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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: samhällets krav på sjuksköterskor som arbetar i vården är att uppnå god 

kvalitativ, säker vård till patienter som upplever svåra trauman och lidande. Dagens sjukvård 

med högt patientflöde och tempo, samt besparingar och låg sjuksköterskebemanning. Det 

uppges vara bidragande faktorer till att sjuksköterskor drabbas av compassion fatigue. 

Problem: Kombinationen av detta och de bristande riktlinjer eller stöd för att som 

sjuksköterska kunna hantera dessa krav, är bidragande faktorer till att sjuksköterskor 

utvecklar compassion fatigue. Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskans erfarenhet av compassion fatigue. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med 

beskrivande syntes, tolv artiklar har analyserats enligt Evans (2002). Resultat: Att skapa 

balans mellan arbetsliv och privatlivet, ha kunskap och vara påläst samt att vårda sig själv 

anses väsentligt för att undvika compassion fatigue. Ett stöd från ledningen och kollegor 

ansågs viktigt för att motverka compassion fatigue. Slutsats: sjuksköterskor som upplever 

stress eller compassion fatigue samt saknar verktyg eller kunskap om vad som motverkar 

compassion fatigu kan ha svårt att känslomässigt engagera sig i vårdandet vilket bidrar till 

stress och då även sämre kvalitet i vårdandet.  

Nyckelord: medkänsla, secundärt trauma, sjuksköterska, stress  

 



ABSTRACT 

Background: The societys requirements for nurses working in care are to achieve good 

qualitative, safe care for patients that experiencing several trauma and suffering. Todays 

medical care with high patient flow and pace, as well as savings and low nursing staffing. 

Reported to be contributing factors to nurses suffering from compassion fatigue. Problem: 

The combination of this and the inadequate guidelines or support for being able to handle 

these requirements as a nurse, this contributing factors to nurses developing compassion 

fatigue Purpose: The purpose of the thesis work is to highlight the nurses experience of 

compassion fatigue. Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis, twelve 

articles has been analyzed according to Evans (2002). Results: To create a balance between 

working life and priva life, having knowledge and being read as well as taking care of yourself 

is considered essential to avoid compassion fatigue. A support from management and 

colleagues was considered important to counteract compassion fatigue. Conclusion: nurses 

who experience stress or compassion fatigue as well as lacking tools or knowledge about what 

counteracts compassion fatigue can have difficulty emotionally engaging in caring. Which 

contributes to stress and even poorer quality of care. 

Keywords: compassion, nurse, secondary trauma, stress 
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1 INLEDNING 

Idag är det väl omtalat i media att sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning, känner stress 

och det pratas ofta om brist på sjuksköterskor. Att då vårda patienter i en miljö med högt 

tempo och yrkesmässig stress kan leda till att sjuksköterskors medkänsla för patienterna 

dämpas. I värsta fall leder detta till egen sjukdom eller sjukskrivning. 

Sjuksköterskeutbildningen förbereder för att vårda utifrån ett helhetsperspektiv med höga 

krav på sjuksköterskor, utbildningen innehåller dock inte så mycket om hur sjuksköterskor 

ska vårda sig själv för att inte låtas påverkas för mycket av stressen och alla trauman. Utan 

medkänsla skulle vården inte fungera som en plats där individers själ och ande blir 

omhändertagna utan ett ställe där endast sjukdomen, det kroppsliga tas hand om. Idén om 

att skriva om compassion fatigue (CF) väcktes från en forskargrupp vid Mälardalens högskola 

hälsa vård och välfärd, innan dess var CF något nytt. Det som också gjorde att det blev just 

CF var efter att ha sett ett avsnitt utav tv-serien scrubs. I det avsnittet skildrades just 

begreppet CF på ett väldigt känslomässigt sätt. När mer information hämtades blev det klart 

att det är något som många sjuksköterskor upplever men som inte alltid tas på allvar. Det 

väckte då ett intresse av att få veta mer och förståelsen kom fort av att CF är extremt viktigt 

att belysa. Inte minst för att få sjuksköterskor att uppleva välbefinnande och trygghet på 

arbetsplatsen. Förhoppningsvis kan examensarbetet ge en ökad förståelse och kunskap om 

ämnet CF, hjälpa sjuksköterskor att bli mer medvetna och att då kunna förebygga CF. 

Dessutom fanns en personlig önskan att genom fördjupad kunskap kunna få verktyg för att 

undvika att själv drabbas och kunna upplysa andra om problemet med CF. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras begreppen medkänsla och CF. Andra delar som tas upp är 

stressens påverkan på sjuksköterskor i sin profession, sjuksköterskegrupper med ökad risk 

att drabbas av CF, samt patientens perspektiv på medkänsla i vårdandet presenteras. Det 

vårdteoretiska perspektivet utgår från Kate Eriksson teori om vårdprocessen med fokus på 

vårdrelationen. Bakgrunden avslutas sedan med en problemformulering.  

2.1 Medkänsla 
För att förstå CF måste förståelsen av medkänsla först beskrivas. Det är en känsla av att delta 

i andras bekymmer. Att ge vård och uppleva andras fysiska och psykiska smärtor 

(Nationalencyklopedin [NE], 2018). Medkänsla kan också beskrivas som att göra något för en 



2 

annan individ och att då inte sätta sig själv i första hand. Det beskrivs också som en vi-känsla 

där det grundar sig i gemenskap och att knyta an till en annan individ. Medkänsla innebär 

inte att känna någons lidande utan är mer som en kärlekshandling, att handla utanför ens 

egen existens. Alltså att förstå att det utanför oss själva påverkar en själv till den man är 

(Todaro-Franceschi, 2015). I just vårdsammanhang är medkänsla centralt för att kunna 

utföra sitt dagliga yrke. Sjuksköterskor måste kunna ge uppmärksamhet och förståelse för en 

annan persons känslor, samt upplevelser för att ha en medkänsla gentemot patienten. Att 

förstå patientens lidande och att vilja hjälpa och främja välbefinnande är en del av ett 

mänskligt band (Encarnación, Rogelio & Javier, 2018).  

2.2 Compassion fatigue 
Fenomenet CF har förändrats över tid, och på svenska kan det översättas till 

medkänsloutmattning (Svenska MeSH, 2018). CF omfattar två komponenter: frustrationen 

och oförmågan att agera i enlighet med ens övertygelser, samt rädslan att uppleva det 

stressiga traumat igen. Där sjuksköterskor utvecklas av att erbjuda hjälp till personer i behov 

av vård i en livshotande kris (Virginia m.fl., 2014). CF begreppet uppkom för två decennier 

sedan och beskrevs då som; förlust av förmågan att vårda. Upplevelsen har alltid funnits bara 

att det nyligen har getts ett namn och skiljer på utbrändhet och psykisk stress. Utbrändhet 

och CF kan vara lätta att blanda ihop, skillnaden är att vid utbrändhet upplevs det och 

orsakas ofta av konflikter med arbetssituationen, exempel dåliga arbetsförhållanden, 

konflikter med chef och arbetskamrater. Medan CF orsakas av att vårda vid trauman och att 

inte längre ha kontroll på sitt känslomässiga engagemang i relationer till patienter eller 

anhöriga. CF uppstår oftast i vårdarbeten där sjuksköterskor observerar trauman och stress 

hos patienten. Nu för tiden användes CF till att beskriva sekundärt traumatiskt stress 

syndrom. Det är en allvarlig sjukdomskänsla som kommer från att ta hand om patienter som 

upplever olika trauman som påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt. Processen börjar 

ofta med obehagskänslor i samband med att medkänslor väcks, som sedan övergår till stress 

och därefter utvecklas till CF. De flesta yrken där lidande och trauman från andra upplevs är i 

riskgrupp för att drabbas (Boyle, 2011). CF är en känsla av att inte kunna göra det som är rätt 

(Virginia m.fl., 2014). Det beskrivs också som brist på egenvård, att medkänsla måste hinnas 

fylla på för att fortfarande ha energi och entusiasm för att vårda (Todaro-Franceschi, 2015). 

2.3 Stressens påverkan på CF hos sjuksköterskor 
CF drabbar oftast sjuksköterskor som ständigt utsätts för andras trauman, stress och lidande 
(Virginia m.fl., 2014). Allmän sjuksköterskor som arbetar som akutsjuksköterskor och 

onkologisjuksköterskor är speciellt utsatta grupper när det kommer till vem som drabbas av 

CF (Todaro-Franceschi, 2015). Sjuksköterskeyrket anses vara ett vårdyrke med hög 

yrkesmässig stress, där akutsjuksköterskor ofta har överbeläggningar och akuta situationer 

vilket kan leda till brist i tillgänglighet (Oliveira m.fl., 2013). Detta påverkar dem mer då de 

ofta behöver utföra arbetet i ett högre arbetstempo med ökade krav på effektivitet (Kelly, 
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Runge & Spencer, 2015). CF är dock högre hos intensivvårds sjuksköterskor än hos 

akutsjuksköterskor. Det kan bero på att intensivvårds sjuksköterskor får följa patienten och 

anhöriga genom en längre traumatisk situation vilket ger en närmare relation över tid. Denna 

relation kan bygga upp till en stress för sjuksköterskor (Virginia m.fl., 2014). Stress som är 

relaterat till CF kan uppkomma från låg sjuksköterskebemanning och hög arbetsbelastning 

(Kelly m.fl., 2015). Stress har blivit ett folkhälsoproblem som kan ha negativ effekt på både 

fysisk och psykisk hälsa hos sjuksköterskor (Sarafi m.fl., 2016; Oliveira, Alchieri, Pessoa 

Júnior, Miranda & Almeida, 2013). Till viss del uppkommer stress när kraven är högre än 

sjuksköterskors kapacitet och arbetsuppgifterna inte kan göras som vanligt. Stressen kan 

sedan leda till olika hälsoproblem och sämre utförd vård (Adriaenssens, De Gucht, Van Der 

Doef & Maes, 2011; Landa, L’opez-Zafra, Berrios-Martos & Aguilar-Luz’on, 2007; Sarafi m.fl., 

2016). Stress kan också uppkomma när kraven är för låga (Socialstyrelsen, 2009).  

Onkologisjuksköterskor är också en grupp som har stor risk att drabbas av stress och CF då 

de vårdar patienter i livets slutskede (Sinclair, & Hamill, 2007). De vårdar ofta patientnära 

och kommer patienterna nära genom hela sjukdoms- och behandlingsprocessen. Detta kan 

göra att sjuksköterskor bygger upp en stress över patientens situation. Stressen påverkar 

sjuksköterskor psykiskt, fysiskt och psykosocialt vilket gör att det blir lättare att drabbas av 

CF (Woonhwa & Kiser-Larson, 2015). Stressig arbetsmiljö utgör en större risk att göra fel 

vilket kan i sin tur leda till katastrofala konsekvenser i vården som kan ha betydelse för liv 

eller död (Adriaenssens m.fl., 2011). Det blir till sist en kostnad för alla; patienter, ledning, 

samhället samt vårdpersonal (Sarafi m.fl., 2016). Arbetstidens längd påverkar risken för att 

framkalla stress och sedan drabbas av CF, det visade sig att längre arbetspass är att föredra. 

Detta beror på att om sjuksköterskor har längre skift ges fler dagar borta från källan till stress 

och sjuksköterskorna hinner återhämta sig och stressen minskar. Något annat som också 

påverkar måendet hos sjuksköterskor är att längre erfarenhet av sjuksköterskeyrket och 

påfrestande trauman ger mindre tillfredställelse (Virginia m.fl., 2014). Längre upplevelse av 

professionen ger också större risk att drabbas av CF (Kelly m.fl., 2015). 

2.4 Patientens perspektiv på medkänsla i vårdandet 
Patienter anser att medkänsla är en viktig del i vårdandet, att den inte är villkorlig, 

oberoende av patientbeteende och släktskap. Att sjuksköterskor ska agera på sin känsla och 

att göra det lilla extra. Medkänsla ses också som att sjuksköterskor lägger undan sina egna 

behov och anpassar sig till patientens behov (Sinclair, m.fl., 2017). Patienterna tyckte att 

medkänsla är när sjuksköterskor kan göra sina uppgifter medkännande, urskilja individuella 

behov hos patienten och se lösningar inte problem (Sharp, McAllister & Broadbent, 2016). 

Medkänsla för patienten innebär att kunna hantera en persons lidande och behov genom 

relation av förståelse och handling (Sinclair, m.fl., 2017). De upplevde att om sjuksköterskor 

var stressade eller på annat sätt inte var helt med känslomässigt så prioriterades det 

medisinska och den mänskliga relationen försvann. Patienter ville känna att de blir 

behandlade som människor och inte bara som en sjuk kropp (Encarnación, m.fl., 2018). 

Patienterna ändrade beteende utifrån om de upplevde att sjuksköterskorna gav medkänsla. 

Det innebär inte alltid någon stor gest utan kan vara att lägga handen på axeln och visa att 
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någon finns där (Bramley & Matiti, 2014). Om medkänsla inte finns så har heller inte 

patienten någon delaktighet i vården mer än som en sjuk kropp (Sharp m.fl., 2016). Vissa 

patienter ser det som självklart att sjuksköterskor ska kunna ge vård med medkänsla och att 

sjuksköterskor ska tänka sig in i patienternas ställe. Patienter anser att om det lilla extra 

levereras så har sjuksköterskor medkänsla, om det inte levereras lider de av CF eller bryr sig 

helt enkelt inte (Bramley & Matiti, 2014). Patienter anser att grunden till god vård är att 

sjuksköterskor verkligen uppmärksammar patienterna som personer (Sharp m.fl., 2016). 

2.5 Sjuksköterskors ansvar i vårdandet 
En legitimerad sjuksköterska har ansvaret att erbjuda individer möjlighet att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa, att individen ska uppnå välbefinnande och en värdig 

livskvalitet. Sjuksköterskor har ansvar för patienters vård och självständigt tillämpa en god 

omvårdnadsprocess (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskor måste ha goda 

etiska värdegrunder och ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor ska själva ta 

hand om sin hälsa så att de kan utföra sitt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Mötet mellan patienter och vårdare innebär lika värde, dock är vårdrelationen asymmetrisk 

då mötet uppstår då patienten söker vård hos vårdaren. Detta betyder att vårdaren har 

makten i vårdrelationen och bör agera med eftertänksamhet. I detta möte är 

patientberättelsen av stor vikt för att vårdaren ska kunna ge en god vård. Att skapa en 

värdegrund innebär att bilda ett gemensamt förhållningsätt och en etisk plattform för att 

kunna ge god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor har ansvar 

att framställa riktlinjer som tillgodoser en god omvårdnad och ger möjlighet till en bra 

arbetsmiljö som främjar god vård. Det är också vid stor vikt att främja personalens hälsa och 

kompetens för att de ska kunna göra ett bra arbete. Det finns alltid en skyldighet som 

sjuksköterska att utveckla sin kunskap och utvecklas i vårdandet. Sjuksköterskor ska 

uppmuntra engagemang i sjuksköterskeorganisationer för att gynna sjuksköterskors villkor. 

De ska uppmärksamma om hens arbetsuppgifter och vilka gränser som finns gentemot andra 

yrkesgruppers funktioner. Sjuksköterskan ska också utveckla arbetssätt som gynnar de etiska 

värderingarna, samt skapa ett system som skyddar patienter och individer från vårdens 

felaktiga handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Erikssons (2014) teori om vårdprocessen med fokus på vårdrelationen valdes som teoretiskt 

perspektiv till detta examensarbete. Den valdes därför att sjuksköterskor som upplever CF 

kan då ha hinder för att upprätthålla vårdrelationen. Teorin binder också an till ett viktigt 

samspel som sjuksköterskor kan erfara.  
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2.6.1 Vårdprocessens vårdrelation 

Vårdprocessen förenar det vetenskapliga vilket är det teoretiska samt det verkliga vårdandet 

som är det praktiska. Grunden i vårdprocessen är vårdrelationen där ett möte med hela 

individen sker. Det är under denna vårdrelation som patienten får styrka att tillfriskna 

genom att vara delaktig i vårdandet. Vårdprocessen utgår från patienten, det är här patienten 

får påverka i vilken takt vårdandet ska utföras genom patientens förmåga att växa och 

tillfriskna. De olika faserna av vårdandet ska bestämmas tillsammans, både patient och 

vårdare. De olika faserna innebär; patientanalys, prioritering av vårdområde, val av 

vårdhandling, samt sambandet av de olika faserna. Det är dock vårdarens ansvar att visa de 

olika vägarna, men att låta patienten välja takt och riktning själv. Det är viktigt att ett 

samspel mellan alla inblandade sker för att kunna förändra händelseförloppet till det positiva 

i vårdprocessen. Annars finns risken för ohälsa, som är ett hälsohinder som kan uppstå hos 

patienten, medvärlden eller omvärlden. För att det ska gå är patientens hälsa alltid i fokus, 

vilket gör att alla vårdhandlingar vägs mot den optimala hälsan. Alltså genom att utföra en 

vårdhandling bidrar det till patientens hälsa. För att uppnå optimal hälsa sätts delmål under 

hela vårdprocessen, samt att vårdprocessen alltid utvärderas och utvecklas. Vårdprocessen 

innebär även att sjuksköterskor ska kunna få stöd i omvårdnaden. De ska kunna identifiera, 

planera, genomföra och utvärdera vård och omvårdnad. (Eriksson, 2014). 

Grunden i vårdandet är relationen mellan patient och vårdare vilket utgör vårdrelationen. 

Det innebär att det ges möjlighet att ge och få kärlek, samt att patienten får möjlighet att 

uttrycka sina behov, begär och problem. Möjlighet till detta ges då individer har utrymme att 

växa och tillfriskna. Det gör individen genom att vårdaren stöttar patienten, samt ger 

möjlighet att vara involverad i vårdprocessen. Oberoende av hur lång en vårdprocess är så 

ska patienten utvecklas mot sin optimala hälsa oberoende av tillstånd. För att vårdrelationen 

ska uppstå måste det finnas en ömsesidighet emellan patienter och vårdare. Vårdrelationen 

bygger på att vårdare handlar professionellt utifrån kunskap och etik. För att vården ska gå 

framåt krävs en optimal vårdrelation, annars utförs vården utifrån en vårdprocess utan det 

medmänskliga förståendet (Eriksson, 2014). 

2.7 Problemformulering 
Pressen på sjuksköterskor dokumenteras väl i media idag samt den stora bristen som finns av 

sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att känslomässiga situationer påverkar vårdandet, 

det har och kommer alltid vara så att patienter påverkar sjuksköterskor med sina trauman. 

Dessa trauman kan påverka sjuksköterskor så mycket känslomässigt att de utvecklar stress 

och fenomenet CF. Tidigare forskning visar också att stress har blivit ett folkhälsoproblem. 

Det uppkommer utav patienters trauman, dålig bemanning, för höga eller låga krav samt 

brister i förmågan att ge vård i enlighet med sina övertygelser. En stressig arbetsmiljö kan i 

sin tur leda till katastrofala konsekvenser om liv och död. Trots att kunskap finns om CF och 

de problem som det skapar för sjuksköterskor så saknas tydliga riktlinjer om hur CF kan 

förebyggas eller hanteras. Genom att öka kunskapen om fenomenet CF kan en förståelse av 

fenomenet bildas. Förhoppningsvis kan detta examensarbete skapa en grundförståelse för 

vad som orsakar CF samt vad sjuksköterskor kan göra för att motverka att drabbas av CF. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av compassion fatigue 

(medkänsloutmattning).  

4 METOD 

I detta examenarbete har en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes använts. 

Friberg (2017) skriver att en kvalitativ litteraturöversikt är passande då ett arbete ska öka 

kunskap om ett fenomen. Polit och Beck (2017) förklarar metoden som att en 

sammanfattning av artiklars text görs utan att tolka den. I det här examensarbetet används 

redan publicerade kvalitativa artiklar som ger en djupare förståelse av fenomenet CF. 

Examensarbetets resultat har analyserats enligt Evans (2002) beskrivande metod som valdes 

för att resultatet ska beskriva erfarenheterna av ett fenomen. Metoden valdes utifrån syftet, 

sjuksköterskors erfarenhet av compassion fatigue och utifrån det togs kvalitativa artiklar 

fram.  

4.1 Datainsamling och urval 
Data i detta examensarbete utgörs av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databaser som har 

använts är CIHNAL Plus och pubmed på grund av att examensarbetet har en 

vårdvetenskaplig koppling. Databaserna ger en bred grund av information av aktuell 

forskning. Sökord som använts för att hitta relevanta artiklar var compassion fatigue, 

secondary trauma, experiences*, experiences, qualitative, nurse*, stress*, stress och prevent. 

Se sökmatrisen, bilaga A. Friberg (2017) förklarar att trunkering (vilket är den lilla stjärnan 

efter sökorden) kan användas för att få fram olika böjningar av orden i sina sökningar. 

Svensk MeSH användes för att hitta relevanta synonymer till compassion fatigue, där 

secondary trauma valdes ut som ett kompletterande sökord. Polit och Beck (2017) beskriver 

att det finns hjälpmedel på internet så som svensk MeSH som hjälper till att hitta olika 

synonymer till ord som ska användas i forskningssammanhang. Den ger då förlag på vad 

forskare brukar kunna skriva istället för i det här faller CF. Begränsningar på sökningarna var 

mellan åren 2012-2017 vid första sökningen då de gav för lite träffar utökades åren hela tiden 

och artiklarna som sedan har använts i resultatet är från åren mellan 2003-2017. Sökningen 

begränsades också till engelsk text, boolean/phrase och peer reviewed, Friberg (2017) skriver 

att det sistnämnda innebär att artiklarna är kritiskt granskade. Vilket betyder att personer 

med hög kompetens och oftast forskningsutbildade granskar arbetet. Booleansk sökning 

innebär att den hjälper till att koppla ihop sökord så att urvalet blir så stort som möjligt. AND 

är ett sök hjälpmedel som innebär att de båda orden ska finnas med i resultatet av sökningen 

exempel nurse AND compassion fatigue. AND användes i det här examensarbetet när 

sökningar i CINAHL har gjorts för att sökningen skulle få med de viktigaste orden. 
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Inkluderingskriterierna var att artiklarna skulle ha med CF, nurses och experiences i titeln 

eller abstraktet. Artiklar som utgick från sjuksköterskors erfarenheter inkluderades också. 

När utvalda artiklars titel och abstrakt lästes exkluderades de som inte var inom sjukhusmiljö 

eller akutsjukvården. Var perspektivet inte utifrån sjuksköterskan exkluderades de med 

undantag om metoden var mixed, då användes delen från resultatet som utgick från 

sjuksköterskor. Till examensarbetet samlades artiklar som stämde in på syftet och 

inkluderings- och exkluderingskriterierna. Urvalet började genom att rubriken lästes, stämde 

den in lästes abstractet som består av en sammanfattning av metoden, syfte och resultat. 

Friberg (2017) beskriver just detta tillvägagångsätt. Om abstraktet var intressant och passade 

med examensarbetets syfte så lästes hela artikeln. Urvalet är första steget i Evans (2002) 

analys modell. I det här steget bestäms vilka typer av studier som ska analyseras och 

urvalskriterier sammanställs. Efter det görs en sökning i databaser och med hjälp av 

inklusionskriterier och exklusionskriterier kan relevanta studier identifieras. 

Det är tolv artiklar som har använts i detta examensarbetes resultat, dessa är presenterade i 

matrisen, se bilaga B. Kvalitetsgranskningen som gjordes för att få fram de tolv artiklarna 

gjordes utifrån tio frågor från Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvalitativa studier. Fyra 

frågor valdes bort för att de inte passade till kvalitativ forskning och de var svåra att förstå, 

frågorna skrevs så att de skulle kunna svaras ja eller nej på. Se bilaga C. Överensstämde en 

fråga med artikelns innehåll så gav det ett poäng. Artiklar med poängen 1-4 var av låg kvalitet 

och valdes bort direkt. Var poängen 5-7 var kvalitén medelmåttig och valdes också bort. Var 

poängen 8-10 var kvalitén hög. De artiklar som var av hög kvalitet inkluderades till analys för 

detta examensarbete. 

4.2 Dataanalys 
Analysen har utgått från Evans (2002) modell som består av fyra steg; insamling av material 

som förklaras ovan under datainsamling och urval, identifiering av nyckelfynd, 

sammanställning av teman och beskrivning av fenomenet. I det andra steget ska artiklarna 

läsas i sin helhet för att kunna få en bättre överblick över texten. I detta steg ska viktiga 

resultat urskiljas och genom upprepad läsning kan detaljer identifieras och en känsla av 

textens helhet kan infinna sig. Det mest centrala i varje artikel som är kopplat till 

examensarbetets syfte antecknas i ett dokument och kallas för nyckelfynd. Tillvägagångsättet 

av dataanalysen i det här examensarbetet började med att de utvalda artiklarna lästes 

igenom. Stödanteckningar skrevs för att komma ihåg viktiga delar som hittades första 

gångerna artiklarna lästes. Artiklarna lästes igenom tre gånger var under tre dagar för att få 

en helhetsbild och för att fakta skulle hinna sjunka in. Efter det lästes artiklarna igenom var 

och en för sig och 122 stycken nyckelfynd togs fram. Evans (2002) beskriver att i det tredje 

steget kombineras nyckelfyndens likheter och olikheter genom att bilda teman och subteman. 

De teman och subteman som är gemensamma länkas samman till en helhet. Då skapas en 

förfining i förståelsen av fenomenet. I detta examensarbete så togs nyckelfyndens likheter 

och olikheter ut och genom dem så skapades teman och subteman. Nyckelfynden lästes 

igenom fyra gånger till under processen och temana och subtemana ändrades om till de som 

slutligen användes. Evans (2002) beskriver att i det fjärde steget beskrivs de fenomen som 
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hittats utifrån de granskade artiklarnas nyckelfynd. Sen skrivs resultatet i löpande text med 

skapade teman som rubriker, berikande citat och exempel från dessa artiklar som ger en 

djupare förståelse av fenomenet. Nyckelfynden under varje tema presenteras efter skapta 

subteman. I resultatet finns även källhänvisningar till ursprungstexten. Nyckelfynden skrevs 

in i resultatet med temana som huvudrubriker och subtemana som underrubriker, citat har 

också lagts in i texten för att styrka resultatet. Under samtliga steg har syftet med detta 

examensarbete alltid varit närvarande. Ett exempel på dataanalysprocessen kan ses i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med nyckelfynd, tema och subtema.  

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Being able to bounce off each 

other when you’re having a bad 

day” (Drury, Craigie, Francis, 
Aoun & Hegney, 2014, s. 
522) 

 

 

 

 

Yttre förutsättningar 

 

Vikten av kolleger 

 

“I had the ability to do more, 

withstand more, help 

more...more, more, more 

without help- ...it took its toll” 

(Nolte, Downing, Temane & 

Hastings-Tolsma, 2017, s. 4373) 

 

Ledningens inverkan 

 

“A sense of unreasonable 

expectations from patients and 

their family, and seeing kids 

“unable to have a normal life” 

with “too much sadness, and too 

much death” (Maytum,. Bielski- 

Heiman,. & Gerwick, 2004, 

s.175) 

 

Patientens inverkan 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

Vid all forskning finns det forskningsregler som måste följas. Forskare ska ha ett etiskt 

förhållningsätt där inget plagiat av annan data får förekomma, heller inte förfalska annans 

resultat i sitt egna arbete (Codex, 2018). Författaren till det här examensarbetet har haft ovan 

nämnda regler i åtanke under skrivandets gång. Artiklar har översatts från engelska till 

svenska med hjälp av lexikon för att undvika risken för feltolkningar. Inga egna slutsatser har 

gjorts utan data har analyserats objektivt. Målet med forskning är att bevara allmänhetens 

förtroende för forskningsvärlden, att kunna förbättra och upprätthålla förtroendet. I slutet så 

är det forskaren själv som bär hela ansvaret för sin forskning (Utbildningsdepartementet 
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[SOU], 1999:4). Sjuksköterskor har skyldighet att ge en god omvårdnad och att vara objektiv 

inför forskning (Sandman & Kjellström, 2013). I det här examensarbetet har en 

kvalitetsgranskning gjorts som visar att alla artiklar i detta examensarbete har haft en god 

etisk grund. Deltagarna i använda artiklar har gett sitt samtycke. Av det som uppgetts så har 

ingen omtolkning av deltagarnas upplevelser gjorts. Det finns dock alltid en chans att 

upplevelserna tolkats lite när de har skrivits ner. Som forskare och sjuksköterska kan det vara 

svårt att inte låta sitt yrke påverka forskningen, det går inte att helt vara objektiv i en sådan 

situation och forskning kan bli påverkad av forskarens synsätt eller omvärlden (Sandman & 

Kjellström, 2013). Författaren till examensarbetet har i största möjliga mån försökt att 

undvika att förförståelsen ska få styra resultatet vilket är svårt att undvika. 

5 RESULTAT 

Resultatet utgår från sjuksköterskors erfarenheter av CF där resultatet presenteras under två 

teman med tillhörande subteman under, som visas tydligt i tabell 2. 

Tabell 2. Resultatets teman och subteman. 

Teman Subteman 

Personliga förutsättningar Att hålla distans 

Att hitta en balans 

Yttre förutsättningar Kollegers inverkan 

Ledningens inverkan 

Patientens inverkan 

5.1 Personliga förutsättningar 

Under temat personliga förutsättningar presenteras två subteman; Att hålla distans samt att 

hitta en balans. Att hålla distans tar upp att sjuksköterskor upplever att de riskerar att 

drabbas av CF då deras förråd med medkänsla aldrig hinner fyllas på genom att de inte 

hinner eller låter sig ta distans från arbetets trauman. För att kunna hålla distansen anses det 

bland annat viktigt att låtas ta tid för sig själv. Subtemat att hitta en balans handlar om att 
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det är viktigt att skilja på arbetsliv och privatliv för att kunna hitta en balans mellan de två, 

samt att låta vårda sig själv så att trauman kan bearbetas och att medkänslan kan fyllas på. 

5.1.1 Att hålla distans 

Sjuksköterskor hade erfarenheter av att de riskerar att drabbas av CF då deras förråd med 

medkänsla aldrig hinner fyllas på, genom att de inte hinner eller låter sig ta distans från 

arbetets trauman (Nolte, Downing, Temane & Hastings-Tolsma, 2017). För att kunna 

förebygga CF så hade sjuksköterskor erfarenheter av att det var viktigt att låtas ta tid att 

hinna bearbeta tankar efter att ha varit med vid ett trauma för att kunna hålla en distans till 

det (Schmidt & Haglund, 2017). Medkänsla beskrevs som förmågan att leverera en genuin 

omsorgsfull vård och med hjälp av den kunna tillgodose patienters behov. Samt att 

medkänsla ansåga vara det inom vårdandet som läker en patients sårbarhet och ger hälsa och 

välbefinnande (Burridge, Winch, Key & Henderson, 2017). Sjuksköterskor beskrev CF så som 

att tanken var tom, alltså att medkänslan var slut och att den hälsosamma distansen har 

brutits (Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009). Sjuksköterskor ansåg att det var svårare att 

hålla distans när de hade familj. Detta berode på att utmaningarna i hemmet påverkade 

arbetet och vice versa, vilket lede till erfarenheterna av upptagenhet och överväldigande. 

Sjuksköterskor som bara hade sig själva att tänka på ingen sambo eller familj ansåg att de 

hade bättre möjligheter att fylla på medkänslan och då hålla distansen (Nolte m.fl., 2017). Ett 

citat beskrev känslan av överväldigande ”If I take it in, then I’m like a sponge and after a 

while I will have nothing left. I start absorbing the pain, the frustration” (Maytum m.fl., 

2004, s. 176). Vilket beskrev en erfarenhet av att sjuksköterskor inte hade tagit distans och 

att de blir överväldigade av traumana (Maytum m.fl., 2004). En del sjuksköterskor hanterade 

detta genom att dra sig undan och undvika känslomässiga situationer med patienter. Om 

medkänslan var slut beskrev sjuksköterskor sina erfarenheter som att de inte längre kunde 

känna patienters lidande, vilket ledde till att en ohälsosam distans togs till personer i 

privatlivet och arbetslivet (Nolte m.fl., 2017).  

5.1.2 Att hitta en balans 

Det fanns erfarenheter av att det var viktigt att skilja på privatliv och arbetsliv i 

sjuksköterskeyrket för att inte drabbas av CF, sjuksköterskors erfarenheter visar att det var 

av stor vikt att kunna vårda sig själva för att uppnå en balans mellan de två (Burridge m.fl., 

2017; Lombardo & Eyre, 2011). Vanliga personliga strategier som sjuksköterskor använde för 

att kortsiktigt förebygga CF var motion eller meditation (Maytum m.fl., 2004). Med hjälp av 

exempelvis meditation så kunde sjuksköterskor hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Som ett resultat av meditationen minskade även stressen vid regelbunden meditation i 

anslutning till arbetspassen (Hunt, 2017). Andra avslappningsövningar ansågs hjälpa 

sjuksköterskor att finna en balans för att undvika CF (Webb, 2017). Långsiktiga strategier för 

att förebygga CF var att utveckla en personlig filosofi och självanalys. Sjuksköterskor ansåg 

att andra lyckade strategier var att ha ett liv utanför arbetet och att kunna gå hem till nära 

och kära och att sedan kunna fortsätta se framåt (Maytum m.fl., 2004). Andra strategier som 

användes för att bearbeta eller förebygga CF var att ha stöttande relationer, få rådgivning, 

andligt stöd, ritualer eller att observera äldre mer erfarna sjuksköterskor hur de hanterar 
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trauman och kunna lära sig från dem samt genom inre dialog (Nolte m.fl., 2017). CF 

påverkade alla i sjuksköterskors närhet; nära och kära, patienter, vårdgivare, sjukvården och 

samhället. Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att hitta en balans mellan det 

mellanmänskliga i vårdandet och den yrkesmässiga rollen i vårdteamet, samt vårdandet för 

att undvika CF (Burridge m.fl., 2017). Att kunna ge av sig själv och sin egen kunskap som 

sjuksköterska var viktigt i vårdandet (Nolte m.fl., 2017). Vilket detta citat antyder ” the 

essential product they deliver is themselvs” (Nolte m.fl., 2017, s. 4376). Erfarenheter från 

sjuksköterskor var att de ger både sin egen kunskap och medkänsla i vårdandet vilket var 

viktigt för att kunna ge patienter den vård som de behövde (Nolte m.fl., 2017).   

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ha kunskap i ämnet CF och medkänsla som 

fenomen för att de ska kunna minska risken att drabbas. Sjuksköterskor beskrev vikten av att 

ha kunskap om hur medkänsla kan tömmas och fyllas, samt att veta hur medkännande vård i 

olika situationer ska levereras (Burridge m.fl., 2017). Sjuksköterskor hade erfarenheterna av 

att en strategi som var viktigt var att vara medveten om de känslor och situationer som kan 

ge symtom på CF, samt ha kunskapen att vidta åtgärder för att förebygga detta (Schmidt & 

Haglund, 2017). Sjuksköterskor ansåg att de hade en skyldighet gentemot sig själva, att vara 

påläst om CF för att kunna ge medkänsla i sitt yrke. Sjuksköterskor som hade mer kunskap i 

ämnet hade lättare att samverka med patienter, kolleger och sig själva (Burridge m.fl., 2017). 

Erfarenheter som sjuksköterskor hade var att ju mer medvetna de var om CF som fenomen i 

sig, gav dem en större förståelse för vad det är och vad som behövdes göras eller ändras för 

att undvika fenomenet (Nolte m.fl., 2017). Sjuksköterskor ansåg att det fanns en vinst i att bli 

bekväma i svårare traumatiska situationer och inte se det svåra utan att se det positiva, det 

skulle kunna skydda från att drabbas av CF och då kunna hålla bibehålla balansen (Maytum 

m.fl., 2004).  

5.2 Yttre förutsättningar 
Under temat yttre förutsättningar presenteras tre subteman; kollegers inverkan, ledningens 

inverkan och patienters inverkan. I subtemat kollegers inverkan belyses vikten av kollegor 

och vilket viktigt stöd de utger för sjuksköterskor. I subtemat ledningens inverkan anses 

ledningen ha stor betydelse för att förebygga CF om de främjar tillfredställelsen. Trotts det så 

anser sjuksköterskor att ledningen brister i stöd som leder till upplevelser av frustration och 

ensamhet. Subtemat patienters inverkan så anses patienters trauman som att de alltid 

påverka sjuksköterskor vilket gör att de riskera att drabbas av CF. Sjuksköterskor upplever 

att om de drabbats av CF så finns det en risk att de inte kan ge den vård som ska ges och 

tvivel över sina kompetenser uppstår. 

5.2.1 Kollegers inverkan 

Sjuksköterskor upplever det viktigt att känna tryggheten i en god lagkultur med balans 

mellan stöttande kollegor och en ökad medvetenhet om situationer som riskerade att skapa 

CF. Detta ansågs vara viktiga strategier för att undvika CF. Hade sjuksköterskor redan CF 

ansågs det i sig vara en barriär som hindrade dem från att leverera medkänsla i vårdandet. 
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Det påverkade också alla i arbetslaget och skapade en otrygghet som kunde leda till brister i 

vårdandet (Burridge m.fl., 2017). De sociala nätverken ansågs vara viktiga för att förebygga 

CF, att ha individer runt om som sjuksköterskorna kunde anförtro sig till när det blev för 

stressigt samt vid krävande traumatiska situationer (Drury m.fl., 2014; Jonsson & Segesten, 

2003). Om sjuksköterskor drabbades av CF försökte de behandla det genom att prata med 

kollegor. En del sjuksköterskor valde hanteringsstrategier som att undvika känslomässiga 

situationer för att inte behöva hantera mer trauman. Dessa lösningar ansågs inte vara 

tillräckliga då känslan av isolering från kollegor samt misslyckande fortfarande uppstod 

(Nolte m.fl., 2017). Att ha kunskap om stresshantering beskrivs som en central strategi för att 

uppnå trygghet och en bra lagkultur (Lombardo & Eyre, 2011; Jonsson & Segesten, 2003).  

Erfarenheter från sjuksköterskor var att det var bra att prata och ventilera med andra 

sjuksköterskor för att de kunde relatera. Det ansågs vara vid stor vikt att de mer erfarna 

sjuksköterskor fanns där för de mindre erfarna (Drury m.fl., 2014). Det beskrevs också viktigt 

att sätta egna gränser för vad sjuksköterskorna skulle kunna klarar av och att prata med 

varandra på arbetsplatsen om vilka metoder som skulle användas för att hantera fenomenet 

CF (Webb, 2017). Genom att prata först så kunde sjuksköterskor förstå vad som hänt samt att 

när de pratar om trauman så fick handlingarna bekräftelse och på så sätt kunde fenomenet 

CF förebyggas (Jonsson & Segesten, 2003). För att ha möjlighet att prata om jobbiga 

erfarenheter var det viktigt att kunna jobba nära kollegor (Burridge m.fl., 2017). Vilket detta 

citat lyfter ” I work with a great team and we take care of each other. This makes all the 

difference” (Nolte m.fl., 2017, s. 4373). Erfarenheter från sjuksköterskorna som jobbade 

själva och inte hade en nära kollega att prata med var att de hade större riska att drabbas av 

CF. Sjuksköterskor som jobbat i hemvården som åkte runt själva skulle då vara en riskgrupp 

för CF (Burridge m.fl., 2017). Sjuksköterskor ansåg att det inte passade att prata med 

familjen när de behövde ventilera då sjuksköterskorna hade tystnadsplikt (Drury m.fl., 2014). 

5.2.2 Ledningens inverkan 

En stöttande ledning kunde främja välmående i den mest krävande vårdmiljön (Schmidt & 

Haglund, 2017). Trots det så ansåg vissa sjuksköterskor att ledningen inte alltid insåg vad det 

kvävdes av sjuksköterskor för att kunna utföra alla aspekter av vården, att de inte får alla 

förutsättningar för att enbart kunna vårda (Burridge m.fl., 2017). Sjuksköterskor beskrev att 

ledningen hade ett stort ansvar att lägga en bra grund för att undvika CF (Webb, 2017). När 

sjuksköterskor inte fick något stöd av ledningen att förebygga CF beskrevs känslan av 

frustration och ensamhet (Drury m.fl., 2014; Maytum m.fl., 2004; Nolte m.fl., 2017; Webb, 

2017). Att ha fått ventilera sin frustration eller att ha fått kritik på sitt arbete från ledningen 

ansågs viktigt för att sjuksköterskorna skull kunnat förebygga fenomenet CF och främja 

tillfredställelsen (Maytum m.fl., 2004). Ledningen ansågs ha ansvar för rutiner som ser till 

att känslor bearbetas efter ett möte med en traumatiskt berörd patient. Att det fanns 

möjlighet att ventilera i grupp, även att vid ett senare tillfälle får prata om situationen då 

känslorna kunde blivit klarare ansågs viktigt (Webb, 2017). Sjuksköterskor beskrev olika sätt 

att hantera stress och CF. Att ledningen bör anordna så att det fanns avsatt tid för diskussion 

och att få prata efter traumatiska erfarenheter, (Drury m.fl., 2014; Jonsson & Segesten, 2003; 

Webb, 2017). Sjuksköterskor ansåg att de skulle vinna på att ha mentorsgrupper, lugna 
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ställen att reflektera på samt teambuilding övningar. Sjuksköterskorna ansåg att ledningen 

hade stort ansvar i dessa moment att se till att de fanns tillgängliga (Drury m.fl., 2014). 

Erfarenheter från sjuksköterskor var att systemet inte var tillgängligt och att ledingen brast i 

utbildning och utveckling. Det lede till att en god arbetsmiljö inte kunde upprätthållas och 

gav då inte möjligheter att kunna utföra alla aspekter av vårdandet (Drury m.fl., 2014; Nolte 

m.fl., 2017).  Tillfredställelsen och processen av fenomenet CF ansågs försämras på grund 

utav arbetsmiljön så som brist på personal, för tung arbetsbelastning och för höga krav 

(Nolte m.fl., 2017). Sjuksköterskor beskriver detta som en bidragande faktor till fenomenet 

CF då sjuksköterskor inte vetat hur de ska förebygga på grund av den bristande ledningen 

(Drury m.fl., 2014; Nolte m.fl., 2017). Det ansågs viktigt att ledningen fått utbildning och 

kunskap om hur fenomenet CF fungerar för att kunna förebygga det (Schmidt & Haglund, 

2017; Webb, 2017). Innehållet i utbildningen ansågs behöva innehålla symtom på fenomenet 

CF, förebyggande åtgärder och rimliga krav vägt gentemot arbetsbelastning och kapacitet på 

sjuksköterskor (Webb, 2017). 

Ledningen ansågs som att de hade stor betydelse för hela vården då de skulle kunna hålla 

ihop vårdlagen (Schmidt & Haglund, 2017). Det var vid stor vikt att ledningen fanns nära till 

hands för att hjälpa till att hantera stressiga och traumatiska situationer för att arbetet skulle 

kunna utföras till fullo. Om ledningen hade en dålig attityd så påverkade det hela arbetslaget 

och gjorde det svårt att uppleva tillfredställelse (Webb, 2017). På grund av krav från 

ledningen på att jobba övertid och tidsbrist beskrev sjuksköterskor en rädsla att de inte skulle 

kunna utföra alla aspekter av vårdandet (Maytum m.fl., 2004). Denna stress gjorde det svårt 

för sjuksköterskor att slappna av efter arbetspassen. Erfarenheten av att ledningen brast i sitt 

stöd gjorde att känslor sköts undan istället för att de togs tag i. De utryckte sig som i detta 

citat ” I’m a compassionate person who just doesn’t feel any more” (Sheppard, 2015, s. 58). 
Sjuksköterskorna hade erfarenheterna av att det var viktigt att våga erkänna att de drabbats 

av CF, att det är först då de vågade erkänna som hjälp kunde fås och bearbetning kunde börja 

(Brint, 2017). Vissa sjuksköterskor ansåg sig vara inkompetenta och hopplösa då ledningen 

misslyckat i att främja tillfredställelsen hos arbetslaget. Det ansågs vara en bidragande faktor 

till att sjuksköterskor lämnade yrket helt (Nolte m.fl., 2017). Andra sjuksköterskor som hade 

erfarenheterna av en god ledning och arbetsmiljö där allas välmående stod i centrum 

beskrevs som bättre. Det gjorde att de inte tänkte lämna yrket eller arbetsplatsen då 

ledningen hjälpt dem att lära sig att hantera trauman (Drury m.fl., 2014). Sjuksköterskor 

ansåg att en öppnare atmosfär och tryggare arbetsmiljö skulle ge bättre vårdkvalitet, säkrare 

jobb och minska risken för CF (Webb, 2017). 

5.2.3 Patientens inverkan 

Patienter ansågs ha för stora förväntningar på vad sjuksköterskor skulle kunna göra för dem 

(Burridge m.fl., 2017; Nolte m.fl., 2017). Sjuksköterskor hade erfarenheter av hur patienters 

trauman påverkade dem, ansågs traumahantering inte finnas var det en väg mot CF. Risken 

fanns då att sjuksköterskor påverkade vårdandet med sin egen känslomässiga frånvaro 

(Brint, 2017). Ett citat beskrev en överväldigande känsla av att vara där för patienter när de 

upplever trauman “I remember being at this patient’s bedside, listening to her, and I 

remember thinking, “I can’t listen to one more sad story.” I literally had to keep myself at 
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the bedside to keep from running out” (Maytum m.fl., 2004, s.175). Som beskrev en situation 

av att inte ha en god traumahantering samt att tillfredställelsen av att vårda inte fanns. Har 

inte sjuksköterskor erfarenhet av tillfredställelse kan det dränera deras medkänsla och 

resultera i CF (Burridge m.fl., 2017). Gavs möjlighet till att få behandling eller stöd i att 

motverka CF kunde sjuksköterskor ge patienter och anhöriga en god, tillfredställande vård 

med medkänsla (Lombardo & Eyre, 2011). Det fanns en oro hos sjuksköterskor över sina 

kompetenser om de kunde vårda patienter när de drabbats av CF, då sjuksköterskor blev 

negativt påverkade av de stora förväntningarna från patienterna (Drury m.fl., 2014). De 

oroade sig delvis på grund av att de blev överväldigade av tankar och känslor efter för mycket 

trauman från patienterna, vilket ansågs bidra till CF (Brint, 2017). Patienters förväntningar 

på sjuksköterskor skapade en oro och bristande tilltro över sin egen kompetens i vårdandet 

när de drabbas av CF (Burridge m.fl., 2017). Det ansågs speciellt givande att få guida 

patienter till att finna svar i vårdandet (Brint, 2017). För att kunna ge den vården var det 

viktigt att inte ha för många patienter på en sjuksköterska. Sjuksköterskor hade erfarenheter 

av att det behövs mer sjuksköterskor än förut då det blir fler och fler äldre och multisjuka. 

Sjuksköterskorna beskrev att de tog en martyrinställning mot sina arbetsuppgifter och satte 

patienternas behov framför allt (Webb, 2017).  

6 DISKUSSION 

Syftet med examenarbetet var sjuksköterskors erfarenhet av CF som har beskrivits i 

resultatet. Här i diskussionen kommer resultatet diskuteras mot de tidigare delarna i 

examensarbetet genom en resultatdiskussion. Även en diskussion om examensarbetets 

metod kommer diskuteras med tillhörande litteratur, etiken i examenarbetet kommer 

diskuteras mot bland annat Codex och relevant litteratur.  

6.1 Metoddiskussion 
Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av CF. Då erfarenheter 

skulle beskrivas valdes en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes med 

kvalitativa studier som underlag. Polit och Beck (2017) skriver att en kvalitativ metod 

besvarar individers upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. En styrka med 

examensarbetet var att det ger en förståelse för fenomenet CF. Det blir mer och mer krav på 

att sjukvården ska vara evidensbaserad vilket betyder att forskningen är viktig då det ger en 

trygg och bevisad stark grund att arbeta utifrån. Forskningen visar också vilka delar som bör 

forskas vidare på. Polit och Beck (2017) beskriver en litteraturstudie som en granskning som 

syftar till att beskriva individers erfarenheter eller upplevelser. Evans systematiska 

litteraturstudie valdes som analysmetod för att under tidigare förberedande kurs var utbudet 

av kvalitativa studier tillräckligt för att göra en kvalitativ litteraturstudie. Då det fanns minst 

lika många kvantitativa artiklar hade jag kunnat ha ett annat syfte och gjort en kvalitativ 
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litteraturstudie. Evans (2002) beskriver två olika analysmetoder där den ena är tolkande och 

den andra är beskrivande. Används en beskrivande metod så ger det en djupare förståelse om 

personers upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, tolkningar bör minimeras. 

 Därför har den beskrivande metoden använts i det här examensarbetet. Att göra en 

kvantitativ studie övervägdes då det fanns många kvantitativa studier om CF. Det valdes dock 

bort då syftet att beskriva erfarenhet valdes till sist. Polit och Beck (2017) säger att en 

kvantitativ studie funkar då en studies resultat ska redovisas i statistik, när och hur ofta, kön, 

ålder och utbildning. Även en empirisk studiemetod övervägdes då det skulle ge ny fakta om 

fenomenet CF. Polit och Beck (2017) beskriver att en empirisk studie innebär att experiment, 

observationer och prover görs. Det valdes bort då det är tidskrävande att observera eller göra 

experiment.  

Två databaser användes i examensarbetet, CIHNAL plus och PubMed. CIHNAL plus 

användes mest då den databasen har mer detaljerade sökalternativ och gav många värdefulla 

artiklar om fenomenet CF. Samt att genom peer-review alternativet så garanterar det att 

artiklarna är kritiskt granskade av andra forskare. Det var svårt att hitta artiklar under 

sökningarna antagligen på grund av bristande kunskap av hur sidorna fungerar och 

oerfarenhet av vetenskaplig forskning. PubMed användes också för att ge en bredare översikt 

över vilka artiklar som fanns, det var en svårare sida att använda då den inte hade lika många 

förvalsalternativ vilket gav en osäkrare sökning för någon ny därför användes den mindre. 

Polit och Beck (2017) beskriver trovärdighet att data behandlas sanningsenligt med så lite 

feltolkning som möjligt. Förförståelsen beskrivs som den teoretiska kunskap och tidigare 

erfarenheter, samt förutfattade meningar. För att öka examensarbetets trovärdighet har 

författaren försökt minimera förförståelsen för att den inte ska kunna färga examensarbetet. 

Det var dock svårt att inte tolka och påverkas av egen förförståelse som samlades in under 

förberedande kurs. Sökorden som användes valdes ut utifrån syftet. Utifrån det togs CF, 

nurse och experiencese ut som sökord. Vartefter så tillkom sökord för att få ett bredare 

sökresultat att välja från. Friberg (2017) beskriver sökord som att de ska utformas utav 

problemområdet och att de ska spegla en studies ämnesområde. En svårighet som uppkom 

var på grund av oerfarenhet i att söka vetenskapliga artiklar, det ökar risken att relevanta 

artiklar kan ha missats. Enligt Polit och Beck (2017) är forskning en färskvara och artiklarna 

bör vara så nya som möjligt. Målet var att ha artiklar som var äldst fem år, då det inte fanns 

tillräckligt med artiklar som svarade på syftet inom det tidsspannet utökades sökningen hela 

tiden. Det slutade med att artiklarna var mellan åren 2003-2017. De flesta artiklarna i 

resultatet är från 2017 och ger arbetet en god trovärdighet. Äldre forskning kan vara en 

svaghet i examensarbetet då den inte längre är relevant. Författaren tolkade dock innehållet i 

artiklarna som relevant då erfarenheter av CF inte har ändrats så mycket under det senaste 

decenniet. Samt att det inte fanns mer senare publicerat material inom ämnet. Det hade varit 

en fördel om det varit två som skrev detta examensarbete, då hade det funnits större chans 

att hitta andra senare publicerade artiklar.   

Tjugo vetenskapliga artiklar hittades och kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) 

kvalitetsgranskningsmall som innebar att artiklars kvalitét fastställs. Det var visa frågor som 

var svårtolkade antagligen för att tidigare forskningserfarenhet inte fanns, artiklarna valdes 

då bort. Det var åtta artiklar som inte höll hög kvalitét, de valdes då bort. En svaghet i 
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analysen var forskarens begränsade forskarkunskap, vilket kan ha påverkat 

kvalitetsgranskningen negativt. Annars ger en kvalitetsgranskning en ökad trovärdighet till 

examensarbetet. Enligt Polit och Beck (2017) innebär pålitlighet att en studie mäter det den 

avser att mäta. Författaren har försökt vara kritisk mot artiklarnas innehåll och bara använt 

artiklar som svarar på syftet. En svaghet är att det är författarens tolkning att artiklarna 

håller kvalitén. Det kan då innebära att det finnas brister i artiklarna som inte har upptäckts, 

till viss del av att det bara är en författare. Detta kan leda till att delar har missats för att 

examensarbetet ska vara pålitligt. En svaghet i analysen var att nyckelfynden som togs ut 

enbart kom från en författare och kan ha feltolkats. Hade det varit två författare hade 

nyckelfynden kunnat jämföras och trovärdigheten samt kvalitén hade varit högre. 

Nyckelfynden lass in under preliminära teman och subteman som senare ändrades under 

processen. På grund av svagheten i att vara en författare kan det faktum innebära att 

nyckelfynden kan ha feltolkats och då ha påverkat temana och subtemana. I slutändan 

påverkar det i så fall hela resultatet.   

Polit och Beck (2017) skriver att giltigheten i en vetenskaplig forskning innebär att om 

studien görs igen ska samma resultat kunna framkomma. Giltigheten styrks i 

examensarbetet då tillvägagångsättet har dokumenterats noga under arbetets gång.. I detta 

examensarbete tänkt på det här och då gett en så detaljerad beskrivning av tillvägagångsättet 

som möjligt både under datainsamling och dataanalys. Texten har försökts beskrivas så 

begripligt som möjligt genom att förklara begrepp som kan vara svårtolkade, vilket 

förhoppningsvis ska öka giltigheten av arbetet. En röd tråd finns genom arbetet då 

bakgrunden lägger en grundförståelse för syftet och resultatet svarar på syftet. Det är också 

sjuksköterskornas perspektiv i artiklarnas resultat som presenteras. Sjuksköterskornas 

perspektiv kan dock ha blivit tolkat av författarna till artiklarna då detta examensarbete blir 

en andra omskrivning av originalsvaren vilket inte ger detta examenarbete hel trovärdighet.  

Tillvägagångsättets steg har dokumenterats noga vilket ger examensarbetet öka giltigheten. 

Överförbarhet beskrivs enligt Polit och Beck (2017) att en studies resultat ska kunna 

överföras till andra grupper och liknande kontexter. Överförbarheten ökar i det här 

examensarbetet då artiklar kommer från olika delar av världen, resultatet kan då stämma 

överens med sjuksköterskor som arbetar i olika länder, samt alla special sjuksköterskor. Det 

kan också överföras på andra vårdyrken som undersköterskor, terapeuter, samt 

socialarbetare som jobbar nära traumatiskt påverkade familjer. Sammanfattningsvis så finns 

det negativa saker med att skriva själv då det inte finns någon att diskutera eller reflektera 

med. Dock finns det några fördelar med att skriva själv som inte finns om det är två eller fler 

författare. En styrka är att det inte finns någon risk att inte kommer överens då författaren 

bestämmer allt själv, inom de ramar som finns. Vilket dock gör att innehållets kvalitét kanske 

blir en större svaghet än vad styrkan att skriva själv ger.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet från examensarbetet att diskuteras mot 

bakgrundens tidigare forskning, lagar, författningar och det valda vårdvetenskapliga 

perspektivet. Diskussionerna utgår från de erfarenheter som hittats i examensarbetets 
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resultat. Resultatet i examensarbetet är en generell beskrivning av sjuksköterskors 

erfarenheter av CF.  

6.2.1 Distans 

Resultatet visar att sjuksköterskor känner att tankarna är tomma när medkänslan anses vara 

slut. För att undvika denna upplevelse som i längden kan leda till CF ansåg sjuksköterskor att 

det är viktigt att tillåtas ta distans från vårdandets trauman. Samt att låtas få egentid för att 

kunna fylla på medkänslan. Det stämmer väl överens med litteraturen där Todaro-Franceschi 

(2015) lyfter att medkänslan behöver fyllas på för att ha energi eller ork att vårda. För att 

kunna hantera detta är det viktigt att bevaka sitt välmående och att lära sig strategier för hur 

sjuksköterskor själva ska kunna ta hand om sig. Eriksson (2014) teori lyfter att det är viktigt 

med ett samspel för att vårdprocessen ska bli posetiv. Det innebär också att sjuksköterskor 

bör få stöd. Tidigare forskning visar på svårigheterna med medkänslan, Adriaenssens, m.fl. 

(2011), Landa, m.fl. (2007) och Sarafi m.fl (2016) menar att om kraven är för höga på 

sjuksköterskor jämfört med deras kapacitet att vårda kan stress uppstå. De ibland omöjliga 

krav som sätts på sjuksköterskor kan då göra det svårt att hinna fylla på medkänslan och ta 

sig tid för sig själva och den hälsosamma distansen är då svår att uppnå.  

6.2.2 Balans 

I resultatet ansåg sjuksköterskor att det är viktigt ha en balans när det kommer till känslor, 

att inte låta det ta över en själv och att kunna känna men inte bli överväldigad. Tidigare 

forskning styrker resultatet där Virginia m.fl. (2014) lyfter att om sjuksköterskorna inte kan 

vårda enligt sin egen övertygelse beskrivs känslan av frustration. Samt att det är lättare att 

drabbas av CF när ens känslor och tankar inte blir bekräftade. Oliveira m.fl. (2013) menar att 

akutsjuksköterskor har stor risk att drabbas av denna överväldigande känsla av att inte ha 

koll på sina känslor, samt att balansen inte infinner sig. Detta berodde på att de ska jobba i en 

så stressad och pressad miljö. Det ger konsekvenser vilket Adriaenssens, m.fl. (2011), Landa, 

m.fl. (2007) och Sarafi m.fl (2016) lyfter som hälsoproblem och sämre utförd vård. I 

resultatet används meditation för att kunna slappna av och hitta en balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Det är lätt att förstå att det hjälper då socialstyrelsen (2009) lyfter att det blir 

en obalans då kraven på sjuksköterskor är höga och ouppnåbara så utvecklas stress. Det kan 

uppstå obalans om kraven är både för låga eller för höga. I resultatet är sjuksköterskor 

överens om att det är viktigt att ha balans till trauman samt vara medveten om sina känslor 

för att då kunna ge en vårdande vård med medkänsla. Litteraturen Todaro-Franceschi (2015) 

lyfter att det finns mycket att lära från sjuksköterskor som har balans och kan hantera stress 

och förebygga CF. För att kunna vara den bästa sjuksköterskan som hen kan vara så är det av 

stor vikt att lära från dessa sjuksköterskor. I resultatet upplever sjuksköterskorna att det är 

viktigt med en balans i sina egna känslor för att kunna ge vården som Erikssons vårdprocess 

handlar om. Eriksson (2014) lyfter att det är vårdaren som ska visa vägen och styra 

vårdutgången mot hälsa. Det finns då en vinst att sjuksköterskan själv mår bra och har en 

hälsosam balans. Detta stämmer väl in i tidigare forskning Encarnación, m.fl. (2018) som 

lyfter att det är viktigt att se till att sjuksköterskor själva mår bra för att kunna ge den vård 

som vårdprocessen innebär. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att sjuksköterskor 
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ska uppmuntra sjuksköterskor att engagera sig i sjuksköterskeorganisationer för bättre 

villkor som kan leda till att sjuksköterskor får bättre hjälp exempel med stress och CF. 

6.2.3 Ledning och kolleger 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna känner sig illa till mods, frustrerade och 

ensamma då ledningen inte ger något stöd. Detta stämmer överens med Erikssons (2014) 

teori som tar upp ohälsa och att det är ett hälsohinder som kan finnas i individen, 

medvärlden eller omvärlden. Tidigare forskning Adriaenssens, m.fl. (2011) lyfter att 

ledningen måste finnas där för att stötta sjuksköterskors upplevelser. Oftast är det dock just 

uppifrån ledningen kraven om nerskärningar kommer ifrån vilket leder till erfarenheter av 

ensamhet och frustration. I resultatet framkommer att sjuksköterskor anser att ledningen 

måste få utbildning i hur CF förbyggs för att kunna hantera det på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskor ansåg att de också behövde utbildning för att de ska kunna hantera CF. 

Därför bör det finnas utbildningar om stresshantering, symtom på fenomenet CF, 

förebyggande åtgärder samt rimliga krav vägt gentemot arbetsbelastning och kapacitet på 

sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) instämmer och lyfter att det är vid stor 

vikt att främja personalens hälsa och kompetens för att de ska kunna göra ett bra arbete. Det 

finns dock alltid en skyldighet hos sjuksköterska att utveckla sin kunskap samt utvecklas i 

vårdandet. Det blir ett samband mellan resultat och svensk sjuksköterskeförening när man 

läser tidigare forskning Sarafi m.fl. (2016) som lyfter fram att samhället förlorar på att inte 

utbilda i stresshantering och CF. Oliveira m.fl. (2013) och Sarafi m.fl. (2016) lyfter ytterligare 

att om inte CF behandlas belastas samhället av sjukskrivningar och patienterna får en sämre 

vård som kan liknas att få vård av robotar. Samt att samhället och ledningen får betala 

ekonomiskt för bristerna som till viss del kan lösas med utbildning. Erikssons (2014) teori 

menar på att sjuksköterskor blir påverkade av miljön och samhället, dock är det de egna 

egenskaperna och förutsättningarna som bestämmer hur sjuksköterskorna kommer hantera 

stress och CF. I resultatet upplevde sjuksköterskorna att de kände sig utmattade. 

Socialstyrelsen (2009) förklarar det som att sjuksköterskorna upplever stress och då har en 

obalans på de krav som ställs. Tidigare forskning Virginia m.fl. (2014) lyfter en möjlig lösning 

och orsak. Att längre tid från jobbet ger en bättre möjlighet att få tid till att slappna av och 

verkligen vara ledig. Alltså förespråkades längre skift så att det blev flera dagar borta från 

källan till stressen. I resultatet framkommer det att ledningen har stort ansvar i att lägga en 

bra grund för att förebygga CF. Bra kollegor och en god lagkultur ansågs otroligt viktigt och 

något som sjuksköterskorna själva kan påverka. Erikssons (2014) teori menar på att 

sjuksköterskor blir påverkade av miljö och samhället, dock är det de egna egenskaperna och 

förutsättningarna som bestämmer hur sjuksköterskorna kommer hantera stress och CF. 

6.2.4 Patient 

I resultatet framkommer att medkänsla upplevs som förmågan att leverera en genuin 

omsorgsfull vård, med hjälp av den kan sjuksköterskor tillgodose patienters behov. Samt att 

medkänsla anses vara det inom vårdandet som läker en patients sårbarhet och ger hälsa och 

välbefinnande. Eriksson (2014) beskriver att för att en bra vårdrelation ska uppnås så måste 

en ömsesidighet finnas. I resultatet ansåg en del att de kunde hålla ett känslomässigt avstånd 
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från patienterna vilket innebär att de inte kan ge medkänslan när det blir för mycket 

trauman. Patientens perspektiv från tidigare forskning Sinclair, m.fl. (2017) lyfter att 

patienterna förstår medkänslans viktiga del i vårdandet, även om vissa sjuksköterskor har 

glömt det. Annan tidigare forskning ger en förklaring Kelly, m.fl. (2015) då sjuksköterskor 

utvecklar en ofrivillig distans till patienterna och att inte längre ha medkänsla. Det grundar 

sig antagligen i pressen från nedskärningar. Som leder till lägre sjuksköterskebemanning 

samt högre arbetsbelastning. Detta resulterar i att medkänslan som är så viktig inte är central 

i vårdandet längre. Vilket är en stor brist då Eriksson (2014) tar upp att vårdrelationen som 

innebär känslomässigt samspel mellan vårdare och patent är centralt för vårdandet. I 

resultatet visade det att CF grundar sig i många fall från upplevelsen utav patienters trauman 

och okunskap om stresshantering. Det stämmer väl överens med annan tidigare forskning 

där Boyle (2011) lyfter att CF uppkommer genom att vårda vid tragedier och att inte hinna 

bearbeta svåra situationer.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplever att om de har familj så finner de ingen 

tid eller i alla fall mindre möjlighet att vårda sig själva. Det ansågs leda till att sjuksköterskor 

drar sig undan och undviker känslomässiga situationer med patienterna. En orsak till detta 

visar tidigare forskning Bramley m.fl. (2014) som lyfter att patienter sätter orimliga krav på 

sjuksköterskor. Patienter ansåg att om sjuksköterskor inte gav det lilla extra, vilket var den 

medkännande vården så led hon av CF eller inte brydde sig. Sharp m.fl. (2016) och 

Encarnación, m.fl. (2018) lyfte att om patienten sågs som en människa inte bara en sjukdom 

gavs en god vård. I resultatet framkom att på grund av denna press från patienterna fanns en 

oro från sjuksköterskorna över sin kompetens. Det fick dem att tveka på om de skulle klara av 

att vårda patienterna när sjuksköterskorna själva upplevde stress och CF. Det upplevdes svårt 

att vara närvarande och inte döma patienterna på grund av sin egen känslomässiga frånvaro. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrev att i mötet mellan patient och vårdare är 

patientberättelsen viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge en god vård. Eriksson (2014). 

Teori om vårdrelationen mellan patient och vårdare lyfter att patienten ska få möjlighet att 

växa. För att det ska gå ska sjuksköterskan stötta patienten och ge möjlighet att vara delaktig 

i vårdandet. Det är alltid som mål att patienten ska utvecklas mot optimal hälsa oberoende av 

tillstånd. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) tar upp att sjuksköterskor har som skyldighet 

att ge patienter möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa. I resultatet tas det upp att 

denna nära relation kan vara svår vid stress och CF då sjuksköterskan måste i första hand 

vårda sig själv för att kunna ge en god vård till patienten. Då både patienter och 

sjuksköterskor kämpar med att uppnå hälsa passar Erikssons (2014) teori in som säger är 

hälsan är individuell och att det är viktigt att vara en del av helheten. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) skriver om mötet mellan patient och sjuksköterska som ska 

innebära lika värde. Det är dock sjuksköterskor som ska ta hand om sin egen hälsa och 

patientens. 

6.3 Etikdiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) så bör alltid en etisk princip användas när forskningen görs på 

individer. Alla artiklar som har använts i det här examensarbetet har enligt kvalitetsanalysen 
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hållit ett etiskt godkännande. Codex (2018) beskriver att inget plagiat av annans data får 

förekomma. Det innebär att man inte får ta annans text ordagrant och använda den som sin 

egna, heller inte förfalska annans resultat i sitt eget arbete. I examensarbetet har all text 

skrivits om och ger då inget upphov till plagiat av annans data. Heller ingen förfalskning av 

annans resultat förekommer i arbetet då data har analyserats väl. Friberg (2017) skriver att 

forskare är påverkade av sitt egna synsätt och forskningens mönster. Förförståelsen har 

försökt hållas så liten som möjligt, det är dock väldigt svårt att inte låtas påverkas av tidigare 

förståelser, egenskaper eller värderingar. Författaren har i alla fall försökt att vara öppen och 

utgå från enbart sjuksköterskornas erfarenheter och inte egna förförståelse. Sandman och 

Kjellström (2013) beskriver att som sjuksköterskor har en skyldighet gentemot vården att ge 

en god omvårdnad och att samtidigt vara objektiv i omvårdnadsforskning. Ett etiskt dilemma 

som uppstod var att det upplevdes svårt att inte bli personlig, det va svårt att vara objektiv 

hela tiden. Detta dilemma uppstod först när patienternas perspektiv på medkänsla i 

vårdandet skulle belysas. Då det blev till viss del personligt som blivande sjuksköterska. Det 

fanns även en förståelse för patienterna då författaren själv har erfarenhet liknande 

situationer som patienterna i tidigare forskning hade. Ett annat etiskt dilemma som uppstod 

var att det ska finnas en skillnad mellan CF och utbrändhet som var väldigt klar från början. 

Den klara gränsen blev allt mer luddig efter resultatet skrevs. Lite som att det är samma sak 

bara att CF påverkas av patienters trauman tillsammans med arbetsförhållanden. 

Utbrändhet orsakas också av brist i arbetsförhållanden samt arbetsmiljön. Det kan vara så att 

förförståelsen har gjort att författaren inte har varit helt öppen för att se skillnaderna eller så 

är det nästan samma symtom på fenomenen. Det kan också vara så att sjuksköterskorna i 

resultatet inte helt kan skilja på fenomenen heller och ger då ett resultat utifrån en 

feltolkning om vad CF innebär.  

Polit och Beck (2017) skriver att det styrker det vetenskapliga i examensarbetet om ett 

referenshanteringssystem används. Apa har använts för att material i examensarbetet ska 

vara rätt representerat och lätt att hitta ursprungskällan. Referenserna har inte gjorts genom 

något hjälpsystem utan lagts till förhand. Det i sin tur kan ha lett till felskrivningar i vissa 

referenser som kan göra det svårt att hitta ursprungskällan. Fenomenet CF valdes att inte 

översättas till svenska då det inte finns någon bra översättning. Skulle de översättningarna 

som finns användas kan det göra att det blir mer luddigt att förstå fenomenet. Då 

översättning av artiklar har gjorts från engelska till svenska finns det utrymme för att det har 

blivit någon feltolkning i processen. Något som dock ger examensarbetet styrka är att ett 

lexikon har använts vid översättning. Det har gett en mer korrekt översättning och förståelse 

av artiklarnas texter, jämfört med om texterna skulle ha översatts med hjälp av egen tolkning. 

Utbildningsdepartementet [SOU] (1999:4) skriver att en författare ska kunna stå för sitt 

arbete. På grund av det har de etiska reglerna funnits med under hela processen av detta 

examensarbete. Polit och Beck (2017) beskriver att citat i en kvalitativ studie stärker 

innebörden av en text. Som enligt Evans (2017) metod så används citaten för att stärka 

resultatet i examensarbetet. Därför har citat i resultatet skrivits av ordagrant, samt på 

originalspråket engelska. När citat användes fanns det risker för felstavningar dock är 

feltolkning lättare att undvika på så sätt.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Några äldre artiklar har behövts användas i examensarbetets resultat då det var brist på 

nyare forskning som svarade på syftet. Så nya artiklar om sjuksköterskors erfarenheter av CF 

skulle behöva genomföras för att få en nyare inblick i fenomenet CF. Då ett patientperspektiv 

skulle ges i den tidigare forskningen var det svårt att hitta artiklar om patienter som upplevt 

vård av sjuksköterskor som var stressade eller upplevde CF, vilket visar på att det skulle 

behövas forskas mer om deras perspektiv. Det som framkom i resultatet var att 

sjuksköterskor verkade ha lite kunskap om CF, så det skulle kunna vara något för fortsatt 

forskning att ta reda på hur CF bäst förebyggs och hur individer får vetskap om fenomenet.  

7 SLUTSATS 

Det här examensarbetet visar att visa sjuksköterskor inte har förstått hur de ska hantera CF, 

medan andra har förstått vikten i att vårda sig själv. Det visar också hur stor roll ledningen, 

kollegor och patienter har när det kommer till att om sjuksköterskor drabbas av CF. Stress 

bör tas på allvar och inte nonchaleras då det är ett allvarligt tillstånd som efter att ha skrivit 

det här examensarbetet har blivit väldigt tydligt. Resultatet bidrar till att belysa vikten i att ha 

kunskap och medvetenhet om CF. Det visar hur sjuksköterskor, patienter och ledningen 

inverkar på varandra i vårdandet. Att våga säga ifrån kan ses som oacceptabelt, det är dock 

nödvändigt ibland om sjuksköterskor känner att de inte klarar av en svår situation. Resultatet 

kan ge sjuksköterskor mer kunskap och vetskap att uppmärksamma symtomen av CF och 

våga säga till att de behöver hjälp att förebygga det. 
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BILAGA A, SÖKMATRIS 

Databas Sökord Sökalternativ Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Canahl Compassion 

fatigue, nurse, 

stress 

Boolean/Phrase, 

Peer reviewed, 

2014-2018 

142 28 1 1 

Canahl  Compassion 

fatigue, nurse,  
Boolean/Phrase, 
peer reviewed, 
2017-2018 

44 16 9 6 

Canahl Compassion 

fatigue, nurse, 

experiences,  

Boolean/Phrase, 
peer reviewed, 
2010-2018 

67 30 1 1 

Canahl Compassion 

fatigue, nurse, 

stress* 

Boolean/Phrase, 
Peer reviewed, 
2007-2018 

146 23 4 1 

Canahl Compassion 

fatigue, 

experiences*, 

nurse*, prevent 

Boolean/Phrase, 
peer reviewed, 
2003-2018 

18 9 2 2 

Pubmed 

 

Compassion 

fatigue, 

secondary 

trauma, nurse, 

experiences, 

qualitative 

 34 11 2 1 
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BILAGA B, ARTIKELMATRIS 

Titel, tidskrift, år Författare Syfte Metod Relevanta resultat Kvalitetsgr

anskning: 

poäng 

Compassion Fatigue, 

The Experience of 

Nurses.  

Ethica and social 

welfare, 3(2) 2009 

Austin W, 

Leier B & 

Byrne P 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

compassion 

fatigue (CF)  

Tolkande 

beskrivnin

g, en 

mänsklig 

vetenskapli

g 

forsknings 

modell 

Sjuksköterskor 

med CF började ta 

avstånd från 

patienter och 

deras närstående  

9 

 

A Personal Narrative 

of Compassion 

Fatigue in an 

Oncology Nurse.  

Journal Of Holistic 

Nursing, 35, 296-

309. 2017 

 

 

 

 

Brint, S. Belysa CF inom 

onkologin 

Kvalitativa 

intervjuer 

Sjuksköterskan 

upplevelse av 

yrket var att det 

finns en kostnad 

av att vårda. Som 

sjuksköterska kan 

det vara svårt att 

inte få en nära 

professionell 

relation till 

patienterna, där 

hen kände med 

patienterna. Det 

kan orsaka en 

fysisk smärta hos 

sjuksköterskan. 

9 

Building compassion 

literacy. Enabling 

care in primary 

health care nursing.  

Australian College 

Of Nursing, 24, 85-

91. 2017 

Burridge L-

H, Winch S, 

Key M & 

Henderson 

 

 

 

 

Introducerar 

medkänslo 

pålästhet och 

diskuterar 

fenomenet hos 

sjuksköterskor 

Fallstudie Sjuksköterskor 

upplever att CF 

uppstår av både 

maktlöshet i sitt 

arbete och att de 

blev regelbundet 

utsatta för 

traumatiska 

erfarenheter. De 

upplevde också att 

ju mer påläst hen 

var ju bättre 

förberädd var hen 

på att förebyggaCF 

9 
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Titel, tidskrift, år Författare Syfte Metod Relevanta resultat Kvalitetsgr

anskning: 

poäng 

Compassion 

satisfaction, 

compassion fatigue, 

anxiety, depression 

and stress in 

registered nurses in 

Australia Phase 2 

results. 

Journal of Nursing 

Management. 22, 

519–531, 2014 

Drury V, 

Craigie M, 

Francis K, 

Aoun S & 

Hegney D 

Identifiera 

faktorerna som 

leder till CF, 

medkänsla 

tillfredsställelse, 

ångest och 

stress 

Kvalitativa 

intervjuer 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

vikten av att ha 

viktiga sociala 

nätverk privat och 

professionellt 

 

 

10 

Nurses perceived 

stress and 

compassion 

following a 

mindfulness 

meditation and self 

compassion training.  

Journal Of Reserch 

In Nursing. 22, 584-

585, 2017 

Hunt, P Ta reda på om 

meditation kan 

få ner 

stressnivåerna 

hos 

sjuksköterskor 

och förebygga 

compassion 

fatigue 

Sjuksköter

skorna fick 

utföra 

meditation 

under 6 

och 8 

veckor och 

ge sina 

upplevelse

r av detta 

Sjuksköterskorna 

upplever att 

meditation hjälpte 

dem att känna mer 

medkänsla och det 

drog ner på 

stressen. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det 

som ger bäst effekt 

skulle vara att 

meditera 

regelbundet. 

8 

The meaning of 

traumatic events as 

described by nurses 

in ambulance service 

Accid emerg nurs. 

11(3): 141-152, 2003 

Jonsson A 

& Segesten 

K 

Att beskriva 

egna inre 

upplevelse av ett 

trauma som 

ambulansperson

al upplever som 

kan leda till 

compassion 

fatigue  

kvalitativ 

empirisk 

studie 

Det är viktigt för 

sjuksköterskan att 

prata om upplevda 

trauman. 

Sjuksköterskan 

upplever också att 

det är svårt att 

alltid vara 

professionell i 

traumatiska 

situationer.  

9 
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Titel, tidskrift, år Författare Syfte Metod Relevanta resultat Kvalitetsgr

anskning: 

poäng 

Compassion Fatigue: 

A Nurse’s Primer.  

 

The Online Journal 

of Issues in Nursing. 

16,1, 2017   

Lombardo, 

B & Eyre, C 

Att se hur CF 

påverkar och 

kan förebyggas 

Kvalitativ 

fallstudie 

Det är viktigt att 

sjuksköterskor lär 

sig symtom, och 

hur CF ska kunna 

förebyggas 

9 

Compassion fatigue 

and burnout in 

nurses who work 

with children with 

chronic conditions 

and their families. 

J Pediatr healt care.  

18(4): 171-179, 2004 

Maytum 

JC, Heiman 

MB, 

Garwick 

AW 

Att identifiera 

utlösande 

faktorer som 

leder till 

compassion 

fatigue och 

utmattningssyn

drom hos 

sjuksköterskor 

inom pediatrik 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

Sjuksköterskor 

beskriver de 

upplevelser de har 

av CF och hur de 

bearbetar och 

förebygger CF  

9 

 

 

Compassion fatigue 

in nurses: A 

metasynthesis.  

Applied Nursing 

Research. 28, 57-59, 

2017 

 

Nolte A, 

Downing C, 

Temane A 

& Hastings-

Tolsma M 

Ge en 

gemensam 

förståelse av CF 

som kan 

användas på 

vårdhem 

Kvalitativ 

metasynth

esis 

Sjuksköterskorna 

kände maktlöshet 

i traumatiska 

vårdsituationer 

och de drog sig 

gärna undan och 

undvek tjänliga 

situationer 

 

 

 

 

 

10 
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Titel, tidskrift, år Författare Syfte Metod Relevanta resultat Kvalitetsgr

anskning: 

poäng 

Debrief in 

emergency 

departments to 

improve compassion 

fatigue and promote 

resiliency.  

Journal of Trauma 

Nursing. 317-322, 

25, 2011 

Schmidt, M 

& Haglund, 

K 

Beskriva CF 

genom en 

sjuksköterskas 

upplevelser ge 

exempel och att 

beskriva 

procesen med 

peronlig 

reflektion för att 

förbygga CF 

Kvalitativ 

fallstudie 

Visar att det är 

viktigt att vara 

medveten om 

symtom på CF för 

att kunna 

förebygga  

8 

Compassion fatigue 

among registered 

nurses. Connecting 

theory and research.  

Journal Of Clinical 

Nursing. 26, 4364-

4378, 2014 

Sheppard K Beskriver 

utmaningarna 

med att tillämpa 

allmänt 

användbara 

begreppsmodell

er hos 

sjuksköterskor  

Tolkande 

beskrivand

e modell 

Sjuksköterskor 

lever inte bara 

med CF på jobbet 

utan det följer 

med hem 

9 

Addressing 

Compassion Fatigue.  

Medsurg Nursing, 

26, 355, 2017 

 

Webb, E Förklara 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

CF 

Kvalitativ 

fallstudie 

Sjuksköterskor 

upplever att en 

bättre arbetsmiljö 

ger ett bättre och 

säkrare jobb och 

minskar risken för 

CF. 

Sjuksköterskan 

upplever att hen 

funkar som bäst i 

en lagsport 

8 



 

 

BILAGA C, KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskningsfrågor från (Friberg, 2017). 

•   Finns det en tydlig problemformulering? 

•   Är syftet tydligt formulerat? 

•   Är metoden beskriven? 

•   Är undersökningspersonerna beskrivna? 

•   Är dataanalysen beskriven? 

•   Är studiens resultat tolkat? 

•   Finns det några etiska resonemang? 

•   Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

•   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

•   Vad visar resultatet? 

Poängsättning: 

Ja= 1 poäng 

Nej= 0 poäng 

Kvalitet: 

Låg= 1-4 

Medel= 5-7 

Hög= 8-1
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