskussion och en etikdiskussion, 
följt av förslag på vidare forskning.  

6.1   Metoddiskussion    
Här förs en diskussion kring metodval, datainsamling, urval och dataanalys som utförts i 
arbetet samt arbetets kvalité. För att skapa en översikt av uppkomsten och åtgärder för CF 
tillämpades Friberg (2012a) allmänna litteraturöversikt. Att kunna använda både kvantitativt 
och kvalitativt material är för att kunna se vad forskning påvisar om ett befintligt problem 
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och vilken kunskap som saknas inom det valda området (Friberg, 2012a), vilket är en styrka 
med metoden. Genom att använda kvantitativa artiklar kunde information om hur vanligt 
och vilka faktorer som påverkar CF identifieras medan kvalitativa artiklar medförde 
information om hur sjuksköterskorna upplevt CF och vilka strategier de haft för att motverka 
CF. Det hade kunnat vara lämpligt att göra en empirisk studie för att intervjua alternativt 
skicka ut enkäter till sjuksköterskorna angående CF men då arbetsprocessen antogs ta längre 
tid än den utsatta tidsbegränsningen var en litteraturöversikt aktuellt för arbetets syfte.   

Från början var ett av inklusionskriterierna att valda artiklar skulle vara högst fem år gamla 
men då underlaget var begränsat frångicks detta kriterium och även äldre artiklar valdes ut, 
dock med hög relevans för arbetet. Detta kan ses som en svaghet då äldre forskning kan 
påvisa annorlunda resultat än hur CF ser ut idag, däremot märktes ingen skillnad mellan 
artiklarna som användes, oavsett utgivningsår rörande CF. Ett flertal av artiklarna var av 
intresse men behövde sorteras bort på grund av att de var reviews. Varken engelska eller 
fulltext kryssades i då detta skulle behöva tillämpas på alla sökningar och artiklar som var av 
intresse kunde riskeras att sorteras bort. Fulltext är en metod då artiklar framkommer 
utifrån form och inte innehåll (Östlundh, 2012). För att utöka undersökningsunderlaget 
gjordes avancerade sökningar i både CINAHL Plus och PubMed, vilket innebar att sökningen 
kunde utökas i kombination med flera ord. Flertal gånger byttes ord ut eller togs bort, detta 
görs enligt Östlundh (2012) för att utöka alternativt minska antalet sökträffar. Ett flertal 
artiklar som var av intresse hade ”qualitative”, ”oncology” och/eller ”descriptive” som 
nyckelord, vilket var till inspiration när det här arbetets sökord formulerades. Detta kan 
däremot medfört till att andra artiklar som skulle kunna vara relevanta för arbetet sorterades 
bort. Många av artiklarna som togs med till artikelmatrisen fanns både på CINAHL Plus och 
PubMed. Detta kan ses som en styrka för arbetet eftersom att artiklarna återkommer i olika 
databaser. Dokument som finns med i databaser kan bestå av böcker, rapporter, tidskrifter 
och avhandlingar, däremot görs en granskningsprocess och kvalitetsbedömning av 
fackkunniga innan de görs sökbara i databaserna (Östlundh, 2012). Även sekundärsökningar 
gjordes för att finna relevanta artiklar. Det är en effektiv metod som utförs av att finna 
intressanta referenser i andra artiklar (Östlundh, 2012). Sekundärsökningarna gjordes 
utifrån intressanta artiklar som hittats till både bakgrund och resultat. Även 
sekundärsökningar från andra intressanta uppsatser genomfördes. De flesta 
sekundärsökningarna uppnådde inte kraven för att användas till arbetet då de flesta var 
reviews eller inte uppföljde inklusionskriterierna, som exempelvis publiceringsår. Då 
artiklarna var av intresse lästes abstract. De abstract som inte lästes berodde på språk utöver 
engelska samt titlar som inte ansågs vara relevanta för syftet. Av de artiklar där abstract 
lästes men inte valdes ut var det främsta skälet att materialet inte var tillgängligt. 

Alla artiklar klarade kvalitetsgranskningen som gjordes utifrån Friberg (2012a) och användes 
till arbetets resultat. Kvalitetsgranskningen upplevdes som svår till en början då vissa frågor 
innehöll teoretiska utgångspunkter, antaganden och argument vilket var svårtolkat. Detta 
kan vara en svaghet då frågorna i kvalitetsgranskningen till viss del tolkades. Efter att ha läst 
artiklarna ett flertal gånger blev det tydligare vad respektive fråga innebar och var dessa 
frågor besvarades. En av frågorna i kvalitetsgranskningen innefattade om det fanns några 
etiska förhållningssätt i artiklarna, vilket det gjorde i alla förutom en (Yoder, 2010). Artikeln 
utan etiska resonemang valdes ut till examensarbetet då den hade hög relevans till arbetet. 
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När kvalitetsgranskningen var klar och genomförd påbörjades analysarbetet utifrån Friberg 
(2012a). Till en början var analysen svårtolkad då översikt – och analysstegen blandades 
ihop, vilket resulterade i att analysen blev fel i första utkastet. När analysmetoden var tydlig 
så lästes de tolv artiklarna igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en 
helhetsbild. Därefter diskuterades texterna för att se om de uppfattats lika av båda parter. 
Detta görs för att säkerställa att det relevanta har uppfattats rätt, vilket är en form av 
validering (Friberg, 2012a). 

Tolv artiklar valdes ut utifrån att de uppnådde de krav som ställdes på artiklarnas innehåll, 
utifrån inklusionskriterierna och kvalitetsgranskningen. Det önskades fler artiklar av 
kvalitativ ansats för att ha ett likvärdigt antal av vardera ansats. Önskemålet var även att hitta 
fler artiklar än tolv stycken men då det inte fanns tillräckligt mycket forskningen om det 
område som arbetet berörde, användes tolv artiklar som översikt för det valda 
problemområdet. Då endast tolv artiklar hittades gavs en inblick över hur mycket forskning 
som gjorts inom området och därmed att kunskapsläget är aktuellt att forska om. Att det var 
svårare att hitta kvalitativa artiklar tyder på att det finns färre studier som belyser hur 
sjuksköterskorna upplever uppkomsten av CF och förebyggande åtgärder för CF, vilket är en 
viktig aspekt att belysa då det kan ge kunskap om hur sjuksköterskorna upplever det. Det 
upplevdes inte svårt att se uppkomst och åtgärder trots en viss begränsning av material, men 
om det funnits mer forskning att utgå ifrån hade detta kunnat öka trovärdigheten i 
examensarbetet.  

Anledningen till att en övergripande jämförelse gjordes mellan samtliga delar i artiklarnas 
metodavsnitt var för att det ansågs vara intressant. Trots att syftet inte berörde vart 
sjuksköterskorna arbetade, hur många års erfarenhet de hade och vart studien genomfördes 
ansågs detta vara relevant att ta med för att sjuksköterskornas erfarenheter och arbete kan ha 
en påverkan på deras upplevelse av CF, därav ansågs den informationen som intressant. Då 
CF var ett tillstånd som uppstod i vårdande yrken utifrån kontinuerliga möten med lidande 
patienter ansågs resultaten i arbetet kunna tillämpas i Sverige. Även om sjukvården i Sverige 
inte är uppbyggd på liknande sätt som de länder som artiklarna berörde i sina studier, har 
sjuksköterskorna samma risk att möta på de faktorer som kan orsaka CF, exempelvis möten 
med patienter i kritiska situationer, stressiga arbetsmiljöer eller brist på stöd. 

Begreppen överförbarhet, giltighet, bekräftelsebarhet och trovärdighet är kriterier inom 
kvalitativ forskning för att beskriva arbetets tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012), vilka kommer 
användas för att bedöma detta arbetets kvalité. Överförbarhet är att kunna applicera 
resultatet på andra grupper och andra miljöer. Giltighet innebär att studien besvarar det som 
studien är avsedd för att undersöka. Det innebär även hur giltigt resultatet är över tid, om 
liknande resultat påvisas om studien upprepas av andra på samma sätt. Bekräftelsebarhet 
innebär hur objektivt arbetet är och hur relevant samt korrekt data är. Trovärdighet innebär 
hur pålitlig forskningen är och att forskningen inte innehåller egna tolkningar (Polit & Beck, 
2012). Då det framgick i resultatet att CF kunde uppträda hos sjuksköterskorna oavsett ålder, 
land och arbetsplats anser författarna att resultatet uppfyllde kriteriet överförbarhet, att 
resultatet kan appliceras på andra grupper, även i andra miljöer och kulturer. Ett annat 
exempel på hur överbarheten uppfylls är att arbetet inte begränsades geografiskt. Kriteriet 
giltighet uppnåddes då artiklar som besvarade syftet, att skapa en översikt av sjuksköterskors 
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erfarenheter av compassion fatigue med fokus på dess uppkomst och förebyggande åtgärder 
användes. Båda parter har varit lika delaktiga under arbetets gång och arbetet har 
genomförts genom att författarna arbetat i par dagligen. Till viss del delades arbetet upp 
kring granskningen av artiklarna, detta för att få egen uppfattning kring artiklarna och sedan 
kunna föra en diskussion kring hur artiklarna förståtts och vad som var användbart till detta 
examensarbete. Detta gjordes för att kunna vara kritiska mot det egna skrivandet och på så 
sätt tillämpades kriterierna trovärdighet och bekräftelsebarhet. Författarna i examensarbetet 
arbetade med artiklarnas resultat på så sätt att författarna var för sig läste artiklarna och 
skrev mindre sammanfattningar om dess innehåll för att sedan jämföra de olika 
sammanfattningarna så att texterna uppfattats lika av båda parter. Detta gjordes för att 
undvika att texterna förvrängdes. Samtliga sammanfattningar sammanställdes utifrån 
författarnas egna meningsuppbyggnader men så att texterna fortfarande överensstämde med 
originaltexternas innehåll, för att inte riskera plagiat eller stöld av andra författares material. 
Detta är ytterligare en aspekt på hur bekräftelsebart och trovärdigt arbetet anses vara. Polit & 
Beck (2012) beskriver även att tydliga inklusions- och exklusionskriterier ökar 
trovärdigheten. Genom att arbetet avgränsades hittades relevanta artiklar som svarade an på 
arbetets syfte och därmed stärks trovärdigheten i arbetet.  

6.2   Resultatdiskussion    
I resultatdiskussionen genomförs en diskussion av artiklarnas skillnader och likheter 
gällande syfte, metod och resultat. I diskussionen om likheter och skillnader i resultatet vävs 
även tidigare forskning, styrdokument samt det valda vårdteoretiska perspektivet in.  

6.2.1   Diskussion  av  skillnader  och  likheter  i  syften  och  metod  

Alla sex artiklar i resultatet som hade syftet att undersöka förekomsten av CF hos 
sjuksköterskorna hade fokus på olika typer av avdelningar (Berger, 2015; Hooper, 2010; 
Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Melvin, 2012; Yoder, 2010). För examensarbetet var detta 
relevant då det gav ett brett perspektiv kring CF, på så sätt gavs en överblick om CF förekom 
mer eller mindre på vissa avdelningar. Nackdelen med att artiklarna behandlade olika 
avdelningar var att det inte gick att dra några specifika likheter och skillnader inom specifika 
avdelningar. Detta hade dock ingen betydelse då detta examensarbete inte skulle undersöka 
en specifik avdelnings förekomst av CF. De resterande sex artiklarna i resultatet hade olika 
syften (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Giarelli et al., 2016; Neville & Cole., 
2013; Potter et al., 2013; Stacey et al., 2016). Trots spridda syften innehöll artiklarna 
liknande resultat, vilket stärkte vardera artikels relevans för arbetet.  

Elva av tolv artiklar i resultatet berörde risker för CF trots att artiklarnas syften inte tydligt 
redogjorde det (Berger, 2015; Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Giarelli et al., 
2016; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Melvin, 2012; Neville & Cole., 2013; Potter et al., 
2013; Stacey et al., 2016; Yoder, 2010). Detsamma gällde sju av tolv artiklar som tog upp 
olika åtgärder för CF i resultatet trots att det inte framgick i syftet (Berger et al., 2015; Drury 
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et al., 2014; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Neville & Cole., 2013; Potter et al., 2013; 
Yoder, 2010).  

Få artiklar i resultatet bestod av sjuksköterskor som var av båda kön, majoriteten var 
kvinnliga sjuksköterskor. Detta kan vara en nackdel då resultatet inte kan appliceras utifrån 
kriteriet överförbarhet gällande genus relaterat till uppkomsten av CF. Däremot är 
sjuksköterskeyrket ett kvinnodominerat yrke vilket medför att det är svårare att genomföra 
studier som består av ett jämlikt antal sjuksköterskor utifrån könstillhörighet. Även om 
könsfördelningen inte är jämlik i resultatet, är det ändå representativt utifrån fördelningen 
av män och kvinnor inom vårdyrket. Det ansågs som en fördel att kriterierna var tydligt 
beskrivna för att få en förståelse för varför och vilka individer som inte deltog i vissa studier, 
exempelvis specialistsjuksköterskor och chefer. Likheter och skillnader i artiklarnas 
analysgång kunde tydligt urskiljas. Det bidrog till att lättare kunna förstå hur resultatet 
framtagits, vilket var en styrka för trovärdigheten i artiklarna. Desto tydligare deltagarna, 
rekryteringen, tillvägagångssättet och analysen redovisades i artiklarna desto lättare var det 
att få en uppfattning av studiernas helhet. 

Artiklar som använder enkäter och frågeformulär som undersökningsmaterial är fördelaktigt 
för att eftersträva anonymitet (Polit & Beck, 2012), vilket ses som en styrka. En annan fördel 
med metoden var att fler undersökningspersoner nåddes och kunde därmed ge ett mer 
generaliserbart resultat på hur vanligt förekommande CF var. Enkäter används för att kunna 
samla in data om hur vanligt förekommande ett fenomen är inom en population och för att 
kunna generalisera och ge trovärdiga resultat (Polit & Beck, 2012). I ett flertal artiklar fick 
sjuksköterskorna beskriva och redogöra deras uppfattningar och upplevelser kring CF. Att 
använda intervjuer som tillvägagångssätt gör det möjligt för sjuksköterskorna att fritt delge 
sina berättelser för att nå en djupare förståelse. Det är en styrka för att kunna få en större 
förståelse över fenomenet och att forskarna kan ställa följdfrågor eller fråga kring det som 
verkar oklart. Polit och Beck (2012) beskriver att intervjuer ger möjlighet till utvecklade svar 
och förklaringar till otydliga frågor för att undvika missförstånd. Elva av tolv artiklar innehöll 
etiska resonemang, vilket ansågs som en styrka då det påvisade att studierna som gjorts har 
godkänts att genomföras. Etiska resonemang inkluderar vilken grad forskarna och deras 
metoder följer de professionella juridiska och sociala skyldigheter som finns för dem som 
deltar i studierna (Polit & Beck, 2012). 

6.2.2   Diskussion  av  skillnader  och  likheter  i  resultat      

Resultatet påvisade att ungefär 30% av sjuksköterskorna befann sig i en hög riskzon för att 
påverkas av CF. Det var däremot ett större antal sjuksköterskor som utöver resultatet från 
Pro-QOL-skalan själva uppskattade sig ha måttlig till hög nivå av CF (Hooper et al., 2010; 
Yoder, 2010). Detta tydde på att fler än en tredjedel av sjuksköterskorna själva upplevde att 
de inte kunde känna medlidande för deras patienter av okänd orsak. En parallell kan dras 
mellan att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde känna medlidandet för deras 
patienter och vad Eriksson (1994) menar, att medlidande är en process som sker i vården av 
att en människa vill en annan människa väl och att inte kunna känna medlidande är en av de 
största synderna. Utifrån det Eriksson beskriver om medlidande blir compassion fatigue 
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problematiskt. Sjuksköterskor beskrev att de ville fokusera mer på patienterna och bygga upp 
en relation till dem, men att det försvårats på grund av stress och tidsbrist då journaler och 
andra arbetsuppgifter tog tid (Giarelli et al., 2016; Berger et al., 2015;  Yoder, 2010). Att inte 
hinna prioritera patienterna och visa medlidande medverkade till en känsla av otillräcklighet 
hos sjuksköterskorna, vilket var en bidragande orsak till CF (Giarelli et al., 2016). En följd av 
detta kan bli att sjuksköterskorna känner att de misslyckas med sitt yrke som tidigare 
forskning beskriver är en konsekvens av CF (Adimando, 2017). Detta kan kopplas till 
Erikssons (1987) teori om att handlingarna som görs föregår sitt syfte om det inte finns 
någon kärlek. På grund av tidsbrist kan sjuksköterskorna se det som ett misslyckande när de 
inte har möjlighet att bygga upp en relation till patienterna och handlingarna görs bara för 
att det behövs och inte av kärlek. Däremot är en aspekt att vården i enlighet med Eriksson 
(2014) har sin grund i kärleken. 

En motsats till vad som nyligen diskuterades är att det framgick i resultatet att vissa 
sjuksköterskor upplevde att CF uppstod av att de brydde sig för mycket om patienterna, när 
de tagit med sig arbetet hem och kände en skuld för patienterna (Berger et al., 2015; Duarte 
& Pinto-Gouveia, 2017). Detta är ett konstaterande av att sjuksköterskorna som brydde sig 
för mycket om patienterna tillslut riskerade att få CF. Detta behöver inte kopplas till brist på 
medlidande, utan compassion fatigue är enligt tidigare forskning, ett resultat av ett för starkt 
medlidande (Coetzee & Klopper, 2010; Figley, 2002), vilket i så fall inte är hälsosamt för 
sjuksköterskorna. Även om drivkraften i vården är att vilja en annan människa väl (Eriksson, 
1991) krävs en viss distans för att inte själv påverkas för mycket. Sjuksköterskorna beskrev att 
de behövde ge upp sina personliga och psykologiska behov för att prioritera patienterna 
(Neville & Cole, 2013), vilket kan liknas med tidigare forskning som beskriver CF som 
”kostnaden att bry sig” (Lachmans, 2016). Detta tyder på att sjuksköterskorna är i behov av 
distans för att ha tid och ork att reflektera och ta hand om sina personliga behov.  

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna ett flertal gånger upplevde sig som otillräckliga när 
de hamnade i kritiska situationer där det krävdes mer vård eller situationer då patienterna 
alternativt närstående till patienterna ställde höga krav (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). 
Kritiska situationer skulle kunna vara att bevittna trauman, som tidigare forskning beskriver 
är en del av vad som ingår i sjuksköterskornas arbete (Coetzee & Klopper, 2010; Showalter, 
2010), vilket involverar att möta patienternas upplevda smärta och lidande, vilka kan 
påverka sjuksköterskorna både fysiskt och psykisk (Galiana et al., 2017; Sabo, 2011). Detta är 
ett exempel på vad Joinson (1992) menar är omvårdandens pris av CF, ett resultat av att 
kontinuerligt möta människors lidande där det krävs ett empatiskt engagemang. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) påtalar däremot att vården ska baseras på patienternas 
självbestämmande, vilket i detta fall innebär att sjuksköterskorna måste ha en öppenhet för 
patienternas och deras närståendes tankegångar. Om sjuksköterskorna inte kan förstå eller 
se utifrån patienternas perspektiv följer sjuksköterskorna inte professionens riktlinjer, att ge 
omvårdnad utifrån patienternas personliga behov och värderingar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Dock måste sjuksköterskorna i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) använda sin yrkeskompetens för att ge säker vård till 
patienterna och därför inte endast utgå från patienternas och deras närståendes krav. För att 
ge patientsäker vård ska sjuksköterskorna vara kunskapssökande i enlighet med Svensk 
sjuksköterskeförening (2017), vilket kan vara en nödvändighet när sjuksköterskorna hamnar 
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i kritiska situationer. Det kan dock vara en svår uppgift för sjuksköterskorna, då flertalet av 
sjuksköterskorna inte följer eller uppnår de krav och förväntningar som patienterna eller 
patienternas närstående har eller att sjuksköterskorna inte hinner vara kunskapssökande i 
kritiska situationer då mer vård krävs. Detta kan relateras till en skuld när en människa har 
ett ansvar för ett misstag som tagits (Eriksson, 1994), då misstaget kan vara att 
sjuksköterskorna inte uppnår förväntningarna som ställs eller inte hinner vara 
kunskapssökande. Däremot har sjuksköterskorna trots allt ett ansvar att vården som ges ska 
vara av god kvalitet (SFS 2017:30), vilket innebär att sjuksköterskorna bör vara 
kunskapssökande i sitt arbete. Detta kan vara en krävande uppgift för sjuksköterskorna i 
dessa situationer.  

Sjuksköterskorna i resultatet uppgav att en bidragande orsak till CF på deras arbetsplats var 
stress och tidsbrist (Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; 
Yoder, 2010). Om sjuksköterskorna påverkas av för mycket stress så finns risken att 
patienterna får riskfylld vård då sjuksköterskorna tänker att de ska skynda sig med sina 
arbetsuppgifter vilket tidigare forskning påstår kan leda till icke patientsäker vård (Smart, 
2014). Även detta kan kopplas till Erikssons (1994) teori om skuld i relation till att ett 
misstag har gjorts. Därför är det nödvändigt att lära sig och förstå att saker tar sin tid och att 
det är bättre att sjuksköterskorna tar sin tid att utföra arbetsuppgifterna ordentligt än att de 
begår misstag på grund av att de är stressade (Potter et al., 2013). Stress på arbetsplatsen 
ledde dessutom till att sjuksköterskorna blev utmattade och inte hade energi och ork, vilket 
medverkade till att CF uppstod när sjuksköterskorna inte hann vila eller återhämta sig 
(Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Yoder, 2010). Detta 
kan relateras till tidigare forskning som beskriver att CF är ett resultat av känslomässig, 
fysisk, social och andlig utmattning (Henson, 2017). 

Sjuksköterskorna i resultatet upplevde att negativa beteenden så som aggressivitet och 
ovänlighet från patienterna kunde leda till att CF uppstod (Yoder, 2010). Om 
sjuksköterskorna upplevde negativa beteenden kan hinder uppstå för att uppnå en optimal 
vårdrelation som Eriksson (2014) beskriver behövs för att vårdprocessen ska kunna fungera. 
Däremot måste sjuksköterskorna följa de styrdokument som professionen styrs av. Att 
sjuksköterskorna har ett ansvar att upprätthålla ett professionellt bemötande som präglas av 
respekt, lyhördhet och medkänsla (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017), även om sjuksköterskorna själva upplevde negativt bemötande. 
Det skulle kunna vara så att sjuksköterskorna som upplevde att patienterna var aggressiva 
och otrevliga, omedvetet hade symtom på STS, då tidigare forskning beskriver symtom för 
STS som irritation och att dra sig undan från patienter (Dominguez-Gomez & Rutledge, 
2009). En parallell kan då dras till det som Meadors et al. (2009) beskriver i tidigare 
forskning, nämligen att det är svårare att upprätthålla positiva och professionella relationer i 
sitt arbete när sjuksköterskor inte känner igen eller vet hur de ska hantera symtom på STS.  

Att sätta professionella gränser mot patienterna var ett sätt för att undvika utbrändhet 
(Melvin, 2012), vilket är viktigt då tidigare forskning också beskriver att utbrändhet kan leda 
till den utmaning som finns av att arbeta inom vården, nämligen missnöje med sitt arbete 
och låg nivå av motivation (Thompson, 2013). Däremot menar Eriksson (2014) att 
sjuksköterskorna ska våga ta ansvar och ge av sig själva i vårdandet, vilket kan medföra att 
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ett dilemma uppstår hos sjuksköterskorna då det är svårt att veta vart gränsen går för att ge 
av sig själv. Dock beskriver styrdokument att vården som ges ska genomföras med säkerhet 
(SFS 2010:659) och inte äventyras och därför är det viktigt att sjuksköterskorna sköter sin 
egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), därav kan det vara viktigt att sätta 
professionella gränser som resultatet påvisade. Ett annat perspektiv på att ta hand om sin 
hälsa är vad resultatet påtalade som en förebyggande åtgärd för CF, nämligen fysisk aktivitet 
(Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Neville & Cole, 2013). Om 
sjuksköterskorna inte tar hand om sin egen hälsa och personliga ärenden är en förmodan att 
en stress uppstår. Detta kan relateras med det som påvisas i tidigare forskning, att CF 
eskalerar som följd av stress då vårdgivaren ignorerar symtomen eller undviker att ta hand 
om sina känslomässiga behov (Bush, 2009). Detta kan kopplas till vad som framgick i 
resultatet, det vill säga vikten av att kunna ta hand om sig själv både på och utanför arbetet, 
att sjuksköterskorna inte får tappa bort sig själva och att skilja arbete och privatliv åt för att 
förebygga CF (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). Genom att själv må bra och ha ett sunt 
levnadssätt är en förmodan att det är lättare att sprida positiv energi på arbetet. På så sätt 
kan även arbetsuppgifterna genomföras med skicklighet, i enlighet med Svensk 
sjuksköterskeförening (2017). Fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor är en tillgång för att 
kunna åstadkomma det Svensk sjuksköterskeförening (2014) påtalar att genom att leva med 
sunda levnadsvanor kan en god arbetsmiljö främjas. Det framgick även i resultatet vilka 
strategier som ansågs som riskfyllda för att hantera CF. Dessa var: att begrava känslor, äta för 
mycket och spendera pengar (Berger et al., 2015). Dessa strategier kan ses som en motsats till 
att ansvara för sin hälsa eftersom att strategierna möjligen hjälper i stunden men inte i 
längden, därav anses de vara riskfyllda. 

Flera av sjuksköterskorna i resultatet uppgav att de hade en tanke att byta arbetsplats då 
deras nuvarande arbetssituation medverkade till CF (Kelly, 2015). Detta kan kopplas till 
tidigare forskning som uttryckte att en långsiktig lösning på att få distans skulle kunna vara 
att byta yrke (Potter et al., 2010), vilket även resultatet påvisade vara en möjlig åtgärd 
(Berger et al., 2015; Yoder, 2010). En aspekt utifrån resultatet är att stödet från arbetsplatsen 
inte var tillräckligt, vilket bidrog till att CF uppstod (Drury et al., 2014; Hunsaker et al., 2015; 
Melvin, 2012; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). Det var viktigt att kunna sitta och reflektera 
med kollegor och mentorer för att skapa en bättre arbetsplats för sjuksköterskorna (Drury et 
al., 2014; Potter et al., 2013). Att få dela och lära sig av varandras erfarenheter samt diskutera 
och prata ut kring en viss händelse eller när sjuksköterskorna haft en jobbig dag kan 
underlätta för sjuksköterskorna psykiskt. Detta stärker behovet som framgick i resultatet för 
att hantera CF, nämligen att ha en arbetsplats där det fanns utrymme för reflektion och 
stöttning av kollegor och mentorer för att minimera den psykiska belastningen (Drury et al., 
2014). En arbetsplats där sjuksköterskorna kan få tala ut om sina erfarenheter och samtidigt 
känna att de har ett stöd på arbetet skulle kunna minska de sjukskrivningar som 
Socialstyrelsen (2003) beskriver beror på psykisk ohälsa. Då tidigare forskning redovisar 
statistik på att sjuksköterskorna upplevt olika sorters besvär som följd av psykisk belastning 
är det desto viktigare att försöka åtgärda den psykiska ohälsan som sjuksköterskorna 
upplever bero på arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Stöd av andra utöver arbetsplatsen var också betydelsefullt. Stöd från familj och vänner men 
även på ett andligt plan var viktigt för att kunna motverka CF (Berger et al., 2015; Drury et 



 
24 

al., 2014; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010). Då tidigare 
forskning påtalar att CF kan orsaka symtom som känslolöshet och hopplöshet samt 
ifrågasättande av sin existens (Lachman, 2016) kan stöd på ett andligt plan, så som böner och 
samtal med präster, stärka tron kring ens existens, liksom att vänner och familjens stöd kan 
stärka ens tankar och känsla av värdighet. Detta kan kopplas till det Eriksson (1994) 
beskriver, att människans djupaste begär är att få kärlek och bekräftelse. En annan viktig del 
för att förebygga CF var att sjuksköterskorna berömde sig själva (Giarelli et al., 2016). 

6.3   Etikdiskussion    
Under arbetets gång har etiska riktlinjer eftersträvats utifrån CODEX (2017a, 2017b). Ett av 
kraven för att använda artiklarna var att de skulle vara Peer rewieved, vilket samtliga artiklar 
var. CODEX (2017b) skriver att Peer rewieved innebär att det sker en granskning på flera 
nivåer. Först granskas arbetets kvalité av anslagsgivare, sedan av en forskningsetisk nämnd 
och till sist av andra forskare som läser det publicerade materialet. En kvalitetsgranskning av 
artiklarna gjordes för att säkerställa att de var av god kvalité och bestod av god 
forskningsetik. För att bevara förtroendet för arbetet får författarna inte plagiera, förvränga 
eller stjäla material (Codex, 2017a), därför har författarna i examensarbetet haft dessa krav i 
åtanke genomgående under arbetsprocessen. Det fanns en del förutfattade meningar innan 
arbetet påbörjades, detta försökte åsidosättas i största mån för att inte förvränga arbetet. De 
förutfattade meningarna bestod av tankar om att sjuksköterskor som har en större tendens 
att vara empatiska skulle ha en större risk att påverkas av CF. Tankarna åsidosattes på så sätt 
att artiklarna lästes med öppenhet och att det fanns en mottaglighet för den forskning som 
överensstämmer med verkligheten. Anledningen till att det inte skulle finnas några hypoteser 
var för att inte bryta de forskningsetiska lagar som Codex (2017b) beskriver, så som att 
förvränga studiernas innehåll och budskap.  

6.4   Förslag  på  vidare  forskning    
Under examenarbetets genomförande har olika idéer på vad som behöver forskas vidare 
kring framkommit. Ett förslag att forska vidare kring är om arbetstid påverkar risken för att 
påverkas av CF eller inte, då tidigare forskning påvisat olika resultat gällande detta. Det 
skulle kunna medverka till att framtida arbetstider och villkor kan förändras om tillräcklig 
evidens finns. Annat intressant område är att se om det finns en större risk att påverkas av 
CF beroende på genus. Det finns forskning om CF men det är få studier som undersökt om 
det finns en större tendens till att utveckla CF beroende på könstillhörighet.  
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7   SLUTSATSER  

Examensarbetet hade som syfte att skapa en översikt av sjuksköterskors erfarenheter av CF 
med fokus på dess uppkomst och förebyggande åtgärder. Det som framkom i resultatet var 
att CF var en vanlig upplevelse hos sjuksköterskor och en medvetenhet om strategier för att 
motverka CF kunde hjälpa sjuksköterskor att inte påverkas av CF. Yngre sjuksköterskor och 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet hade större risk att påverkas av CF. I resultatet 
framkom det att vanliga riskfaktorer för CF var krävande patienter, stressiga arbetsmiljöer 
samt brist på stöd på arbetsplatsen. Det var viktigt för sjuksköterskorna att skilja på arbete 
och privatliv, att få stöd av familj, vänner och kollegor, samt att fysisk aktivitet var av stor 
betydelse för att förebygga CF. Resultatet påvisade att undervisning om hur riskfaktorer kan 
identifieras och vilka strategier som kunde användas för att förebygga CF var effektivt. Det 
bör skapas kunskap och därmed öka förutsättningar för hur arbetsplatser kan ge önskat stöd 
till sjuksköterskorna för att undvika att CF uppstår.  
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BILAGA  B.  KVALITETSGRANSKNING      
“Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier: 

•   Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

•   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

•   Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

•   Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

•   Hur är metoden beskriven? 

•   Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

•   Hur har data analyserats? 

•   Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

•   Vad visar resultatet? 

•   Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

•   Vilka argument förs fram? 

•   Förs det några etiska resonemang? 

•   Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

•   Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier: 

•   Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

•   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

•   Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

•   Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

•   Hur är metoden beskriven? 

•   Hur har urvalet gjorts (t.ex antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 
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risk för CF. 
 
 

Mixed method.  
 
20 stycken 
genomförda Enkäter 
och intervjuer.  
 
Land: USA 
 
Beskrivande analys 
utifrån NVIVO10. 

30% av 
sjuksköterskorna i 
studien upplevde att 
stressrelaterade 
livsfaktorer 
drabbade deras 
välbefinnande vilket 
kan vara en 
bidragande orsak till 
CF. 
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5 Kelly, L. (2015) 
 
Journal of 
Nursing 
Scholarship 

”Predictors 
of 
compassion 
fatigue and 
compassion 
satisfaction 
in acute care 
nurses.” 

Att undersöka CF och 
CS bland sjuksköterskor 
inom akutvården. 

Kvantitativ metod. 
 
491 stycken 
genomförda enkäter. 
 
Land: USA 
 
Beskrivande analys 
utifrån ANOVA och 
p-värde. 

Inga nämnbara 
skillnader mellan 
olika vårdenheter 
och arbetsuppgifter 
uppmärksammades. 
 
 

6 Hooper, C., 
Craig, J., 
Janvrin, D., 
Wetsel, M., & 
Reimels, E. 
(2010).  
 
Journal Of 
Emergency 
Nursing 

”Compassion 
Satisfaction, 
Burnout, and 
Compassion 
Fatigue 
Among 
Emergency 
Nurses 
Compared 
With Nurses 
in Other 
Selected 
Inpatient  
Specialties.” 
 

Att undersöka 
förekomsten av CS, 
utbrändhet och CF hos 
akutsjuksköterskor 
jämfört med 
sjuksköterskor på andra 
avdelningar.  
 
 

Kvantitativ metod.  
 
109 stycken 
genomförda enkäter.  
 
Land: USA 
 
Analyserad utifrån 
SPSS, Pearssons test 
och p-värde. 

28,4% av samtliga 
sjuksköterskor var i 
hög risk för CF. 86% 
av 
akutsjuksköterskona 
rankade sig själva 
att ha måttlig till 
hög nivå av CF.  
 

7 Stacey, W., 
Singh-Carlson, 
S., Odell, A., 
Reynolds, G., & 
Yuhua, S. 
(2016). 

Oncology 
Nursing Forum 

“Compassion 
Fatigue, 
Burnout, and 
Compassion 
Satisfaction 
Among 
Oncology 
Nurses 
in the United 
States and 
Canada” 

Att undersöka 
onkologisjuksköterskors 
erfarenheter av CF, 
utbrändhet och CS och 
identifiera eventuella 
skillnader kring detta 
mellan 
onkologisjuksköterskor 
i USA och Kanada. 

Kvantitativ metod.  

549 stycken 
genomförda enkäter.  

Land: USA (n=486) 

Land: Kanada 
(n=63) 

Beskrivande analys 
utifrån SPSS och p-
värde. 

Rapporten visar 
liknande resultat 
mellan de två 
länderna. Studien 
visar jämförbara 
nivåer av CF, 
utbrändhet och CS. 
Samarbete inom 
arbetsmiljön var 
viktigt för båda 
grupperna. 

8 Yoder, E. (2010)  
 
Applied 
Nursing 
Research 

“Compassion 
fatigue in 
nurses.” 

Att beskriva 
förekomsten av CF 
bland ett brett 
spektrum av 
sjuksköterskor samt att 
undersöka situationer 
som leder till CF och 
metoder för hantering. 

Mixed method. 
 
106 stycken 
genomförda enkäter. 
71 stycken 
genomförda med 
narrativ del.  
 
Land: USA 
Kvantitativ data 
analyserades utifrån 
Minitab software 
och p-värde.  
 
Kvalitativa data 
analyserades utifrån 
innehållsanalys. 

Det finns skillnader 
i upplevelser av CF 
relaterade till 
arbetstider, 
arbetsmiljö, 
personlighet samt 
tidigare 
erfarenheter som 
sjuksköterska. Det 
är viktigt med 
medvetenhet om 
triggande faktorer 
samt hantering av 
symtom för att 
skapa en bättre 
arbetsmiljö. 
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9 Duarte, J., & 
Pinto-Gouveia, 
J. (2017)  
 
Applied 
Nursing 
Research, 
 

”Empathy 
and feelings 
of guilt 
experienced 
by nurses: A 
cross-
sectional 
study of their 
role in 
burnout and 
compassion 
fatigue 
symptoms.” 

Att undersöka 
sambandet mellan 
empati och 
skuldkänslor i relation 
till utbrändhet och CF. 
 

Kvantitativ studie. 
298 stycken 
genomförda enkäter. 
 
Land: Portugal 
 
Beskrivande analys 
utifrån SPSS och p-
värde. 
 
 

Det finns risk att 
drabbas av både 
utbrändhet och CF 
då sjuksköterskan 
drabbats av 
personlig ångest och 
skuldkänslor vid 
patientens patogena 
sjukdom. 
 

10 Melvin, C. S. 
(2012) 
 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 

“Professional 
compassion 
fatigue: What 
is the true 
cost of nurses 
caring for the 
dying?” 

Att undersöka 
förekomsten av PCF 
bland sjuksköterskor 
inom palliativ vård, 
samt effekten av PCF 
och hur det hanteras. 

Kvalitativ studie.  
 
Sex stycken 
semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor.  
 
Land: USA 
 
Analyserad utifrån 
Pattorns metod. 

Det finns risk för att 
drabbas av PCF om 
metoder för att 
lindra symtom och 
adekvata strategier 
för att hantera PCF 
saknas.   

11 Potter, P., 
Deshields, T., 
Berger, J. A., 
Clarke, M., 
Olsen, S., & 
Chen, L. (2013) 
 
Oncology 
Nursing Forum 
 
 

”Evaluation 
of a 
Compassion 
Fatigue 
Resiliency 
Program for 
Oncology 
Nurses”.  
  
 
 
  
 

Att undersöka ifall ett 
program som är 
utformat för att utbilda 
onkologiska 
sjuksköterskor om CF 
förebygger risken för 
CF.  
 
 

Mixed-method. 
 
14 stycken 
sjuksköterskor 
deltog i programmet 
vilket innefatta 
samtal i grupper 
samt 
självuppskattade 
enkäter.  
Land: USA 
 
Analyserades utifrån 
programmet SAS 
och p-värde. 

Sjuksköterskorna 
tyckte det var 
värdefullt att få veta 
att de inte var 
ensamma i att 
uppleva CF. 
Sjuksköterskorna 
fick användbara 
strategier för att 
hantera stress på 
arbetet och hemma 
för att kunna 
förebygga CF. 
 

12 Neville, K & 
Cole, D-A. 
(2013) 
 
Journal of 
Nursing 
Administraion 
 
 

 “The 
Relationships 
Among 
Health 
Promotion 
Behaviors, 
Compassion 
Fatigue, 
Burnout, and 
Compassion 
Satisfaction 
in Nursing 
Practicing in 
a Community 
Medical 
Center”. 

Att göra en ny 
undersökning om 
förekomsten av CF och 
undersöka effekten av 
hälsofrämjande 
beteenden mot CF 
bland sjuksköterskor.  
 

Kvantitativ metod.  
 
214 stycken 
genomförda 
undersökningspaket.  
 
 
Land: USA 
 
Beskrivande analys 
utifrån Cronbach 
och p-värde.  

Hälsofrämjande 
beteenden kan bidra 
till att 
sjuksköterskor kan 
motverka CF och 
öka CS. 
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