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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Medkänsla är ett nyckelattribut inom sjuksköterskeprofessionen och en 

egenskap som sjuksköterskor förväntas ha. Då förmågan att uppvisa medkänsla minskar eller 

uteblir hos sjuksköterskor finns risk för utveckling av compassion fatigue (CF), ett tillstånd 

kopplat med vårdaryrken. Problemformulering: Den emotionella delaktigheten samt 

bevittnandet av patientens lidande kan med tiden leda till att sjuksköterskor utvecklar CF. 

Därav finns ett behov av att belysa strategier som sjuksköterskor kan använda sig av för att 

motverka CF. Syfte: Att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av strategier mot 

CF. Metod: En allmän litteraturöversikt där 11 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats ingick. Resultat: Sjuksköterskor riskerar att utveckla CF oberoende av kön, land eller 

avdelning som de arbetar inom. CF påverkar sjuksköterskors bemötande gentemot patienter 

och utgör en risk för den vårdande relationen. Strategier som påvisades minska risken av CF 

var fysisk aktivitet, andligt stöd, professionella gränser, reflektion, stöd från omgivningen, 

ökad kunskap om CF och ökad CS. Slutsats: Sjuksköterskor som upplever CF tenderar att 

distansera sig från det emotionella arbetet med patienter. Av den anledningen är 

sjuksköterskor i behov av utbildning kring CF för att redan i ett tidigt skede identifiera 

symtom för att förebygga tillståndet.   

 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, compassion fatigue, medkänsla, sjuksköterska   

 



 

ABSTRACT 

Background: Compassion is a key feature of the nursing profession and a qualification that 

nurses are expected to have. As the ability to show compassion decreases or lacks in nurses, 

there is a risk of developing compassion fatigue (CF), a condition linked to the nursing 

profession. Problem: The emotional involvement as well as the witnessing of patients 

suffering can eventually lead to the development of CF in nurses. Therefore, there is a need to 

illustrate strategies that nurses can use to counteract CF. Purpose: To describe nurses 

experiences of strategies against CF. Method: A general literature review where 11 articles in 

both qualitative and quantitative terms were included. Findings: Nurses risk developing CF 

regardless of gender, country and department that they work in. CF affects nurse’s response 

to patients and constitutes a risk to the caring relationship. Strategies that were shown to 

reduce the risk of CF were physical activity, spiritual support, professional boundaries, 

reflection, environmental support, increased knowledge about CF and increased CS. 

Conclusion: Nurses who experience CF tend to distance themselves from emotional work 

with patients. For this reason, nurses need education about CF to identify symptoms at the 

earliest stage to prevent the condition.   
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1 INLEDNING  

Ämnet som valts för detta examensarbete är "Compassion fatigue" (CF). Detta 

intresseområde har föreslagits av forskargruppen Care, Recovery and Health på Mälardalens 

högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd.  Sjuksköterskor möter dagligen på lidande i 

sitt yrke och att lindra lidande och främja hälsa är bland deras främsta arbetsuppgifter. Då 

undrar vi; hur påverkas sjuksköterskor av det dagliga mötet med lidande? Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på en del sjuksköterskor som tycks ha förlorat sin 

förmåga att känna medkänsla och bemött patienter utifrån ett likgiltigt förhållningssätt. En 

del sjuksköterskor har även uttryckt att de inte upplever sig känna lika mycket medkänsla nu 

i jämförelse med i början av sin profession. Dessa sjuksköterskor menade på att detta 

förhållningssätt hade negativa konsekvenser på deras roll i vårdandet men att de samtidigt 

saknade kunskap kring hur de skulle åtgärda det. Denna avsaknad av kunskap ledde till att 

intresset väcktes kring vilka strategier som kan förebygga och åtgärda tillståndet samt 

förhindra att allt fler sjuksköterskor riskerar att utveckla tillståndet. Begreppet CF är ett 

relativt nytt begrepp men tillståndet ett faktum och en hälsorisk för sjuksköterskor och även 

en konsekvens för patienter. Ingen av de sjuksköterskor som vi talat med på vår 

verksamhetsförlagda utbildning kände till begreppet CF. Däremot när vi beskrev begreppet 

poängterade många av sjuksköterskorna att de kände igen sig själva i vår beskrivning av 

tillståndet.  

2  BAKGRUND 

I bakgrunden kommer de centrala begreppen empati och medkänsla samt CS att redovisas 

följt av det övergripande begreppet CF. CS samt CF kommer att presenteras under de 

engelska benämningarna genom hela examensarbetet. Därefter presenteras skillnader mellan 

begreppen CF, sekundärt traumatisk stress och utbrändhet följt av symtom på CF, 

utvecklingen mot CF och patienters konsekvenser av CF. Styrdokument och lagar samt en 

teoretisk utgångspunkt kommer att tas upp och följas upp av en problemformulering. 

2.1 Likande begrepp för ”compassion” 

Schantz (2007) skriver att empati innebär förmågan att uppmärksamma och erkänna andra 

människors känslor. Empati ger möjlighet att förstå hur en annan människa tänker och 

känner och skapar en gemenskap mellan människor då de kan dela lycka och sorg med 

varandra. Sympati å andra sidan leder till att personen i fråga känner och upplever det som 
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den andre genomlever och blir då lika oförmögen som denne att agera för att förändra 

situationen. Det som skiljer förmågan att känna empati ifrån sympati är att förmågan att 

hålla en annan persons upplevelse skild ifrån sin egen suddas ut. Singer och Klimecki (2014) 

uppmärksammar att ett empatiskt svar på lidande kan leda till två slags reaktioner: sympati 

och medkänsla. Medkänsla är känslan av oro för en annan människas lidande som åtföljs av 

motivation till att agera för att lindra lidandet. Enligt Strauss, Lever Taylor, Gu, Kuyken, 

Baer, Jones och Cavanagh (2016) består medkänsla av fem komponenter: att känna igen 

lidande, att förstå mänskligt lidande utifrån den andres upplevelse, att känna för en persons 

lidande samt att tolerera obekväma känslor av exempelvis ilska, rädsla och ångest hos den 

lidande. Sammanfattningsvis innebär medkänsla medvetenheten om någon annans lidande, 

både på ett känslomässigt och kognitivt plan genom att agera och känna sig motiverad till att 

lindra den andres lidande. Schantz (2007) menar att den avgörande skillnaden mellan 

medkänsla och de relaterade begreppen, empati och sympati, är dess inneboende effekt av att 

inte bara erkänna lidandet utan viljan till att agera för att lindra och avlägsna det. Detta 

genom att hålla den lidande personens känslor, lidande och upplevelser skild ifrån sin egen.   

2.2 Compassion satisfaction 

Den svenska översättningen av compassion satisfaction är medkänslotillfredsställelse och 

beskrivs som resultatet av alla positiva känslor och den tillfredställelse som sjuksköterskor 

uppnår av att hjälpa andra (Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015). Bride, Radey och 

Figley (2007) belyser vikten av att sjuksköterskor upplever CS i det dagliga arbetet med 

patienter då det förbättrar vårdandet. Stamm (2002) anser att sjuksköterskors motivation 

kommer ifrån den tillfredsställelse som upplevs då de hjälper patienterna. Högre CS spelar 

stor roll i vårdandet eftersom det kopplats till bättre självförtroende och tilltro i sin yrkesroll. 

Trots att CS och CF är två tillstånd som kan samexistera är upplevelsen av CF och dess 

negativa inverkan mer framträdande på sjuksköterskor än CS (Stamm, 2002). CS spelar 

därför en viktig roll då det bidrar till ett ökat välbefinnande för sjuksköterskor och balanserar 

ut de negativa aspekterna av CF.   

2.3  Compassion fatigue 

Begreppet CF översätts på svenska till empatitrötthet och är ett förekommande tillstånd hos 

individer som arbetar inom vårdaryrken (Svenska MesH, 2018).   

Sjuksköterskan Carla Joinson (1992) var den första som kom att introducera termen CF i en 

studie utförd bland sjuksköterskor inom akutsjukvården. Dessa sjuksköterskor hade 

utvecklat en viss typ av utbrändhet och upplevde det svårt att behålla den professionella 

distansen till patienterna. Studien visar på att de sjuksköterskor som var mycket empatiska 

och omtänksamma i sitt arbete lättare kunde ta till sig den lidande patientens upplevelser och 

därmed löpte högre risk att utveckla CF. Joinson (1992) skrev att "compassion fatigue is a 

type of burnout; nurses were ‘burned out and burned up’ by caring for others" (s.11). 

Däremot förklarar Coetzee och Klopper (2010) att Joinson inte gav någon officiell definition 
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av tillståndet utan detta gjorde Figley år 1995 som beskriver att tillståndet kännetecknas av 

fysisk och psykisk nedbrytning på grund av långvarigt emotionellt engagemang som utgör 

essensen av arbetet. Om det empatiska bandet mellan sjuksköterskor och patienter blir för 

starkt kan det i längden leda till att sjuksköterskor uppslukas av patienters känslor. Detta 

medför i sin tur att energin och orken till att visa medkänsla överträffar sin gräns vilket 

påverkar sjuksköterskors fysiska, sociala och emotionella välbefinnande.    

Ledoux (2015) poängterar problematiken med att begreppen sekundärt traumatisk stress och 

utbrändhet använts synonymt med CF och att det kan skapa en viss förvirring. Dessa begrepp 

och tillstånd skiljer sig åt i symtom och utlösande orsaker och kan därför ses som olika delar 

av CF och inte begreppsförklarande till CF. Mathieu (2012) beskriver att sekundär traumatisk 

stress är ett tillstånd som kännetecknas av att sjuksköterskor bevittnat flera traumatiska 

händelser och återupplever dessa där en plötslig stressreaktion uppstår som kan resultera i 

symtom som svårt att behålla fokus, likgiltighet, sömnbesvär och minnesluckor. Henson 

(2017) skriver att sekundär traumatisk stress kan uppträda hos sjuksköterskor till följd av 

patientdöd, trauma eller oväntad händelse. Collins och Long (2003) definierar tillståndet 

som ett resultat av en utdragen, kontinuerlig och intensiv kontakt där sjuksköterskor under 

långa perioder har utsatts för patienters känslor och sårbarhet utan tillräckligt med tid för 

återhämtning. Sekundär traumatisk stress uppstår ofta väldigt snabbt och kan vara svårt att 

upptäcka och sjuksköterskor kan från ena dagen till nästa välja att lämna arbetet.    

Utbrändhet definieras som en extrem stressreaktion som uppkommer inom 

arbetssituationen. Tillståndet kännetecknas av fysisk och psykisk utmattning i kombination 

med känsla av otillräcklighet samt frustration (Svensk MeSH, 2018). Almén (2017) 

poängterar att utbrändhet kan leda till att sjuksköterskor upplever svårigheter i att utföra 

vardagliga handlingar och att orientera sig. Tillståndet kan ge upphov till symtom såsom 

yrsel och förvirring som kan leda till att sjuksköterskor upplever svåra ångestattacker. 

Prestationsförmågan blir allt sämre vilket medför känslor av otillräcklighet, skuldkänslor och 

misströstan. Lachman (2016) skriver att utbrändhet utlöses av stressfaktorer på 

arbetsplatsen såsom personalbrist, intensiv arbetsbelastning, långa arbetstider, brister inom 

arbetsmiljön, otillräckligt ledarskap, för många arbetsuppgifter och överbeläggningar. 

Ledoux (2015) anser att utbrändhet är ett tillstånd som uppstår när sjuksköterskor upplever 

att arbetsgivaren saknar ett åtagande gentemot de och undanhåller organisatoriskt stöd. 

Detta kan röra sig om tvetydigheter i roll- och ansvarsfördelningen, arbetssäkerheten och 

arbetsöverbelastningen.     

Collins och Long (2003) redogör att det som skiljer utbrändhet från sekundär traumatisk 

stress och CF är att personen i fråga inte behöver ha varit med om någon traumatisk incident 

på arbetsplatsen som resulterar i att medkänslan bryts ned. Utbrändhet kan därför drabba 

vem som helst oberoendet av yrkesval och relateras enbart till kraven och den rådande 

arbetsmiljön. CF å andra sidan drabbar endast personer som utför vård och använder den 

egna personen som verktyg som då dräneras på förmågan att känna medkänsla som ett 

direkt resultat av ett för stort emotionellt engagemang. 
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2.3.1  Symtom på compassion fatigue 

Mathieu (2012) påpekar att symtom på CF visar sig annorlunda på olika personer men att 

gemensamt för alla är att symtomen inträder på tre nivåer; fysiska, psykiska och 

beteendemässiga. Fysiska symtom inträder fram i form av utmattning, sömnlöshet, 

återkommande huvudvärk, migrän och nedsatt immunförsvar. Psykiska symtom vid CF är 

emotionell utmattning och distansering följt av negativ självbild samt känslan av 

misslyckande på grund av brist på förmåga att uppleva medkänsla i mötet med patienter. 

Andra utmärkande drag är rädsla av att arbeta med traumatiserade patienter, minskad CS i 

arbetet, svårighet i att skilja mellan privat- och professionellt liv samt ifrågasättande kring 

karriärval följt av vilja till att lämna arbetet. Beteendemässiga symtom kan tendera i ilska och 

irritation ofta riktat mot kollegor och patienter, oförmåga att utföra arbetsuppgifter samt 

undvikande av patienter. Ökat alkohol- och drogintag samt andra missbruksbeteenden kan 

även förekomma. Lachman (2016) menar att sjuksköterskors upplevelser av fysisk såväl som 

mental utmattning inte kan lindras eller upphöra genom sömn och vila. Däremot kan 

symtomen gradvis öka och innefatta ifrågasättande kring meningen och syftet med livet.   

2.3.2  Utvecklingen mot compassion fatigue 

Coetzee och Klopper (2010) beskriver CF som det slutliga resultatet av en progressiv process 

som gradvis utvecklas från compassion stress efter en period av obehandlad compassion 

discomfort som orsakas av en långvarig, kontinuerlig och intensiv kontakt med patienter där 

sjuksköterskor använder sig själva som verktyg. De första tecknen på compassion discomfort 

hos sjuksköterskor är minskad koncentration, entusiasm samt oförmåga att lindra lidandet 

hos patienter. Om sjuksköterskor ignorerar dessa varningssignaler kan det leda till det 

nästkommande steget compassion stress som innebär minskad stresstoleransen. Symtomen 

visar sig i form av energiförlust, känslomässigt överväldigande samt undvikande av 

situationer som kräver ett känslomässigt deltagande i patienters lidande. Sjuksköterskor kan 

uppleva oförmåga till ett genuint deltagande i omvårdnaden då känslor ersätts av likgiltighet 

och ignorans mot patienter. Vidare menar Coetzee och Klopper (2010) samt Figley et al. 

(2007) på att "The Professional Quality of Life Scale" (ProQOL) idag är det mest använda 

mätinstrumentet för att bedöma den professionella livskvalitén hos sjuksköterskor och ett 

test som redogör för om sjuksköterskor befinner sig inom riskzonen för att utveckla CF.   

2.3.3  Patienters konsekvenser av compassion fatigue  

Lachman (2016) påpekar att konsekvenserna av CF påverkar patientsäkerheten och 

patienttillfredsställelsen och redogör vidare för att organisationer bör ta detta fenomen 

allvarligt för att undvika de etiska komplikationerna som kan uppstå för patientvården. 

Konsekvenserna är skadliga för både sjuksköterskorna själva men påverkar även vården 

utifrån ett helhetsperspektiv genom sjuksköterskors bristande förmåga att erbjuda 

kvalitetssäkert och etisk vård för patienter och anhöriga. Ett typiskt kännetecken på CF är då 

sjuksköterskor bemöter patienter med tystnad, detta förhållningssätt framträder då 

patienters berättelser blir för mycket för sjuksköterskorna att hantera. Detta distanserade 

förhållningssätt kan försvaga patienters tillit till sjuksköterskor och minska trovärdigheten på 
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deras roll som vårdare. Ledoux (2015) betonar att konsekvenserna kan leda till att 

sjuksköterskor uppvisar dåligt omdöme och riskerar att göra fel som kan utgöra en risk för 

patientsäkerheten, sjuksköterskor får också svårt etablera och upprätthålla positiva och 

professionella relationer som kan leda till att allt fler sjuksköterskor sjukskriver sig. 

Chou, Hecker och Martin (2012) anser att i en vårdande relation kan det ibland vara svårt för 

sjuksköterskor att visa äkta känslor gentemot patienter. Detta kan resultera i ett skådespeleri 

där sjuksköterskorna försöker visa empati, omtanke och förståelse på grund av de krav som 

ställs på de, men som leder till en negativ inverkan på sjuksköterskornas välbefinnande. 

Sjuksköterskors arbete kräver höga känslomässiga interaktioner med patienter, i allmänhet 

förväntas det av de att visa en genuin och omsorgsfull uppmärksamhet, uttrycka empati för 

patienter och visa förståelse för deras smärta. Sjuksköterskor förväntas undertrycka sina 

negativa känslor gentemot patienter genom utverkande, fallet när sjuksköterskor låtsas 

känna den förväntade känslan, samt djupverkande, fallet när sjuksköterskor genuint visar 

sina inre känslor. Av den anledningen utför sjuksköterskor regelbundet ett emotionellt 

arbete. Arbetsrelaterat välbefinnande är en nyckelfaktor för att en organisation ska lyckas 

(Chou et al., 2012; Ledoux, 2015). Inom olika vårdenheter bör därför sjuksköterskors 

känslomässiga välbefinnande förbättras så att deras förmåga att hantera de krav som är 

förenade med kvaliteten på patientvården inte riskeras.    

2.4  Styrdokument och lagar 

Detta avsnitt kommer att presenteras med avseende på sjuksköterskors ansvar utifrån 

styrdokument och lagar. Inom sjuksköterskeprofessionen ingår det att sjuksköterskor ska 

erhålla ett etiskt förhållningsätt. Detta förutsätter att sjuksköterskor i omvårdnaden visar 

respekt för mänskliga rättigheter, självbestämmande, värdighet samt tar hänsyn till 

människors sedvänjor, tro och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) uppmärksammar även att sjuksköterskor ska utföra sina 

arbetsuppgifter i enlighet med lagen, författningar och de styrdokument som finns inom 

professionen. Sjuksköterskor leder och har det yttersta ansvaret för omvårdnadsarbetet och 

skyldighet till att upprätthålla sin yrkesutövning genom ett reflekterande och 

kunskapssökande förhållningsätt. Sjuksköterskor ska därmed också vara medvetna om sina 

styrkor och svagheter inom professionen. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1 § 

bär sjukvårdspersonalen ansvar för hur de fullgör sina arbetsuppgifter och utför vårdandet 

med patientsäkerheten som utgångspunkt. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) framgår det att sjuksköterskor ska ha 

kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet samt etablera en 

förtroendefull och personcentrerad vård där både patienten och dennes anhöriga känner sig 

sedda samt betrodda och vårdas utifrån ett helhetsperspektiv. I patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) 4 § påpekas det att vårdgivarens legitimation kan komma att återkallas om den 

legitimerade på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter inte kan utöva yrket 

på ett patientsäkert och tillfredsställande sätt. I ICN:s etiska koder för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) föreslås det att sjuksköterskor ska ha sunda levnadsvanor och 

sköta sin hälsa för att förmågan att ge god och kvalitetssäker vård inte ska äventyras. Vidare 
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ingår det i sjuksköterskors uppgifter att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande.  

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet som använts i detta examensarbete är skapad 

av Watson (2012) och kallas för “The theory of human caring”. Denna teori användes som 

utgångspunkt och vägledning för examensarbetet då den fokuserar på de relationella 

processer som sjuksköterskor engagerar sig i med patienter, anhöriga samt kollegor.   

Det grundläggande innehållet i Watsons teori omfattar omvårdnad i en 

humanvetenskapligsyn, att kunna känna empati och förstå en annan persons aktuella 

tillstånd genom att sätta sig in i dennes situation. Omsorgsprocessen handlar om att dela en 

persons fysiska, psykiska och andlig-subjektiva hälsa samt lyfta den personen till 

självbesinning och självhelande. Denna relation kräver ett ömsesidigt engagemang från både 

sjuksköterskor och patienter med en strävan att se och förstå varandras livsvärldar. 

Samspelet innebär en vilja till relation och handling genom utveckling och lärdom för båda 

parterna (Watson, 2012).  

Watsons teori utgår ifrån kombinationen av dessa faktorer som benämns karativa faktorer 

och inkluderar tio grundpelare. Watson anser att sjuksköterskan bör ha ett humanistisk och 

altruistiskt värdesystem som innebär att se varje människa som sin egen unika individ och 

uppskatta varje människas olikheter i sin kontext. Sjuksköterskan ska uppmärksamma sina 

egna åsikter, trosuppfattningar samt värderingar för att kunna skilja mellan sin personliga 

och professionella identitet. Sjuksköterskan ska också motivera och möjliggöra hopp och tro 

för patienter genom att bevara en positiv attityd till att vilja hjälpa patienter i tro om att de 

ska bli bättre. Vidare menar Watson att sjuksköterskan ska visa känslighet för självet och 

andra samt bidra till en hjälpsam och tillitsfull mänsklig omsorgsrelation. Med det menar 

Watson att sjuksköterskan ska i mötet med patienter visa stor respekt som förutsätter att 

sjuksköterskan med sina handlingar, kroppsspråk samt känslor gentemot patienter bevarar 

värdigheten samt integriteten. För att vara en god vårdare måste sjuksköterskan först själv 

må bra och vara medveten om sin hälsa innan sjuksköterskan kan vårda andra. Enligt 

Watson har sjuksköterskan som ansvar att ge uttryck för både positiva och negativa känslor, 

det vill säga att sjuksköterskan visar mer av sin egen personlighet vilket medför att patienter 

upplever en genuin glädje samt tillfredställelse som leder till att patienter tar för sig mer i 

omvårdnaden som då upplevs mer gynnande. Detta förhållningsätt möjliggör även en 

öppenhet för patienter att dela med sig av sina känslor såväl positiva som negativa. Watson 

menar även på att sjuksköterskan ska vara en förtroendegivare som innebär att 

sjuksköterskan bidrar till en kreativ och problemlösande omsorgsprocess präglad av tillit. 

Sjuksköterskan ska visa välvilja till att hjälpa patienten och alltid bjuda in denne till en 

tillitsfull relation där sjuksköterskan lyssnar till patientens livsberättelse. Sjuksköterskan ska 

hålla en transpersonell undervisning vilket innebär att sjuksköterskan vårdar för att bota 

genom att tillge information om vårdandet till patienten. Watson påpekar även att 

sjuksköterskan har som uppgift att lära och stödja, skydda samt förbättra såväl psykisk och 
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fysisk som social och andlig hälsa. Med fysisk hälsa syftar hon till att sjuksköterskan ska ta 

reda på vad patienten behöver rent kroppsligt och social hälsa innebär att sjuksköterskan 

tillgodoser patientens sociala behov. Sjuksköterskan ska också kunna tillgodose mänskliga 

behov samt existentiella, fenomenologiska och andliga krafter som medför att sjuksköterskan 

är uppmärksam på om patienten har några existentiella frågor.    

Watsons (2012) tio karativa faktorer fungerar som vägledning för att förbättra hälsa hos 

patienter och som aktualiseras i den mänskliga omsorgsprocessen. Alla dessa interventioner 

tillämpas i den transpersonella relationen mellan sjuksköterskan och patienter, där 

sjuksköterskan ser patienter utifrån ett helhetsperspektiv. Det krävs en genuin vilja och 

engagemang från sjuksköterskans sida för att kunna hjälpa andra samt bevara 

personligheten och det mänskliga hos både sig själv och hos patienterna. Detta kan 

sjuksköterskan endast uppnå genom ett reflekterande förhållningssätt. Dels för att motverka 

potentiella påfrestningar och krav som kan förekomma i arbetet och dels för att finna sina 

inre styrkor samt självhelande krafter.  

2.6 Problemformulering 

Empati och medkänsla betraktas som två nyckelattribut inom sjuksköterskeprofessionen. 

Karativa faktorerna förutsätter att sjuksköterskor besitter förmågan att visa empati och 

medkänsla i mötet med patienter för att kunna lindra lidandet och främja hälsan. 

Sjuksköterskors främsta arbetsverktyg är det egna jaget och därför kan den emotionella 

delaktigheten samt bevittnandet av patientens lidande med tiden leda till att sjuksköterskor 

utvecklar CF. Tillståndet förekommer hos sjuksköterskor dels till följd av brist på förmåga att 

uppleva medkänsla i mötet med patienter och dels eftersom de inte längre klarar av att 

engagera sig i patienters lidande på det empatiska sätt som förväntas av de. CF har en negativ 

inverkan på sjuksköterskors fysiska och psykiska välbefinnande, vårdkvalitén och 

patientsäkerheten. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor som upplever CF överväger att 

lämna yrket då de inte längre upplever att de klarar av att utföra sin yrkesroll i enlighet med 

professionens värdegrund. Därav finns ett behov av att belysa strategier som sjuksköterskor 

kan använda sig av för att motverka CF då den kunskapen gynnar både den enskilda 

sjuksköterskan och patientsäkerheten. Denna kunskap kan även medföra att redan 

verksamma och framtida sjuksköterskor inte överväger att lämna yrket.  

3 SYFTE 

Syftet är att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av strategier mot compassion 

fatigue. 
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4 METOD 

Metoden som använts i detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt inspirerad av 

Friberg (2017). Att genomföra en allmän litteraturöversikt innebär att skapa en översikt av 

ett omvårdnadsrelaterat kunskapsområde genom att samla data från olika forskningar som 

redan utförts inom området för att sedan sammanställa dessa utifrån likheter och skillnader 

för att eventuellt kunna hitta en gemensam nämnare för tänkbara åtgärder mot CF (Friberg, 

2017). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts dels för att öka kvalitén på 

examensarbetet och dels för att skapa en översikt över området som ska studeras. 

4.1 Urval och datainsamling  

För att få en översiktsbild över området som ska studeras tillämpas ett helikopterperspektiv 

för att identifiera karaktären av studierna. Detta är det första steget i översikten (Friberg, 

2017). Det är viktigt att inte bestämma sig eller låsa sig för fort och enbart se vissa aspekter 

av området. Helikopterperspektivet tillämpades i examensarbetet då denna översikt påvisade 

att det fanns lika mycket artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inom området. 

Det andra steget i översikten är att avgränsa urval i studien (Friberg, 2017). Det är viktigt att 

avgränsa materialet till de studier som är väsentliga för det valda ämnesområdet. För att 

säkerställa att relevanta studier uppkommer vid datainsamlingen är det viktigt att erhålla en 

god sökstrategi med bra sökord.   

Vetenskapliga artiklar har hittats via Mälardalens högskolas bibliotek där databaser valdes 

efter ämnesområdet vård, folkhälsa och fysioterapi. Därefter valdes de ämnesspecifika 

databaserna CINAHL Plus och PubMed för vidare sökning. CINAHL Plus användes då denna 

databas innehåller vårdvetenskapliga tidskrifter i omvårdnad, vilket är huvudområdet i fokus 

för detta examensarbete. Databasen PubMed användes då denna inkluderar vetenskapliga 

artiklar i medicin och vårdvetenskap. Inklusionskriterierna för examensarbetet var att 

artiklarna var vårdvetenskapliga, skrivna på engelska, Peer reviewed och inkluderade både 

kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna beskrev 

CF som huvudämne, strategier för CF samt att artiklarna var publicerade mellan åren 2010–

2018. Exklusionskriterierna avsåg de artiklar som inte var Peer reviewed, skrivna på ett 

annat språk än engelska och som inte fokuserade på allmän sjuksköterskan utan som beskrev 

andra vårdpersonal. Sökorden som användes och kombinerades med varandra vid 

artikelsökningen var ”compassion fatigue”, “empathy”, ”experience”, “health”, “nurs*” och 

“risk” och då dessa ansågs relatera till examensarbetets syfte, se Bilaga A.  Trunkering 

användes vid ordet "nurs" för att söka efter alla slags böjningsformer av ordet och för att öka 

antalet träffar i databaserna. Detta sker enligt Östlundh (2017) genom att skriva tecknet ”*” 

vid slutet av ett ord. Dessa sökord valdes för att avgränsa artiklarnas innehåll och säkerställa 

att dessa artiklar var lämpliga för resultatet. För att det ska vara möjligt för någon annan att 

genomföra studien och få samma resultat är det viktigt att sökarbete redovisas utförligt (Polit 

& Beck, 2012).   
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Vid artikelsökningen i databasen CINAHL Plus valdes tidsperioden 2010–2018 och "Peer 

review" kryssades i direkt medan detta alternativ inte fanns i PubMed utan då kryssades 

enbart "10 år" som avgränsade tidsperioden för utgivningsåren. Samtliga artiklars abstract 

med väsentlig titel för intresseområdet lästes vilket gav en inblick i artiklarnas innehåll. 

Resterande abstract som inte lästes berodde på att samtliga titlar inte ansågs lämpliga för 

examensarbetets syfte då dessa fokuserade på andra områden än strategier för CF. De 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och som ansågs kunna besvara examensarbetets 

syfte läses sedan i sin helhet. Sammanlagt uppfyllde nio artiklar från databaserna CINAHL 

Plus och PubMed inklusionskriterierna. Som ett alternativ för att finna ytterligare artiklar 

gjordes sekundärsökningar. Denna metod utförs genom att referenser som anses kunna svara 

an på syftet plockas ut från relevanta artiklar och används i arbetet (Östlundh, 2017). 

Sekundärsökningar utgicks dels ifrån referenser från de nio redan valda artiklarna och dels 

ifrån andra uppsatser. Dock uppnådde inte alla sekundärsökningar kraven för att inkluderas i 

examensarbetet då många inte var Peer reviewed eller uppföljde resterande 

inklusionskriterier.    

Totalt uppnådde 11 artiklar inklusionskriterierna och kunde därmed genomgå Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskning med 14 granskningsfrågor för kvalitativa artiklar samt 13 

granskningsfrågor för kvantitativa artiklar. Fribergs granskningsfrågor gjordes om till ”ja” 

och ”nej” frågor för att lättare kunna räkna ut hur många poäng varje artikel får vid 

bedömning av kvalitén som då avgör om artiklarna kan inkluderas i examensarbetet eller 

inte. Varje fråga som artiklarna kunde uppfylla kraven på, det vill säga svara ”ja” på, fick 1 

poäng. För frågor som artiklarna inte kunde uppfyllde kraven på blev svaret ”nej” vilket 

motsvarade 0 poäng. Eftersom Friberg inte har någon mall för var gränsen går mellan 

poängen för ”låg”, ”medel” och ”hög” kvalité, bestämdes en poängskala för att avgränsa 

kvalitén vid bedömningen. För kvalitativa artiklar motsvarar 1–5 poäng respektive 1–4 poäng 

för kvantitativa artiklar, artiklar av låg kvalité. 6–10 poäng för kvalitativa artiklar samt 5–9 

poäng för kvantitativa artiklar motsvarade intervallet för medelmåttig kvalité. Hög kvalité 

avsåg kvalitativa artiklar med 11–14 poäng och kvantitativa artiklar med 10–13 poäng.   

4.2 Genomförande och analys  

Friberg (2017) förklarar att dataanalysen ska genomföras i tre steg. I det första steget skapas 

en helhet av artiklarna. Detta görs genom att artiklarna läses flera gånger för att förstå 

innehållet och sammanhanget. För att säkerställa att det väsentliga i artiklarna uppfattats 

rätt, kan sammanfattningar av artiklarnas olika delar göras. Samtliga artiklar lästes flera 

gånger på dator och sedan fördes diskussioner kring var och en av artiklarna för att 

säkerställa att innehållet inte förvrängts utan uppfattats korrekt. Därefter skrevs artiklarna ut 

i pappersformat för att det som ansågs väsentligt kunde färgmarkeras. Samtliga syften 

markerades med en rosa överstryckningspenna, samtliga metoder med grönt och samtliga 

resultat med gult. Alla artiklar fördelades jämt mellan författarna för att båda parterna var 

för sig skulle fokusera på att läsa igenom artiklarna noggrant och sedan skapa 

sammanfattningar av artiklarnas olika syften, metod och resultat. Då alla artiklar var skrivna 

på engelska översattes sammanfattningarna till svenska, med hjälp av bland annat 
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uppslagsverk och MeSH-termer, som sedan klistrades in i ett gemensamt dokument på dator. 

Därefter byttes artiklarna mellan författarna och båda parterna tog del av varandras 

sammanfattningar. Diskussioner fördes sedan kring översättningarna från engelska till 

svenska för att säkerställa att översättning av språket gjorts korrekt och att innehållet av 

artiklarna inte förvrängts eller fått en ny innebörd. Sammanfattningarna av artiklarnas olika 

delar underlättade sedan arbetet med att sammanställa likheter och skillnader i artiklarnas 

olika delar, som är Fribergs (2017) andra steg. Friberg (2017) påpekar att i en beskrivande 

sammanställning ska strukturen utgå ifrån olika artiklar som redogör för samma område där 

en avgränsning sedan sker mellan likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Utifrån 

alla sammanfattningar kunde specifika likheter och skillnader som svarade an på 

examensarbetets syfte identifieras. I det tredje steget av Fribergs (2017) analysmodell görs en 

sortering av materialet. Vanligtvis sker en sammanställning utifrån likheter och skillnader i 

resultatinnehållet. Likheter och skillnader i artiklarnas olika delar sorterades på så vis att 

innehåll som behandlade samma sak, i både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

presenterades under gemensamma rubriker för att avgränsa olika områden. 

4.3 Etiska överväganden 

Artiklarna som använts i denna litteraturöversikt har alla undergått en etisk granskning och 

är Peer reviewed. Enligt Polit och Beck (2012) innebär Peer review att forskare har kritiskt 

granskat artiklarna innan de publicerats. Materialet är bearbetat och därför behövs inget 

etiskt godkännande från någon nämnd. Enligt CODEX (2017) ska forskarna ansvara för att 

arbetet genomförts med hög kvalitet. Forskarna ska reflektera över de egna arbetena och att 

dessa är forskningsetiskt accepterade, det vill säga att arbetet ska vara sanningsenligt i 

resultatet och får inte plagieras. Forskarna ska vara ärliga och rättvisa när det kommer till 

bedömningen av den forskning som utförts. Denna studie har gjorts baserad på 

engelskspråkiga artiklar och då en översättning görs finns alltid risk för att meningar kan 

misstolkas och därför har ordböcker använts för att minimera risken för detta.   

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 

I fem av 11 artiklar var syftet att undersöka förekomsten av CF hos sjuksköterskor (Hooper, 

Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010; Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2015; Kelly, 

Runge & Spencer, 2015; Melvin, 2012; Yoder, 2010) medan resterande sex artiklarna hade 
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olika syften (Adimando, 2017; Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2014; Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2017; Neville & Cole, 2013; Elkonin & Van der Vyver, 2011, Jakimowicz, Perry 

& Lewis, 2018). En studie hade som syfte att undersöka förekomsten av CF och hur det går 

att motverka CF bland sjuksköterskor (Neville & Cole, 2013). Den andra studien hade som 

syfte att öka medvetenheten hos sjuksköterskor om riskfaktorer, orsaker och symtom på CF 

för att sjuksköterskor ska kunna identifiera och förebygga tillståndet (Adimando, 2017). Den 

tredje studien hade som syfte att beskriva de arbetsrelaterade positiva och negativa känslorna 

samt hur förhållandena mellan CS, CF, utbrändhet och tystningssvaret upplevs av 

sjuksköterskor inom intensivvården (Elkonin & Van der Vyver, 2017). Den fjärde studien 

hade som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar CF (Drury et al., 2014). Den femte 

studien hade som syfte att undersöka sambandet mellan empati och skuldkänslor i relation 

till utbrändhet och CF (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017) och den sjätte studien hade som syfte 

att utforska den patientcentreradomvårdnaden, CS och CF hos sjuksköterskor inom 

intensivvården (Jakimowicz et al., 2018).   

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Likheter och skillnader i metod genomfördes genom en övergripande jämförelse för att ge en 

detaljerad insikt för hur varje studie gick till. Två underrubriker fastställdes utifrån de 

likheter och skillnader som framstod, vilket var: Likheter och skillnader i utformning samt 

likheter och skillnader i genomförande.  

5.2.1 Likheter och skillnader i utformning 

Inklusionskriterierna för tre artiklar var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år 

och minst åtta timmar heltid eller deltid per vecka (Hooper et al., 2010; Kelly et al., 2015; 

Neville & Cole, 2013). För en artikel var inklusionskriteriet att sjuksköterskorna skulle ha 

minst ett års erfarenhet och arbetat minst åtta timmar per vecka inom akutavdelningen 

(Hunsaker et al., 2015). Detta med anledning av att de skulle ha tillräckligt med erfarenhet 

och bevittnat traumatiska händelser som potentiellt kan leda till CF och utbrändhet. I en 

artikel var inklusionskriterierna att sjuksköterskorna hade minst 10 års erfarenhet (Melvin, 

2012). I fyra artiklar avsåg exklusionskriterierna de sjuksköterskor som inte arbetade direkt 

med patienter (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly et al., 2015; Neville 

& Cole, 2013). Andra exklusionskriterier berörde sjuksköterskor som hade andra 

ansvarsroller än att ta hand om patienter som exempelvis chef och ledare (Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly et al., 2015).    

I åtta av 11 artiklar genomfördes studien i USA (Adimando 2017; Hooper et al., 2010; 

Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010; Melvin, 2012). I 

två artiklar genomfördes studien i Australien (Drury et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). I 

en artikel genomfördes studien i Portugal (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017) medan en annan 

studie genomfördes i Sydafrika (Elkonin & Van der Vyver, 2011). I artiklarna genomförda av 

Hooper et al. (2010) och Melvin (2012) var det enbart kvinnliga sjuksköterskor som deltog i 

studien. I fyra andra studier deltog ett fåtal män (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Kelly et al., 
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2015; Neville & Cole, 2013; Jakimowicz et al., 2018). I resterande tre artiklar uppgavs inte 

sjuksköterskornas könstillhörighet (Drury et al., 2014; Hunsaker et al., 2015; Yoder, 2010).   

I fem artiklar beskrevs vilka områden sjuksköterskorna arbetade på, vilket var 

pediatrikavdelningen och onkologiavdelningen (Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015). I 

en artikel arbetade sjuksköterskorna på olika akutvårdsavdelningar (Drury et al., 2014;) och i 

en annan arbetade sjuksköterskorna inom hospice och palliativ vårdavdelning (Melvin, 

2012). I studien genomförd av Adimando (2012) arbetade sjuksköterskorna inom 

psykiatriskavdelning samt pediatriskavdelning medan sjuksköterskorna i studien genomförd 

av Elkonin och Van der Vyver (2011) arbetade inom primärvården. I en studie arbetade 

sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning (Jakimowicz et al., 2018) och i en annan 

studie arbetade sjuksköterskorna på olika avdelningar (Yoder, 2010). En del sjuksköterskor 

hade arbetat mindre än fem år i verksamheten (Drury et al., 2014) medan andra 

sjuksköterskor hade mellan 11–33 års erfarenhet (Kelly et al., 2015; Melvin, 2012). I två 

artiklar var genomsnittet 15 års erfarenhet bland sjuksköterskorna (Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017; Jakimowicz et al., 2018).  

5.2.2 Likheter och skillnader i genomförande 

Av dessa 11 artiklar var två kvalitativa (Jakimowicz et al., 2018; Melvin, 2012), sex 

kvantitativa (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Elkonin & Van der Vyver, 2011; Hooper et al., 

2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; Neville & Cole, 2013) och tre av mixad design, 

det vill säga med både kvalitativ och kvantitativ ansats (Adimando, 2017; Drury et al., 2014; 

Yoder, 2010). De två kvalitativa artiklarna bestod av semistrukturerade intervjuer, där 

intervjufrågorna var förutbestämda och ställdes i samma följd till samtliga sjuksköterskor 

(Jakimowicz et al., 2018; Melvin, 2012). I den ena artikeln fick sjuksköterskor information 

om studien via affischer och flygblad några veckor innan (Jakimowicz et al., 2018). Därefter 

blev sjuksköterskorna inbjudna till individuella intervjuer på plats. Intervjuerna inleddes 

med öppna frågor kring hur sjuksköterskorna betraktade patientcentrerad omvårdnad samt 

sina roller som sjuksköterskor. I den andra artikeln informerades sjuksköterskorna i början 

av studien om syftet med forskningen och försäkrades anonymitet (Melvin, 2012). Därefter 

samlades data utifrån individuella intervjuer med sjuksköterskor, som varade i ungefär 60 

minuter, för att uppmuntra sjuksköterskor att tala fritt om de identifierade ämnena.   

I fyra av sex kvantitativa artiklar tilldelades sjuksköterskorna ett frågeformulär som innehöll 

ett informationsbrev, samtyckesblankett, demografiskt frågeformulär och ProQOL-skalan 

(Elkonin & Van der Vyver, 2011; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hunsaker et al., 2015; Kelly 

et al., 2015). I två artiklar fick sjuksköterskorna information via ett kuvert i sina brevlådor på 

enheterna (Elkonin & Van der Vyver, 2011; Hooper et al., 2010). Sjuksköterskorna tilldelades 

i två artiklar ett elektroniskt undersökningsmaterial via mail (Kelly et al., 2015; Neville & 

Cole, 2013). De sex kvantitativa artiklarna använde sig av ProQOL-skalan vid 

datainsamlingen som tillvägagångssätt (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Elkonin & Van der 

Vyver, 2011; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; Neville & Cole, 

2013). ProQOL-skalan. är ett mätinstrument som består av tre subteman; CF, CS och 

utbrändhet med 30 frågor fördelat jämt på respektive tema. Varje fråga består av en 5-
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poängskala där o poäng motsvarar ”aldrig” och fem poäng motsvarar ”väldigt ofta”. 

Sjuksköterskor fick skatta sina upplevelser av CF, CS och utbrändhet samt de positiva och 

negativa effekterna av sjuksköterskeprofessionen. En av artiklarna använde sig även av 

HPLP-skalan som innehåller 52 frågor och sex subteman; näringsintag, stresshantering, 

andlig tillväxt, hälsoansvar, fysisk aktivitet och interpersonella relationer (Neville & Cole, 

2013). Dessa frågor mätte sjuksköterskornas hälsosamma livsstilar samt egenvård. Alla sex 

kvantitativa artiklarna använde sig av ett frågeformulär som begärde följande uppgifter; 

ålder, kön, språk, utbildningsnivå och år av erfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen 

(Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Elkonin & Van der Vyver, 2011; Hooper et al., 2010; 

Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; Neville & Cole, 2013).    

De tre artiklarna av mixad design innehöll både kvalitativ samt kvantitativ ansats 

(Adimando, 2017; Drury et al., 2014; Yoder, 2010). I en av artiklarna skickades i början av 

workshopen ett detaljerat mail minst två månader i förväg för till alla sjuksköterskor för att 

meddela de om syftet med forskningen (Adimando, 2017). Forskarna påbörjade sedan 

workshopen med andningsträning för att underlätta arbetet och för att hålla 

sjuksköterskorna avslappnade. Sedan delades ProQOL-skalan ut till sjuksköterskorna och ett 

datainsamlingsblad, där sjuksköterskorna skulle fylla i sin egenvård och stresshantering 

under de närmaste veckorna efter workshopen. Hela workshopen pågick under 60 minuter. I 

den andra studien skickades en pappersbaserad undersökning till varje enskild sjuksköterska 

samma dag som undersökningen ägde rum (Drury et al., 2014). Undersökningspaketet som 

sjuksköterskorna fick inkluderade ett individuellt välkomstbrev, informationsblad, 

frågeformulär och en kaffekupong. Artikeln använde sig av individuella intervjuer och 

fokusgrupper med syfte att samla information från sjuksköterskor kring påverkande faktorer 

och strategier som skulle kunna användas för att upprätthålla psykisk hälsa. Artikeln 

använde sig även av redskapen ProQOL-skalan och DASS-skalan. DASS-skalan delas in i tre 

delskalor; depression, ångest och stress. Sjuksköterskor fick utifrån dessa delskalor svara på 

21 frågor kring sina symtom under den senaste veckan. I den tredje artikeln fick 

sjuksköterskorna information om studien via ett frågeformulär i sina postlådor på de valda 

enheterna (Yoder, 2010). Artikeln var av mixad design och innehöll tre delar. Den första 

delen var ett frågeformulär kring ålder, utbildningsnivå, år av erfarenhet inom 

sjuksköterskeprofessionen och arbetssituationer. Den andra delen innefattade ProQOL-

skalan och den tredje delen, som gav data som gav data för den kvalitativa delen av studien, 

omfattade två frågor som var; 1. Beskriv en situation där du upplevde antingen CF eller 

utbrändhet. 2. Vilka strategier använde du för att hantera situationen, hur gick du igenom 

det?    

I sex av 11 artiklar framställdes det under hur lång period som studierna pågick (Adimando, 

2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Drury et al., 2014; Hooper et al., 2010; Jakimowicz et 

al., 2018; Kelly et al., 2015), varav en artikel var kvalitativ (Jakimowicz et al., 2018), tre 

artiklar var kvantitativa (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Hooper et al., 2010; Kelly et al., 

2015) och två artiklar var av mixad design med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(Adimando, 2017; Drury et al., 2014). I en artikel pågick undersökningen under hela 2016 

(Jakimowicz et al., 2018). I en artikel samlades data mellan åren 2014–2015 (Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017). En artikel utförde sin studie mellan mars och juni 2008 (Hooper et al., 

2010). I en artikel samlades data under en treveckorsperiod i maj 2013 (Kelly et al., 2015). En 
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artikel utförde sin studie mellan maj och juni 2014 (Drury et al., 2014). I en artikel erbjöds 

sjuksköterskor att delta i studien under de första åtta veckorna av 2014 (Adimando, 2017). I 

två av 11 artiklar skiljde sig från samtliga artiklar då dessa artiklar saknade etiska 

resonemang (Adimando, 2017; Yoder, 2010).   

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Utifrån examensarbetets syfte har likheter och skillnader identifierats i artiklarnas resultat 

som berörde strategier för CF. I sammanställningen framkom ett antal teman; fysisk 

aktivitet, andligt stöd, professionella gränser, reflektion, stöd från omgivningen, ökad 

kunskap om CF och ökad CS.   

5.3.1 Fysisk aktivitet 

I resultatet presenterades det att hälsofrämjande aktiviteter (p = 0.01) utanför arbetet hade 

motverkande effekt på CF. Aktiviteter utanför arbetet medförde att sjuksköterskorna lättare 

kunde koppla bort arbetet (Melvin, 2012; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010). I studien 

rapporterade 35% (n = 79) av sjuksköterskorna att de hade medlemskap i wellnescenter som 

var sponsrade av arbetsplatsen. Av dessa sjuksköterskor var det 15% (n = 33) som utnyttjade 

medlemskapet. Omkring 40% (n = 83) av sjuksköterskorna förklarade att de ägnade sig åt 

någon form av fysisk aktivitet på sin fritid. Aktiviteter var varierade och inkluderade löpning, 

vandring, cykling, simning, ridning och gruppträningar i form av yoga, kickboxning och 

zumba (Neville & Cole, 2013).  

5.3.2 Andligt stöd 

Andra hälsofrämjande aktiviteter som visade sig vara starkt förknippade med högre nivåer av 

CS och minskade nivåer av CF var andlig tillväxt och interpersonella relationer (Neville & 

Cole, 2013). Andlig tillväxt kunde vara bön, tro och tid med en pastor. Detta var inte enbart en 

religiös aspekt utan kunde även vara en rannsakan av sina existentiella övertygelser såsom 

liv, hopp, kärlek och liv efter döden. Det kunde också röra sig om förbindelsen mellan självet 

och andra samt syftet med livet. Med interpersonella relationer menade sjuksköterskorna 

relationer utanför arbetet som fick de på andra tankar. Ytterligare aktiviteter som kunde 

gynna sjuksköterskor välbefinnande ansågs vara andningsövningar, meditation och 

stresshanteringsövningar (Adimando, 2017). Dessa övningar hade sjuksköterskor möjlighet 

att utför både på arbetsplatsen och på fritiden 

5.3.3 Professionella gränser 

I resultatet framkom det att 30% av sjuksköterskorna hade påverkats av CF och hade 

svårigheter i att visa medkänsla i mötet med patienter (Hooper et al., 2010; Yoder, 2010). 

Resultat indikerar på att empatiska känslor för patienters lidande med tiden kan vara en 

sårbarhetsfaktor för utvecklingen av CF. Även ansvar för patienters överlevnad visade sig 
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vara starkt förknippat med högre nivåer av CF (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). I resultatet 

betonas vikten av att sätta professionella gränser för att kunna behålla förmågan att arbeta 

med patienterna som befinner sig i livets slutskede (Melvin, 2012). Sjuksköterskorna menade 

på att detta inte gjorde att de kände mindre medkänsla för patienterna utan snarare hjälpte 

till att bevara deras förmåga att känna medkänsla. Detta förhållningsätt medförde att 

sjuksköterskorna inte riskera att bli utbrända av det för empatiska deltagandet. Att sätta 

professionella gränser bidrog snarare till att sjuksköterskorna kunde utföra arbetsuppgifter 

kring patienter som befann sig i ett palliativt skede. Sjuksköterskor som satte gränser 

upplevde ökad motivation att vårda patienter och våga stanna kvar i den svåra situationen 

och delta i patienters lidande.  

5.3.4 Reflektion  

Reflektion identifieras även som en förebyggande faktor mot utvecklingen av CF (Melvin, 

2012; Yoder 2010). Sjuksköterskorna syftade till reflektion i form av självundersökningar, 

själviakttagelser och självuppmuntran (Yoder, 2010). Detta tillvägagångssätt användes under 

och efter specifika situationer för att reflektera över vad i situationen som utlöste stressen. 

Sjuksköterskor arbetade också med att identifiera sina attityder genom att sätta situationer i 

perspektiv. Vidare påpekas det i resultatet att sjuksköterskor använde sig av både kortsiktiga 

och långsiktiga strategier för att hantera CF. På kort sikt valde en del att byta arbetsuppgifter, 

ta pauser ifrån patienter eller ta några extra dagar ledigt. Mer långsiktiga strategier ansågs 

vara förändring av arbetsmiljön, byte till en mindre krävande avdelning, byte från heltid till 

deltid, förändring av skift och begränsning av arbetsdagar. Om dessa strategier i längden inte 

fungerade övervägde en stor del av sjuksköterskorna att lämna sina yrken (Yoder, 2010).    

5.3.5 Stöd från omgivningen 

Ökat stöd från arbetsplatsen, chefer, kollegor samt familj och vänner lyftes fram av 

sjuksköterskor i flertalet studier som en viktig aspekt för att motverka CF (Drury et al., 2014; 

Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Jakimowicz et al., 2018; Melvin, 2012; Yoder, 

2010). I studien utförd av Drury et al. (2014) påpekade flertalet sjuksköterskor att de saknade 

stöd från ledningen och chefer i svåra situationer, oberoende av om de var nya på 

avdelningen eller arbetat där i flera år. Hunsaker et al. (2015) identifierade att de 

sjuksköterskor som fick mycket stöd av chefer och ledningen redovisade lägre nivåer av CF (p 

= 0,005). Sjuksköterskor ansåg själva att de upplevde stöd och kände sig tillfredsställda med 

att utföra sina arbetsuppgifter och utföra patientcentrerad omvårdnad när kollegor var 

positiva och tillmötesgående, men missnöjda, mindre säkra och engagerade i sitt arbete om 

kollegor var negativa och ovänliga. Sjuksköterskorna bekräftade att de lättare kunde 

bibehålla motivationen att erbjuda patientcentrerad vård även vid CF om de kunde förlita sig 

på att stöd fanns från kollegor och chefer (Jakimowicz et al., 2018). När sjuksköterskorna 

kände sig överväldigade, vände de sig till varandra för stöd och förståelse. Sjuksköterskor 

ventilerade emellanåt med varandra, med chefer och med läkare för att hantera stressiga 

situationer och för att återfå styrkan att orka vårda (Drury et al., 2014; Jakimowicz et al., 

2018).    
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5.3.6 Ökad kunskap om compassion fatigue 

I resultatet redogörs vikten av ökad kunskap samt hantering av CF (Adimando, 2017). 

Sjuksköterskor påpekade att mer information kring tillståndets riskfaktorer, orsaker och 

symtom bör förmedlas, inte bara på arbetsplatser utan även under 

sjuksköterskeutbildningens gång. Ökad kunskap om CF menade sjuksköterskorna skulle 

kunna fungera som en hanteringsstrategi för identifiering av tillståndet hos både den 

enskilda sjuksköterskan men även som ett verktyg för att identifiera symtom hos kollegor 

som befann sig i riskzonen för att utveckla CF. Att öka medvetenheten om sjuksköterskors 

utsatthet för att drabbas av CF är väsentligt utifrån ett flertal aspekter (Hooper et al., 2010; 

Kelly et al., 2015). Detta då konsekvenserna av tillståndet inte enbart påverkar den enskilda 

sjuksköterskan men också patienttillfredsställelsen, relationen till kollegor, hur 

arbetsuppgifter genomförs och på lång siktigt även organisationen. Detta kan påminna 

organisationer om att sjuksköterskors bristande tillfredsställelse är relaterat till 

konsekvenserna av CF och därför bör organisationer uppmärksamma tillståndet för att 

främja kvalitén på sina anställda. Ökad kunskap om CF är viktigt för att möjligheten till 

adekvata åtgärder såsom stöd, vägledning och utbildning ska kunna erbjudas på 

arbetsplatsen till de sjuksköterskor som befinner sig i riskzonen. Ett sätt att öka kunskapen 

på kan vara utbildning i att självadministrera och värdera ProQOL-skalan för att öka den 

professionella livskvalitén och övervaka symtom på CF (Adimando, 2017). Över tid ansågs 

detta vara en nyttig och lättillgänglig åtgärd beskrev sjuksköterskorna. Detta kan även leda 

till att sjuksköterskor som befinner sig inom riskzonen för att utveckla CF fångas upp i ett 

tidigt stadie och ges möjlighet att återfå sin ursprungliga passion för yrket och välja att 

stanna kvar (Kelly et al., 2015).  

5.3.7 Ökad compassion satisfaction 

I resultatet poängteras det att ökad CS visar sig ha en motverkande effekt på CF (Elkonin & 

Van der Vyer, 2011; Hunsaker et al., 2015; Jakimowicz et al, 2018; Kelly et al., 2015). 

Sjuksköterskor förklarade att de upplevde ökad CS när de levde upp till organisationens krav, 

fick stöd av sina kollegor både praktiskt och emotionellt samt när de gjort sitt bästa för att 

erbjuda patientcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev även känslor av ökad CS vid 

vård av patienter när de i gengäld fick uppskattning av både patienter och anhöriga 

(Jakimowicz et al, 2018). Flertalet sjuksköterskor redogjorde för att det inte var omöjligt för 

de att känna CS och på samma gång uppleva visa nivåer av CF (Kelly et al., 2015). Ju mer de 

kände sig nöjda, sedda och uppskattade inom yrket upplevde de högre grader av CS, vilket i 

sin tur medförde att de upplevde mindre grader av CF. Påfrestningarna av att ta hand om 

kritiskt sjuka patienter menade sjuksköterskorna kunde motverkas av tillfredsställelsen av att 

lindra lidandet (Elkonin & Van der Vyver, 2011). På samma sätt kunde hjälplöshet relaterat 

till oförmåga att lindra lidande motverkas av en tro på att ha kompetens att hålla patienter 

levande. Detta indikerar på att CS och CF kan samexistera (Elkonin & Van der Vyver, 2011).   

En del sjuksköterskor förklarade att de hade upplevt ökad CS med åren. I resultatet redovisas 

det även att de äldre sjuksköterskorna hade upplevde högre grader av CS jämfört med sina 

yngre kollegor (Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015). Sjuksköterskor som upplevde den 

högsta nivån av CS var äldre sjuksköterskor med lång erfarenhet inom vården (Hunsaker et 
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al., 2015). Däremot presenteras det ett motsatt resultat gällande yrkeserfarenhet i studien 

genomförd av Kelly et al. (2015), där de yngre sjuksköterskor med minst erfarenhet i yrket 

upplevde högst CS. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer en resultatdiskussion, metoddiskussion och en etikdiskussion att 

presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer en diskussion av likheter och skillnader att föras kring 

artiklarnas syften, metod och resultat. Detta avsnitt kommer även att koppla samman 

resultat med tidigare forskning, styrdokument och lagar samt den valda vårdvetenskapliga 

teoretiska utgångpunkten.   

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i syften 

I fem av 11 artiklar i resultatet var syftet att undersöka förekomsten av CF hos 

sjuksköterskorna på olika typer av avdelningar. För examensarbetet var detta relevant då det 

gav en inblick i hur brett CF är och hur sjuksköterskor inom olika avdelningar hanterade CF. 

En nackdel med att studierna genomfördes på olika avdelningar var att det inte gick att dra 

några slutsatser om specifika strategier då sjuksköterskorna arbetade med olika 

patientgrupper inom olika avdelningar. De resterande sex artiklarna som användes i 

resultatet hade olika syften. Trots olika syften berörde samtliga artiklar i resultatet hantering 

av CF vilket var av hög relevans för examensarbetet.  

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i metod 

Samtliga artiklar som användes i resultatet var genomförda i olika länder. Detta var en fördel 

då det ger en ökad bild av hur sjuksköterskor välden över upplever tillståndet och vilka 

hanteringsstrategier de använder sig av. Trots att studierna genomfördes i skilda länder och 

på olika avdelningar var det ett par hanteringsstrategier som var återkommande i resultatet. 

De artiklar som valde att tydligt beskriva inklusions- och exklusionskriterier gav en tydligare 

inblick i vilka som fick delta i studierna. Sjuksköterskornas könstillhörighet, års av erfarenhet 

och hur de rekryterats framfördes tydligt i artiklarna vilket underlättade förståelsen över hur 

studierna kommit fram till sina resultat. Detta var även väsentligt utifrån artiklarnas 

trovärdighet och relevans för examenarbetets syfte. Den ojämna fördelningen mellan 

könstillhörigheterna kan ses som en nackdel då majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i 

studierna var kvinnor. Å andra sidan är sjuksköterskeprofessionen ett kvinnodominerat yrke 
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världen över och av den anledningen är det svårare att utföra studier utifrån könstillhörighet 

som omfattar ett jämlikt antal sjuksköterskor. Trots en ojämn könsbild där resultatet inte 

tillämpar kriteriet överförbarhet gällande kön, är resultatet ändå väsentligt då denna 

uppdelning spegla fördelningen av kön i vårdyrket idag.  

Artiklar av kvantitativ ansats använde sig av både enkäter och frågeformulär som 

tillvägagångsätt. Detta kan ses som en fördel dels då sjuksköterskornas anonymitet bevarades 

och dels även styrka generaliserbarheten då informationen som sjuksköterskorna tillgav 

redogör för hur brett och vanligt förekommande CF är (Polit & Beck, 2012). I sin tur medför 

detta även ett mer trovärdigt resultat då studierna kunnat genomföras i små som stora 

målgrupper och ge liknande resultat. Flertalet artiklar använde sig av intervjuer som 

undersökningsmaterial. Detta är fördelaktigt då sjuksköterskorna ges möjlighet att fritt prata 

om sina erfarenheter av CF som ger förutsättningar för en djupare förståelse. Däremot kan en 

nackdel vara att de formulerade frågorna uppfattats fel eller att de intervjuade missförstått 

frågorna. Polit och Beck (2012) redogör däremot för att detta tillvägagångssätt möjliggör å 

ena sidan för forskare att ställa följdfrågor och å andra sidan för sjuksköterskorna att 

utveckla sina svar för att undvika missförstånd. Vad gäller kriteriet giltighet har intervjuerna 

som genomförts på sjuksköterskor med liknande erfarenheter även uppvisat liknande 

resultat. I nio av 11 artiklar fördes etiska resonemang som betraktas vara fördelaktigt då detta 

påvisar att studierna metod har godkänts. Etiska resonemang utgår från vilken grad 

forskarnas tillvägagångssätt följer de sociala, juridiska och professionella skyldigheterna 

(Polit & Beck, 2012).  

6.1.3 Diskussion av likheter och skillnader i resultat 

I resultatet framkom det att en tredjedel av sjuksköterskorna hade upplevt några aspekter av 

CF. Resultat visar även på att många sjuksköterskor hade utvecklat hanteringsstrategier för 

att säkerställa förmågan att erbjuda god vård. Strategier som ansågs motverka CF var fysisk 

aktivitet, andligt stöd, professionella gränser, reflektion, stöd från omgivningen, ökad 

kunskap om CF och ökad CS. I resultatet uppmärksammas det att andlig tillväxt i form av 

bön, tro och tid med en pastor samt interprofessionella relationer visade sig vara starkt 

förknippade med högre nivåer av CS och minskade nivåer av CF. Ju mer sjuksköterskorna 

kommunicerade med varandra desto mer upplevde de tillfredsställelse och meningsfulla 

relationer som bidrog till ökad CS och minskad CF. Detta kan kopplas till tidigare forskning 

som beskriver att förändring på det andliga planet är kopplat till sjuksköterskors sökande 

efter meningsfulla transpersonella relationer (Coetzee & Klopper, 2010). I resultatet 

identifierades det att sjuksköterskor under och efter specifika situationer använde sig av 

själviakttagelser och självundersökning för att identifiera sina attityder och för att ta reda på 

vad i situationen som utlöste en viss reaktion. Det har även framgått i tidigare forskning att 

det krävs en genuin vilja och engagemang från sjuksköterskornas sida för att kunna hjälpa 

andra samt bevara personligheten och det mänskliga hos både sig själva och hos patienterna 

(Watson, 2012). Dels för att motverka potentiella påfrestningar och krav som kan förekomma 

i arbetet och dels för att finna sina inre styrkor samt självhelande krafter (Watson, 2012). Det 

framgår även i svensk sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskor som 
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omvårdnadsansvariga har skyldighet till att upprätthålla sin yrkesutövning genom 

kontinuerlig självreflektion och kunskapssökande förhållningsätt.     

Sammanställningen av resultaten belyser att när stressnivån blev för hög för 

sjuksköterskorna att hantera tenderade en del att ignorera situationen medan vissa andra 

däremot valde att öka sitt engagemang med patienten och dennes anhöriga. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning som menar på att sjuksköterskor som upplevde CF och 

ignorerade patienter kan i längden välja att bemöta patienter med tystnad då det emotionella 

arbetet blir för mycket för sjuksköterskorna att hantera och ta del av (Lachman, 2016). 

Däremot menar Watson (2012) att sjuksköterskor ska visa välvilja till att hjälpa patienter och 

alltid bjuda in patienter till en tillitsfull relation där sjuksköterskorna lyssnar till patienternas 

livsberättelser. Sjuksköterskor ska även i sitt arbete dels bidra till en hjälpsam och tillitsfull 

mänsklig omsorgsrelation och dels i mötet med patienter visa stor respekt som förutsätter att 

sjuksköterskorna med sina handlingar, kroppsspråk samt känslor gentemot patienter bevarar 

värdigheten samt integriteten (Watson, 2012). I resultatet uppmärksammas det att 

sjuksköterskor även använde sig av strategier såsom att ta pauser ifrån patienter, några extra 

dagar ledigt, förändring av arbetsmiljö, förändring av skift för att orka arbetet vidare och för 

att hantera CF. I vissa fall övervägde även en del sjuksköterskor även att lämna sina yrken. I 

detta sammanhang kan en parallell dras mellan det Mathieu (2012) beskriver kring psykiska 

symtom som uppstår vid CF, att personen i fråga upplever en emotionell utmattning följt av 

distansering, ifrågasättande kring karriärval samt vilja till att lämna yrket.    

I resultatet betonas vikten av stöd som en viktig åtgärd för att motverka CF, sjuksköterskorna 

som upplevde att de fick mycket stöd från chefer och ledningen upplevde lägre grader av CF. 

Även tidigare forskning visar på att CF kan uppstå vid brist på organisatoriskt stöd i form av 

tvetydigheter i roll- och ansvarsfördelningen, arbetssäkerheten och arbetsöverbelastningen 

(Ledoux, 2015). Av resultatet framgår det att konsekvenserna av CF inte enbart påverkar den 

enskilda sjuksköterskan utan också patienttillfredsställelsen, relationen till kollegor, hur 

arbetsuppgifter genomförs och organisationen. Av den anledningen är det viktigt att 

organisationer uppmärksammar och hanterar CF som förekommer hos sjuksköterskor. Detta 

kan kopplas till tidigare forskning som tydliggör att konsekvenserna av CF påverkar 

patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen och bör därför uppmärksammas av 

organisationer då det annars kan leda till etiska komplikationerna i patientarbetet (Lachman, 

2016). Konsekvenserna påverkar även vårdandet utifrån ett helhetsperspektiv genom att 

sjuksköterskor uppvisar bristande förmåga att erbjuda kvalitetssäker och etisk vård för 

patienter och deras anhöriga (Lachman, 2016; Ledoux, 2015). Konsekvenserna av CF kan 

leda till att sjuksköterskor uppvisar dåligt omdöme och riskerar att göra fel som kan utgöra 

en risk för patientsäkerheten. Sjuksköterskor riskerar då att förlora sin legitimation då det i 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 4 § påpekas att vårdgivarens legitimation kan 

återkallas om den legitimerade på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter 

inte kan utöva yrket på ett patientsäkert och tillfredsställande sätt.   

I resultatet framgår det att sjuksköterskor trots kritiska omständigheter kunde bevara 

förmågan att vilja hjälpa patienter. Detta genom att sjuksköterskorna uppvisade högre nivåer 

av CS i det dagliga arbetet och längre nivåer av CF. En parallell kan dras till tidigare forskning 

där vikten av att sjuksköterskors upplevelser av CS i det dagliga arbetet med patienter anses 
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förbättrar vårdandet (Figley et al., 2007). Tidigare forskning redogör även för att de 

sjuksköterskor som får en ökad motivation och kraft av att vårda patienter upplever högre 

grader av CS i arbetet (Collin & Long, 2003). Detta genom att de positiva effekterna och den 

tillfredsställelsen som sjuksköterskorna får av att hjälpa lidande patienter väger upp för de 

negativa effekterna av sjuksköterskeyrket, såsom bevittnandet av lidande och delaktigheten i 

svåra situationer. Enligt resultatet kan CS fungera som en skyddsmekanism som motverkar 

CF och hjälper sjuksköterskor att upprätthålla hälsa och välbefinnande. En likhet kan dras 

med tidigare forskning där Stamm (2002) förklarar att högre grader av CF leder till ökad 

tillfredställelse, självförtroende och ökad tilltro på den egna yrkesrollen.  

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring den valda metoden för detta arbete samt 

en redogörelse för datainsamlingen, urvalet, genomförandet och analysen. Valet i detta 

examensarbete har varit att tillämpa Fribergs (2017) allmänna litteraturöversikt med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats för att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

strategier mot CF. Fördelen med att använda sig av kvalitativa artiklar är att få en 

uppfattning av hur sjuksköterskor upplever och identifierar CF, vilka faktorer som de själva 

anser leder upp till tillståndet samt vilka hanteringsstrategier de kan komma att använda sig 

av för att motverka det. Kvantitativa artiklar används med fördel då dessa medför 

information om hur brett och vanligt förekommande CF är och vilka faktorer som leder till 

att sjuksköterskor utvecklar tillståndet. Genom att använda sig av både kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar kan det valda ämnesområdet dels belysas från olika vinklar och dels 

påvisa vilka kunskapsluckor som finns kring ämnesområdet. Dock kan en nackdel vara att 

kvantitativa artiklar mestadels redogör för i vilken utsträckning sjuksköterskor drabbas av CF 

och inte så mycket om vilka strategier de använder sig av för att förebygga och åtgärda CF.   

En avancerad sökning gjordes i databaserna CINAHL Plus och PubMed där olika sökord 

kombinerades med varandra för att öka eventuellt minska antalet träffar för att säkerställa 

att fokus enbart låg på väsentliga artiklar som svarade till examensarbetets syfte. 

Nyckelorden ”compassion fatigue” och ”nurs” återkom i samtliga artiklar som var av intresse 

och därför kombinerades dessa ord varje gång tillsammans med andra sökord för att öka 

antalet relevanta artiklar. I början av datainsamlingen begränsades artiklarnas utgivningsår 

till högst fem år gamla, men med motivering i ett begränsat underlag av nyare upplagor 

utökades utgivningsåren till 10 år. En svaghet i detta kriterium kan noteras då äldre 

forskning kan komma att påvisa en annan syn av tillståndet och dess förebyggande samt 

åtgärdande strategier än hur det ser ut idag. Trots denna uppfattning redovisades ingen 

avsevärd skillnad mellan resultaten och utgivningsåren och av den anledningen inkluderades 

äldre artiklar i examensarbetet.    

Samtliga artiklar som åstadkom inklusionskriterierna genomgick sedan 

kvalitetsgranskningen utifrån Fribergs (2017) granskningsfrågor. En av Fribergs (2017) 

granskningsfrågor utgick ifrån om det i artikeln förts några etiska resonemang, vilket det i 

samtliga gjorde förutom i två artiklar. Trots detta inkluderades dessa två artiklar i 
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examensarbetet då de ansågs ha hög relevans för ämnesområdet. Sammanlagt valdes 11 

artiklar ut till examensarbetet utifrån kvalitetsgranskningen och inklusionskriterierna. 

Däremot önskades fler artiklar för att öka examensarbetets trovärdighet men trots ett 

begränsat underlag gav samtliga artiklar ändå en inblick över kunskapsläget och de strategier 

sjuksköterskor använder sig av mot CF.   

När granskningsarbetet var utfört påbörjades dataanalysen utifrån Fribergs (2017) 

analysstege. Samtliga artiklar lästes flera gånger för att en helhetsförståelse skulle kunna 

skapas. Som en slags validering diskuterades de olika artiklarna för att säkerställa att det 

väsentliga i artiklarna såsom sammanhang och innehåll uppfattats rätt. Däremot ansågs det 

svårt att översätta innehållet i artiklarnas olika delar från engelska till svenska utan att 

riskera att förlora en del av innebörden. Med hjälp av att läsa artiklarna flera gånger och med 

stöd i uppslagsverk lyckades en översättning från engelska till svenska genomföras med 

bibehållande av ursprungsinnehållet och dess innebörd. En annan svårighet berörde 

kvantitativdata som presenterar resultat i sifferform. Det var av stor vikt för författarna att 

noggrant läsa igenom tabeller och diagram och sedan återkoppla med varandra för att inte 

misstyda resultaten. Då resonemang fördes kring resultaten i artiklarna diskuterades även 

artiklarnas reliabilitet. Enligt Polit och Beck (2016) innebär reliabilitet att de kvantitativa 

studierna ska kunna genomföras upprepande gånger med samma tillvägagångssätt av andra 

personer och slutligen nå samma resultat. Generaliserbarheten diskuterades även i samtliga 

kvantitativa studier, som innebär att studien ska kunna genomföras på en större målgrupp än 

den som framgått i studien.    

Vad gäller kvalitativa studier redogör Polit och Beck (2016) för begreppen trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet som är kriterier för studiernas tillförlitlighet. Studiens 

trovärdighet har att göra med om forskningen som tillämpats är pålitlig eller om den har 

influerats av egna tolkningar. Giltighet innebär att metoden som studien har utgått ifrån, 

exempelvis intervjuer, ska kunna genomföras på andra individer med liknande erfarenheter 

och få ett liknande resultat som inte skiljer sig särskilt mycket ifrån det ursprungliga. Trots 

att samtliga studier behandlade olika syften kunde likheter hittas mellan sjuksköterskors 

erfarenhet av strategier mot CF och tillämpa kriteriet giltighet då metoden utgick ifrån 

mätinstrumentet ProQOL-skalan. Överförbarhet innebär att resultaten ska kunna tillämpas 

på andra grupper, situationer och miljöer än de ursprungliga. I de valda artiklarna framgick 

det att CF kan drabba sjuksköterskor oavsett kön, land, avdelning eller års av erfarenhet och 

med det ansågs dessa studierna tillgodose kriteriet för överförbarhet. En del artiklar 

behandlade skillnader i kön men då uppdelningen inte var jämnt fördelad mellan män och 

kvinnor, där deltagarna till stor del bestod av kvinnor, saknade kön en signifikant betydelse. 

Studier genomförda i andra länder inkluderades i examensarbetet då artiklar som 

behandlade CF hos sjuksköterskor i Sverige var begränsade. Däremot kan vårdorganisationer 

och omvårdnaden se annorlunda ut i dessa länder mot den som finns i Sverige.    
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6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetet har författarna strävat efter att följa etiska riktlinjer utifrån CODEX 

(2017). Artiklar som använts i detta arbete har alla genomgått en etisk granskning och är 

Peer reviewed. Enligt CODEX (2017) innebär Peer reviewed att samtliga vetenskapliga 

artiklar har granskats och accepterats av forskare inom det vetenskapliga området som 

godkänt publicering av artiklarna. De valda artiklarna genomgick även en 

kvalitetsgranskning för att säkerställa att samtliga artiklar erhöll hög kvalité och god 

forskningssed. Ett reflekterat förhållningsätt över det egna skrivandet har använts under 

arbetets gång för att säkerställa att materialet inte plagierats eller förvrängts. Samtliga 

artiklar som använts i examensarbetet har även lästs och granskats med öppenhet för att inte 

riskera att dels tolka dess innehåll utifrån egna förutfattade meningar och dels för att inte 

bryta emot de etiska riktlinjerna utifrån CODEX (2017). Då alla artiklar i detta arbete var 

engelskspråkiga användes uppslagsverk och MeSH-termer för att minimera risken att 

innehållet misstolkas och/eller förlorar sin innebörd. Polit och Beck (2016) belyser vikten av 

att detaljerat dokumentera och redovisa hur artikelsökningen har gått till i arbetet för att det 

ska vara teoretiskt möjligt för läsaren att kunna utföra studien och få fram samma resultat.   

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet hade som syfte att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

strategier mot compassion fatigue. Många sjuksköterskor upplevde ohälsa till följd av den 

ökade arbetsbelastning, den dagliga exponeringen för patientens lidande i kombination med 

att sjuksköterskor många gånger glömmer bort sig själv samt brist på stöd från omgivningen. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor var medvetna om behovet av att upprätthålla 

strategier för att inte riskera att utveckla CF. Strategier som visade sig motverka CF var 

hälsofrämjande aktiviteter såsom fysisk aktivitet och andligt stöd, professionella gränser, 

reflektion och stöd från omgivningen. Resultatet påvisade även att ökad kunskap om CF och 

ökad CS var två förebyggande åtgärder mot CF.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Idag finns ett stort behov av att tydliggöra begreppet CF eftersom det många gånger används 

synonymt med begreppen utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Under 

examensarbetes gång upptäcktes brist på kunskap inom ämnesområdet och av den 

anledningen anses det behövas mer forskning som särskiljer CF ifrån de relaterade 

begreppen. Inga funna studier om fenomenet CF har genomförts i Sverige och ett förslag 
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skulle kunna vara att bedriva forskning nationellt för att se om det råder skillnader och 

likheter mellan världomfattande studier. 
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fatigue” AND 
experience 
AND nurs*   

57 35 2 Kelly, Runge & Spencer (2015) 
 
Yoder (2010) 
 
(varav Melvin (2012); 
Hunsaker, Chen,  
Maughan & Heaston  
(2015) och Duarte & Pinto-
Gouveia  
(2017) var samma artiklar 
som hittades i förgående 
sökning). 

15/5-18 PubMed ”compassion 
fatigue” AND 
health AND 
risk AND nurs* 

60 30 2 Adimando (2017) 
 
Drury, Craigie, Francis, Aoun 
& Hegney (2014) 

(varav Melvin (2012) och 
Hooper, Craig, Janvrin, 
Wetsel & Reimels (2010) var 
samma artikel som hittades i 
förgående sökning). 

28/2–18 
 

Sekundärsökningar  -  -  -  2 Neville & Cole (2013)   
 
Jakimowicz, Perry & 
Lewis (2018) 

 



 1  

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

 Artiklar:           

Frågor:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Finns det ett tydligt problem 
formulerat?  

 Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter 
beskrivna?  

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven?  

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Är syftet klart formulerat?    Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven?    Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersökningspersonerna/urvalet 
beskrivet?  

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data analyserats?   Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop?  

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt formulerat?   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat studiens 
resultat? (Gäller enbart kvalitativa 
studier) 

 - Ja - -  Ja  - Ja Ja Ja - Ja 

Förs det fram argument?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det några etiska 
resonemang? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Finns det en metoddiskussion? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

Sker en återkoppling till teoretiska 
antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Total poängsumma: 11/ 
13 

13/ 
14 

12/ 
13 

11/ 
13 

13/ 
14 

12/ 
13 

13/ 
14 

11/ 
14 

13/ 
14 

11/ 
13 

12/ 
14 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 Författare, årtal, 
tidskrift  

Titel  Syfte  Metod   Resultat 

1.  Adimando, A. 
 
2017 
 
Journal of 
holistic nursing: 
official journal of 
the American 
Holistic Nurses' 
Association 

“Preventing and 
Alleviating 
Compassion 
Fatigue Through 
Self-Care”. 

Att öka 
medvetenheten hos 
sjuksköterskor om 
riskfaktorer, 
orsaker och 
symtom på 
compassion fatigue 
för att 
sjuksköterskor ska 
kunna identifiera 
och förebygga 
tillståndet.  

Kvalitativ samt 
kvantitativ metod 
utfördes på 24 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus I 
New England.  
 
Metod: enkät - 
Professional 
Quality of Life 
Scale, 12-frågors 
test om compassion 
fatigue och 
frågeformulär.  
 
Analys: utifrån t-
testmodell.  
 

Tester mätte 
sjuksköterskors 
kunskaper kring 
compassion fatigue 
före- och efter 
undersökningen och 
påvisade en 
betydande ökning av 
kunskap kring 
ämnesområdet efter 
undersökningen.  

2. Drury, V., 
Craigie, M., 
Francis, K., 
Aoun, S., & 
Hegney, D. G.  
 
2014 
 
Journal of 
Nursing 
Management 

“Compassion  
satisfaction, 
compassion  
fatigue, anxiety, 
depression and 
stress in 
registered 
nurses in 
Australia: study 
1 results”. 

Att undersöka 
ångest, stress och 
depression hos 
sjuksköterskor 
tillsammans med 
begreppen 
compassion 
satisfaction och 
compassion fatigue. 

Kvalitativ samt 
kvantitativ metod 
utfördes på 132 
sjuksköterskor 
på akutvården i 
Australien. 
 
Metod: intervjuer 
och enkät - 
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
 
Analys: utifrån 
IBM. 

20% av 
sjuksköterskor hade 
förhöjda nivåer av 
compassion fatigue. 
Utbrändhet och 
stress var relaterade 
till högre nivåer av 
ångest och 
depression.  
Yngre sjuksköterskor 
som arbetade heltid 
hade högre 
ångestnivåer. 

3.  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 utforska 
relationerna mellan 
empati, empati-
baserad skuld och 
professionell 
livskvalitet 
(utbrändhet och 
compassion 
fatigue). 

Kvantitativ metod 
utfördes på 298 
sjuksköterskor i 
Portugal.  
  
Metod: enkät - 
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
 
Analys: utifrån 
SPSS och p-värde. 

När empati är 
kopplat till empati-
baserad skuld finns 
risk att 
sjuksköterskan 
drabbas av både 
compassion fatigue 
och utbrändhet. 
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4. Elkonin, D., & 
van der Vyver, L.  
 
2011 
 
Journal of 
Interdisciplinary 
Health Sciences 

”Positive and 
negative 
emotional 
responses to 
work-related 
trauma of 
intensive care 
nurses in private 
health care 
facilities”. 

Att beskriva de 
arbetsrelaterade 
positiva och 
negativa känslorna 
och hur 
förhållandena 
mellan compassion 
satisfaction, 
compassion 
fatigue, utbrändhet 
och tystningssvaret 
upplevs av 
sjuksköterskor 
inom 
intensivvården.  

Kvantitativ metod 
utfördes på 30 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
privata 
vårdintensiva 
enheter i London.  
 
Metod: enkät - 
Professional 
Quality of Life Scale 
och Silencing 
Response Scale. 

Resultat tyder på en 
hög risk för 
compassion fatigue, 
en måttlig risk för 
utbrändhet och 
tystnadsrespons och 
måttlig potential för 
compassion 
satisfaction. Ett 
negativt förhållande 
uppvisades mellan 
compassion 
satisfaction och 
utbrändhet och ett 
väsentligt positivt 
förhållande mellan 
compassion fatigue 
och utbrändhet, 
liksom compassion 
fatigue och 
tystnadsrespons. 

5. Hooper, C., 
Craig, J., 
Janvrin, D. R., 
Wetsel, M. A., & 
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 
compassion fatigue, 
utbrändhet, 
compassion 
satisfaction och 
deras mönster 
bland 
sjuksköterskor 
inom 
akutsjukvården och 
inom andra valda 
slutenvårdsspecialis
tavdelningar. 

Kvantitativ metod 
utfördes på  
109 sjuksköterskor 
på akutvården i 
USA. 
 
Metod: enkät -
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
 
Analys: utifrån 
SPSS och p-värde. 

Cirka 86% av 
akutsjuksköterskor 
hade måttlig till hög 
nivå av compassion 
fatigue. 28,4 % av 
samtliga deltagare 
var i hög risk för att 
drabbas av 
compassion fatigue. 
Det fanns ingen 
större   
skillnad mellan olika 
avdelningar. 
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6. Hunsaker, S., 
Chen, H., 
Maughan, D., & 
Heaston, S.  
 
2015 
 
Journal of  
Nursing  
Scholarship 

“Factors that 
influence the 
development  
of  
compassion  
fatigue, burnout, 
and  
compassion 
satisfaction in 
emergency 
department 
nurses”. 

Syftet med denna 
studie var 
tvåfaldig: a) Att 
fastställa 
förekomsten av 
compassion 
satisfaction, 
compassion fatigue 
och utbrändhet hos 
sjuksköterskor i 
hela USA. b) Att 
undersöka vilka 
demografiska och 
arbetsrelaterade 
komponenter som 
påverkar 
utvecklingen av 
compassion 
satisfaction, 
compassion fatigue 
och utbrändhet hos 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ metod 
utfördes på 278 
sjuksköterskor i 
USA.  
 
Metod: enkät -
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
 
Analys: utifrån 
SPSS och p-värde. 

Svagt stöd från 
arbetsledningen 
indikerade högre 
nivåer av       
utbrändhet och 
compassion fatigue 
medan ett starkt stöd 
från ledningen 
indikerade 
motsatsen. Äldre och 
mer erfarna 
sjuksköterskor 
upplevde lägre nivåer 
av  
compassion fatigue 
än yngre 
sjuksköterskor.   

7. Jakimowicz, S., 
Perry, L. & 
Lewis, J.  
 
2018 
 
Journal of 
clinical nursing 

“Insights on 
compassion and 
patient-centred 
nursing in 
intensive care: A 
constructivist 
grounded 
theory”. 

Att utforska  
patientcentrerad 
omvårdnad, 
compassion 
satisfaction och 
compassion 
fatigue hos 
sjuksköterskor 
inom 
intensivvården. 

Kvalitativ metod 
utfördes på 21 
sjuksköterskor.  
 
Metod: intervjuer.  
 
Analys: utifrån 
Glaser & Strauss 
(1967) analys. 

Positiva och negativa 
effekter på 
sjuksköterskors 
förmåga att hantera 
medkänsla för sina 
patienter påträffades, 
effekterna  
påverkade den  
patientcentrerade 
omvårdnaden och 
sjuksköterskornas 
välbefinnande. 

8. Kelly, L., Runge, 
J., & Spencer, C.  
 
2015 
 
Journal of 
Nursing 
Scholarship 
 
 

“Predictors of 
Compassion 
Fatigue and 
Compassion 
Satisfaction in 
Acute Care 
Nurses”. 

Att undersöka 
compassion fatigue 
och compassion 
satisfaction bland 
sjuksköterskor 
inom 
akutsjukvården. 

Kvantitativ metod 
utfördes på 491 
sjuksköterskor i 
USA. 
 
Metod: enkät - 
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
  
Analys: utifrån  
ANOVA och p-
värde. 

Inga signifikanta 
skillnader noterades 
mellan enheter eller 
avdelningar. 
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9. Melvin, 
Christina 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 
compassion fatigue 
bland 
sjuksköterskor 
inom palliativvård 
samt dess effekt och 
åtgärder. 

Kvalitativ metod 
utfördes på sex 
sjuksköterskor i 
USA.  
 
Metod: intervjuer. 
 
Analys: utifrån 
Pattorns (1990) 
analys.  

Det finns tydliga 
fysiska och 
emotionella 
hälsopåverkan för 
sjuksköterskor som 
arbetar inom hospice 
och palliativvård. De 
sjuksköterskor 
riskerar att utveckla 
compassion fatigue 
om metoder för att 
lindra symtom och 
adekvata strategier 
saknas. 

10. Neville, K., & 
Cole, D. A.  
 
2013 
 
Journal of 
Nursing 
Administration 
 
 

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

Att ompröva 
förekomsten av 
compassion fatigue 
och undersöka 
effekten av 
hälsofrämjande 
beteenden på 
compassion fatigue 
bland 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ metod 
utfördes på 214 
sjuksköterskor i 
USA. 
 
Metod: enkät - 
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
  
Analys: utifrån 
utifrån Cronbachs 
analys och p-värde.   

Hälsofrämjande 
beteenden kan bidra 
till att sjuksköterskor 
får ökat 
välbefinnande samt 
motverka 
compassion fatigue 
som leder till ökad 
compassion 
satisfaction. 
 

11. Yoder, E.  
 
2010 
 
Applied Nursing 
Research 

“Compassion 
fatigue in 
nurses”. 

Att beskriva 
förekomsten av 
compassion fatigue 
bland 
sjuksköterskor och 
att undersöka 
situationer som 
leder till 
compassion fatigue 
samt metoder för 
hantering. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
utfördes på  
71 sjuksköterskor i 
USA.  
 
Metod: 
frågeformulär som 
bestod av 
demografisk 
information och 
Professional 
Quality of Life 
Scale. 
 
Analys: utifrån 
innehållsanalys och  
Minitab software 
och p-värde. 

Det fanns skillnader i 
upplevelserna av 
compassion  
fatigue och dessa 
relaterades till 
sjuksköterskornas 
personligheter, 
tidigare erfarenheter, 
arbetstider och 
arbetsmiljö. Ökad 
medvetenhet om 
utlösande faktorer 
samt adekvata 
hanteringsstrategier 
av symtom behövs 
för att skapa en 
bättre arbetsmiljö. 
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