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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Compassion, medlidande är att känna vad en annan människa känner, fatigue 

är ett tillstånd av ständig trötthet. Compassion fatigue träder fram i vårdgivande yrken samt 

präglas av sjuksköterskors empatiska förmåga att vårda patienter. Tillståndet visar sig 

fysiskt, psykiskt och andligt hos sjuksköterskor vilket kan ha en negativ påverkan på deras 

välmående. Problem: Compassion fatigue kan förekomma inom vårdgivande yrken vilket 

kan leda till negativa följder för både patienter och sjuksköterskor. För att förebygga det bör 

medvetenheten kring compassion fatigue belysas ur ett större kontext. Syfte: Att beskriva 

aspekter av compassion fatigue ur sjuksköterskors perspektiv. Metod: En allmän 

litteraturöversikt har tillämpats i examensarbetet då åtta kvantitativa artiklar, två kvalitativa 

artiklar samt tre artiklar av mixed method har använts. Resultat: Compassion fatigue har 

påvisats drabba sjuksköterskor som arbetar på olika vårdavdelningar orsakat av hög 

arbetsbelastning, stress, tidsbrist samt kritiskt sjuka patienter. Strategier för att hantera 

tillståndet visade sig vara fysisk aktivitet samt stöd från familj, vänner och arbetskollegor. Tid 

för återhämtning ansågs vara av stor vikt för sjuksköterskor då de kunde koppla bort sina 

negativa tankegångar. Slutsats: Kunskap kring compassion fatigue och dess riskfaktorer bör 

uppmärksammas för att förebygga tillståndet.  

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, compassion fatigue, empati, stress 



  

 

ABSTRACT 

Background: Compassion is to know how another person feel, fatigue is a condition of 

constant tiredness. Compassion fatigue occurs among caregivers and is characterized by 

nurses’ empathetic ability to nurture patients and appears physically, mentally and spiritually 

in nurses and can have a negative outcome on their well-beings. Problem: Compassion 

fatigue can occur within care giving professions which can affect the nurse and patient 

negatively. To prevent it, awareness of compassion fatigue should be highlighted in a larger 

context. Purpose: To describe aspects of compassion fatigue from the nurse perspective. 

Method: A general literature review has been applied in the thesis work, as eight 

quantitative articles, two qualitative articles and three articles of mixed method have been 

used. Findings: Compassion fatigue has shown to affect nurses working in different care 

departments caused by high work load, stress, time shortage and critically ill patients. 

Strategies for coping with compassion fatigue turned to be physical activity and support from 

family, friends and colleagues. Time for recovery was considered important for nurses as they 

could disconnect their negative thinking. Conclusion: Knowledge about compassion fatigue 

and its risk factors should be noted to prevent the condition.  

Keywords: compassion fatigue, empathy, general literature review, stress 
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1 INLEDNING 

Vi har valt att beskriva compassion fatigue ur ett sjuksköterskeperspektiv, då 

intresseområdet efterfrågats av forskargruppen Care, Recovery & Health på Mälardalens 

högskola (MDH). Vi båda arbetar som undersköterskor inom onkologin och har på så sätt 

byggt upp ett intresse för detta ämnesområde då compassion fatigue är vanligt 

förekommande för vårdpersonal och sjuksköterskor inom onkologin. I vårat nuvarande yrke 

som undersköterskor har vi inte drabbats av compassion fatigue däremot har vi sett 

sjuksköterskor som tycks ha förlorat en del av sin empatiska förmåga efter att ha varit med 

om flertalet dödsfall och tragiska situationer. I många av de fallen har sjuksköterskor inte fått 

möjligheten eller tiden att reflektera över dessa situationer vilket har lett till negativa följder. 

Därefter uppstod tankegångar kring hur sjuksköterskor klarar av påfrestningen samtidigt 

som de ska vara tillgängliga för patienterna, hur hanterar sjuksköterskor det? Compassion 

fatigue är ett begrepp som beskriver den empatiska trötthet som kan uppstå i vårdgivande 

yrken då empatin avtar över tid. Som framtida sjuksköterskor kan en ökad kunskap kring 

compassion fatigue vara en trygg grund för att kunna identifiera symtomen i ett tidigt skede 

hos oss själva samt hos våra kollegor. Detta kan förhoppningsvis förhindra utvecklingen av 

compassion fatigue. 

2 BAKGRUND 

För att läsaren ska få en bättre förståelse av begreppet compassion fatigue beskrivs begreppet 

nedan till följd av begreppen compassion satisfaction, utbrändhet, empati, Erikssons 

vårdteori som teoretiskt perspektiv, sjuksköterskans vårdande roll, styrdokument och 

riktlinjer samt en problemformulering som avslutar bakgrunden.  

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

För att ytterligare öka förståelsen för compassion fatigue presenteras även begreppen 

compassion satisfaction, utbrändhet och empati nedan.  
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2.1.1 Compassion fatigue 

Ordet compassion (medlidande) – att känna vad en annan människa känner är den 

empatiska förmågan som finns inom en och kommer till stånd när lidandet hos en annan 

individ lindras. För att kunna känna empati är förutsättningen kopplat till förmågan att vara 

hjälpsam och att kunna känna med en annan individ. Genom att ha en empatisk förmåga bär 

personen i sig en förmåga att leva sig in i en annan individs livsvärld och därmed sätta sig in i 

dennes känslor, både positiva och negativa (Holm, 2001). Det medicinska begreppet fatigue 

är då en individ lider av ett tillstånd där ständig trötthet ingår, detta innebär en energiförlust 

av en arbetsuppgift som normalt sett inte är energikrävande (Asp & Ekstedt, 2009; Steege & 

Rainbow, 2017). Denna trötthet inträffar efter hög arbetsbelastning, långvarig stress och 

sömnlöshet, individen hinner då inte återhämta sig ordentligt vilket leder till fatigue – 

trötthet. Fatigue medför symtom som försvårar arbetet, dessa symtom kan vara 

koncentrationssvårigheter och ökad energiförlust, dessa är patologiska tillstånd och inte 

naturliga reaktioner på trötthet (Asp & Ekstedt, 2009; Coetzee & Klopper, 2010; Sagherian, 

Clinton, Abu-Saad Huijer & Geiger-Brown, 2017; Steege & Rainbow, 2017).  

Begreppen compassion och fatigue fördes samman i en studie år 1992. Compassion fatigue 

beskrevs som en slags utbrändhet vilket främst uppmärksammades hos vårdpersonal då det 

påvisades att den vårdande relationen låg till grund och därav utgjorde en risk samt var 

oundviklig för personal inom vårdyrket. Vidare beskrivs det att compassion fatigue är svårt 

att uppmärksamma då symtomen är otydliga för en individ som saknar kännedom om ämnet 

(Joinson, 1992). Nu förtiden benämns compassion fatigue vara ett pris av de känsloladdade 

och påfrestande situationer vårdpersonal ställs inför (Joinson, 1992; Lachman, 2016) vilket 

möjligtvis kan ses som en bidragande aspekt till utbrändhet hos personal som arbetar inom 

vården (Sabo, 2011; Showalter, 2010).  

En beskrivning som kan användas för att förstå tre olika steg som visar sig innan compassion 

fatigue utvecklas beskrivs härnäst. Det första steget är compassion discomfort vilket innebär 

en ökad trötthet, låg motivationskänsla och mindre omtanke given till patienterna. Det andra 

steget beskriver compassion stress som kännetecknas genom irritation, utåtagerande, 

missnöje och minskad vilja att hjälpa patienterna. Det tredje och sista steget är compassion 

fatigue, om sjuksköterskor nått detta steg innebär det att de ännu inte fått hjälp att hantera 

sin trötthet. Alla dessa steg utlöses av samma faktorer och allvarlighetsgraden ökar för varje 

nytt steg som uppnås (Coetzee & Klopper, 2010). Compassion fatigue är således ett stegvis 

eskalerande tillstånd då en vårdgivare inte tar symtomen på allvar (Bush, 2009; Coetzee & 

Klopper, 2010).  

Compassion fatigue kan drabba individer som jobbar inom olika yrken, dessa innefattar 

hälso- och sjukvårdspersonal, terapeuter, socialarbetare och akutmottagningspersonal. 

Enligt aktuell forskning kan vårdgivares tillvaro berikas av att förse patienter med omsorg, 

empati och medkänsla således som dessa vårdgivares förmåga att visa omsorg och 

medlidande kan förloras då de dagligen vårdar patienter (Smart, English, James, Wilson, 

Daratha, Childers & Magera, 2014). Att drabbas av compassion fatigue kan därmed få 

konsekvenser såsom arbetsrelaterade problem (Adimando, 2017; Joinson, 1992; Smart et al., 

2014). Vårdgivares livskvalité inkluderar arbetsplatsens kvalité samt vårdgivares personliga 

egenskaper, dessa speglas av positiva och negativa delar som kan inverka på förmågan att 
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tillgodose patientsäker vård. En låg livskvalité kan uppkomma till följd av compassion fatigue 

och därmed leda till försämrad vård till patienter, sämre inställning på arbetsplatsen och 

avsaknad av omsorg vilket i sin tur kan påverka kvalitén på vården och därav även äventyra 

patientsäkerheten (Smart et al., 2014). Vidare kan detta resultera i att sjuksköterskor 

upplever känslor av misslyckande i sin yrkesroll som kan leda till att de undviker specifika 

patienter (Adimando, 2017; Potter, Deshields, Divanbeigi, Berger, Cipriano, Norris & Olsen, 

2010; Smart et al., 2014). Detta kan även leda till att patienter får en negativ upplevelse av 

vården från sjuksköterskor och känner sig missnöjda (Potter et al., 2010).  

2.1.2 Compassion satisfaction 

Compassion satisfaction beskrivs som kraften som uppstår ur att göra ett gott jobb, 

tillståndet präglas av positiva känslor gentemot den utövade professionen och innefattar 

upplevelsen av tillfredställelsen som föds hos en individ när arbetsuppgifter utförs enligt 

planerna (Coetzee & Klopper, 2010; Stamm, 2010). Denna tillfredställelse uppstår av att dela 

patientens lidande med huvudfokus att lindra patientens smärta genom att använda sig av 

sig själv samt ens färdigheter och tillgängliga resurser. Den ultimata belöningen för denna 

medkänsla och skickliga vård är möjligheten att minska patienters lidande vilket i sin tur gör 

att sjuksköterskor upplever en känsla av glädje som driver dem framåt och leder till en högre 

arbetsmoral. Detta resulterar i ett entusiastiskt bemötande av patienters behov oavsett 

omständigheter (Coetzee & Klopper, 2010). Compassion satisfaction är motsatsen till 

compassion fatigue och beskrivs som den positiva energin av att känna medlidande (Galiana 

et al., 2017).  

2.1.3 Utbrändhet 

Begreppet utbrändhet benämns som ett tillstånd av vital utmattning förorsakat av bland 

annat psykisk eller fysisk stress vilket anses vara ett resultat av ett typ A-beteendemönster 

som innefattar konkurrens, otålighet samt orimligt höga krav (World Health Organisation, 

2016). Utbrändhet är associerat till stress och är nära besläktat med compassion fatigue, 

dessa begrepp relateras ofta till varandra, däremot finns det skillnader mellan dem (Jenkins 

& Warren, 2012; Lachman, 2016). Utbrändhet kan leda till fysisk, emotionell och mental 

utmattning efter en långvarig exponering av känslomässigt krävande situationer. Fysisk 

utmattning uppträder i form av energibrist, kronisk trötthet och svaghetskänsla. Emotionell 

utmattning präglas av känslor av hjälplöshet, hopplöshet och uppgivenhet. Mental 

utmattning innebär destruktiva attityder gentemot sig själv, arbetet samt livet i stort. Det 

utvecklas successivt under en tidsperiod i jämförelse med compassion fatigue som kan ha en 

snabb debut (Jenkins & Warren, 2012; Socialstyrelsen, 2003). 
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2.1.4 Empati  

Begreppet empati kommer ursprungligen från grekiskans empatheia och betyder in och 

känsla/lidande, detta kan beskrivas som en inlevelse i andras känslor samt en förmåga att bli 

påverkad av en annan människas känslotillstånd (Holm, 2001). Att känna empati för en 

annan människa innebär således att kunna registrera känslor hos en annan människa och 

vara medveten om att känslan inte tillhör en själv utan den andre människan. Att kunna dela 

känslor är givet för att emotionella och sociala interaktioner ska kunna ske och fungera i olika 

sammanhang. Att ha empati i sjuksköterskerollen innefattar att kunna kontrollera sina 

känslomässiga reaktioner samt att kunna uttrycka sig på ett emotionellt sätt i mötet med 

patienten. Detta för att ett givande möte ska kunna äga rum i utmanande emotionella 

situationer (Hunt, Denieffe & Gooney, 2017). Sjuksköterskor har en skyldighet att bedriva en 

empatisk omvårdnad där de ska vårda sjuka, svaga samt traumatiserade patienter. 

Sjuksköterskor skall därav kunna utföra medkännande handlingar som leder till att en känsla 

av empati uppstår inom dem (Coetzee & Klopper, 2010) då empati anses vara en 

nyckelkomponent i förhållandet mellan sjuksköterska och patient (Morrison & Karol, 2014).  

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Som vårdvetenskapligt perspektiv till detta examensarbete valdes Erikssons (1987; 2014; 

2015) vårdteori då sjuksköterskor i sin yrkesroll förväntas kunna känna medlidande och 

bygga en vårdrelation till sina patienter. Compassion fatigue kan uppstå i den vårdande 

relationen mellan sjuksköterska och patient därav ansågs valet av teoretiskt perspektiv 

passande för examensarbetet och dess syfte. Det teoretiska perspektivet kommer senare 

diskuteras emot resultatet i diskussionsavsnittet.  

2.2.1 Medlidande 

Eriksson (2015) beskriver att grundbegreppet medlidande utgörs av vårdvetenskapen och 

vårdandet. Ordets innebörd visar att vårdandets mening ses ur ett etiskt perspektiv där 

människan som vårdgivare är modig och villig att ta ansvar för den andre människan. 

Motivationen till vårdandet uppkommer i mötet med den lidande människan, därefter vårdar 

sjuksköterskan patienten och dennes lidande med hjälp av kärlekens kraft. Eriksson (2015) 

refererar till Schopenhauer som beskriver orsaken till lidandet som en tragisk blind livsvilja 

och om detta uppfattas av individen kan en befrielse ur egoismens djävulscirkel nås. Detta 

leder till att upplevelsen av den andre människans börda ses som sin egen vilket resulterar i 

att medlidandet utgör ett motiv för ens handlingar. Vidare refererar Eriksson (2015) även till 

Dostojevskij som anser att en oförmåga till medlidande är en av de största synderna som kan 

begås.  

Den centrala delen av barmhärtighet utgörs av medlidandet, en vilja att till varje pris bevara 

liv och tillämpa barmhärtighet på ett osjälviskt vis är en egenskap som under alla tider 

funnits inom människan. Medlidande innebär känslighet för en annan människas lidande 

utan att lida själv, en uppoffring sker för att hjälpa sin medmänniska, detta är av egen vilja 
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och godhet. För att kunna känna medlidande för andra människor är det därmed viktigt att 

kunna konfrontera det egna lidandet. I mötet mellan kärlek och lidande sker den verkliga 

vården och då skapas det genuina medlidandet (Eriksson, 2015). En del i den humanistiska 

hållningen går ut på att möta en lidande människa, ta sitt ansvar och ge av sig själv (Eriksson, 

2014). Därav skapas ett motiv för att utföra barmhärtiga handlingar i hopp om att lindra en 

annan människas lidande. Dessa handlingar kan vara stora som små, en klapp på axeln, ett 

leende eller en vänlig blick är handlingar som uttrycker kärlek och kan för stunden lindra 

lidandet. Medlidande är inget medlidande förrän det har visats i handlingar. Ibland kan 

svårigheter uppstå i urskiljandet mellan medlidande, förmågan att genuint lida med en 

annan människa och upplevelsen av det egna lidandet då skillnaden är minimal (Eriksson, 

2015).  

2.2.2 Vårdrelationen 

För att kunna vårda krävs en relation mellan patient och vårdare vilket benämns som 

vårdrelationen. För att uppnå denna vårdrelation ska människan ta initiativ till att skapa en 

kärleksberikad relation till andra människor. I denna relation ges utrymme för att uttrycka 

sig gällande sina begär, behov och problem, detta kräver då en ömsesidighet från båda parter. 

Syftet är att stötta patienterna i deras hälsoutveckling, det är av vikt att patienterna är 

involverade i denna process då kunskap och etiska krav utgör den professionella 

vårdrelationen. En vårdrelation krävs för att vårdutvecklingen ska fungera, annars resulterar 

det endast i en vårdprocess som utgår ifrån att ett antal uppgifter ska genomföras (Eriksson, 

2014). Ett lidande kan träda fram då en människa upplever sig osedd och oförstådd, detta gör 

att man inte känner sig värdig. För att kunna möta en lidande människa behöver man vara 

hänsynsfull och visa finkänslighet för dennes situation. Det är viktigt att bekräfta och visa 

förståelse för den lidande människan för att denne ska känna sig värdig samt få ett 

mottagande av kärlek. Två viktiga aspekter för människans djupsinniga begär är kärlek och 

bekräftelse, lidandet kan inte lindras utan kärlek och därmed kan lidandet bestå (Eriksson, 

2015) samt bekräftelse då den gör människan modig och ger styrkan till att gå vidare. 

Människan känner bekräftelse då någon finns där och lyssnar för att dennes begär ska få 

träda fram (Eriksson, 1987).  

2.3 Sjuksköterskans vårdande roll  

Sjuksköterskors främsta plikt är att vårda, de kan ställas inför utmaningar som ska hanteras 

självständigt utan stöd av kollegor vilket gör att sjuksköterskor riskerar sämre hälsa och 

kärleken till att vårda kan avta med tiden (Coetzee & Klopper, 2010). Sjuksköterskor har en 

viktig roll i vårdandet, däremot ställs krav på dem som kan vara överväldigande (Joinson, 

1992; Morrison & Karol, 2014). Rollen innebär en förväntan från andra och sig själv om att 

kunna tänka och organisera sitt arbete i förväg vilket sätter dem i en påfrestande sits då de 

jobbar under hög press. Sjuksköterskors roll i vårdandet innefattar omvårdnad, 

blodprovstagning och administrativa uppgifter samt att ge psykologiskt stöd till både 

patienten och anhöriga. Sjuksköterskor är fysiskt nära patienten på ett unikt sätt vilket kan 
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utveckla en relation som inte endast innebär sjuksköterskors fysiska vård till patienten utan 

även den psykiska och emotionella (Morrison & Karol, 2014).  

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) benämns vikten av att kontinuerligt analysera sina personliga styrkor och svagheter 

som sjuksköterska för att utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens. Sjuksköterskor har ett 

stort ansvar över patienten i det dagliga arbetet, vård ska ges i enlighet med författningar, 

lagar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården vilket är sjuksköterskors individuella 

skyldighet. Vården ska kännetecknas av värdighet och integritet för både patienter och deras 

närstående. Utgångspunkten för att ge god omvårdnad är att relationen med patienterna och 

närstående är förtroendefull. Sjuksköterskeyrket präglas av ett professionellt yrkesutövande, 

därmed ska sjuksköterskor vara kunskapssökande och reflekterande kring sitt 

förhållningssätt och eftersträva nya kunskaper. International Council of Nurses [ICN] etiska 

kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för sjuksköterskor är ett viktigt komplement till 

kompetensbeskrivningen då de kompletterar varandra. Det är en manual för sjuksköterskor 

världen om som en slags vägledning för att upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt. 

Koderna fokuserar på sjuksköterskors ansvarsområden vilka är att förebygga sjukdom, 

främja- och återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskor ska ständigt eftersträva en 

trygg arbetsmiljö där goda villkor samt hälsosamma levnadsvanor är av centralt fokus. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017: 30) ska sjuksköterskor arbeta för en patientsäker vård 

som fokuserar på god kvalité där patienters behov tillgodoses och baseras på deras 

självbestämmande. 

2.5 Problemformulering 

Compassion är kraften som motiverar en person till att vårda. Medlidande och empati står 

för grundstenar i sjuksköterskerollen där sjuksköterskor dagligen ska arbeta utefter ett 

vårdande perspektiv där ett lidande hos patienten lindras. Sjuksköterskans ansvar omfattar 

att ge god vård och visa medlidande till patienten oavsett omständigheter och situationer. 

Sjuksköterskor möter i sitt dagliga yrke patienter med olika behov och sjukdomar ofta i 

kontext som utmärks av stress, höga krav och stor arbetsbelastning. Det dagliga yrket som 

sjuksköterska kan medföra ett bristande medlidande för patienten och dennes situation 

vilket då riskerar att yttra sig i vårdandet och påverka vårdkvalitén. Om sjuksköterskors 

förmåga att emotionellt vårda ställs på spel skulle detta kunna öka risken för att 

sjuksköterskors professionella livskvalité försämras. Detta kan i sin tur komma att påverka 

patientsäkerheten då arbetskraven som ställs kan bli överväldigande i relation till vad 

sjuksköterskor klarar av. I värsta fall kan detta leda till sjukskrivning eller byte av yrke vilket 

blir ett problem för individen men även för verksamheten då det redan råder brist på 

sjuksköterskor i dagens samhälle. Genom att beskriva compassion fatigue ur sjuksköterskors 

perspektiv ökar medvetenheten och förståelsen av fenomenet i sig och i framtiden kommer vi 
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ha nytta av denna nya kunskap som nyexaminerade sjuksköterskor. Förhoppningen är även 

att detta examensarbete kan medverka till att fler sjuksköterskor trivs inom sina yrken och 

känner en högre tillfredsställelsegrad. Ökad förståelse kring compassion fatigue skulle 

därmed kunna motverka sjukskrivning men även att fler förebyggande insatser från 

arbetsgivare kan sättas in. 

3 SYFTE 

Att beskriva aspekter av compassion fatigue ur sjuksköterskors perspektiv. 

4 METOD 

En allmän litteraturöversikt utifrån Fribergs beskrivning (2017a) har använts då metoden på 

ett strukturerat sätt ger en översikt över det område som ska studeras. Syftet med 

examensarbetet var att beskriva aspekter av compassion fatigue ur sjuksköterskors 

perspektiv.  En litteraturöversikt var därav lämplig då en mer omfattande kunskap kunde nås 

inom det avsedda området då både kvalitativt och kvantitativt material inkluderades i 

examensarbetet.  

4.1 Urval och datainsamling 

För att genomföra en strukturerad sökning av relevanta vårdvetenskapliga artiklar gjordes 

sökningen via databaser i Mälardalens högskolas bibliotek. I det första steget av 

datainsamlingen valdes de två databaserna PubMed och CINAHL Plus, de ansågs lämpliga då 

de innehåller forskningsstudier med publicerade artiklar inom vårdvetenskap. Inklusions- 

och exklusionskriterier kan användas för att erhålla artiklar som är relevanta och stämmer 

överens med syftet (Friberg, 2017b). Inklusions- och exklusionskriterier valdes utifrån syftet, 

syftet var att beskriva aspekter av compassion fatigue ur sjuksköterskors perspektiv. Därav 

valdes följande inklusionskriterier, att de skulle vara vårdvetenskapliga, fokusera på 

sjuksköterskors perspektiv samt svara an på syftet. Exklusionskriterier var de artiklar som 

berörde andra vårdyrken än sjuksköterskor.  

I den första databassökningen, i PubMed, användes sökorden ”compassion fatigue”, 

”empathy”, ”pediatric”, ”factors”, ”burnout”, ”nurses” och ”nurs*”. I den andra 

databassökningen användes databasen CINAHL Plus, sökorden som användes var 

”compassion fatigue”, ”oncology”, ”compassion satisfaction”, ”experience” och ”nurs*”. Dessa 

sökord valdes ut då de ansågs relatera till uppkomst och/eller förebyggande åtgärder i 
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relation till compassion fatigue och sjuksköterskor. Då sökningarna genererade ett stort urval 

som var svårhanterligt kombinerades sökorden med den booleska operatören AND samt 

tecknet ”*” för att trunkera ordet ”nurse”.  

Genom att kombinera och experimentera med olika sökord och synonymer kan tekniken 

boolesk söklogik tillämpas för att få fram ett bra litteratururval till ett examensarbete. Det är 

ett hjälpmedel för att antingen utesluta eller lägga till vissa ord. Denna metod används för att 

förtydliga hur de utvalda sökorden ska kombineras, i det booleska systemet finns ett urval av 

sök-operatorer. De vanligaste booleska operatorerna AND, NOT och OR kan sättas mellan 

sökorden för att erhålla väsentliga artiklar. Operatorn AND är den som oftast används för att 

kombinera två söktermer, till exempel kan nurs* AND empathy sättas ihop för att bilda en 

söksträng som leder databasen åt rätt håll för att få fram relevanta artiklar (Libris, 2017; 

Östlundh, 2017). Tecknet ”*” används för trunkering av ord för att få fram alla möjliga 

böjningsformer på ordet vilket resulterar i fler relevanta träffar (Östlundh, 2017).  

I databaserna fanns ett flertal avgränsningsfunktioner, dessa skiljde sig åt beroende på om 

det var PubMed eller CINAHL Plus. Avgränsningar valdes att göra för att få fram artiklar av 

hög relevans och kvalité. De avgränsningar som tillämpades i sökningarna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2010–2018 samt vara Peer-reviewed. I PubMed finns en ruta 

där ”5 years” kan kryssas i för att få fram artiklar från de senaste fem åren vilket användes. I 

CINAHL Plus skrevs det in manuellt att årtalen skulle vara mellan 2010–2018. Peer-reviewed 

kryssades även in då detta är möjligt i CINAHL Plus och inte i PubMed. Polit och Beck (2012) 

förklarar att Peer-reviewed innebär att forskare efter kritisk granskning av en artikel 

rekommenderat den till publicering.  

När sökkriterierna var ifyllda kunde artiklarnas titlar läsas, om de ansågs relevanta lästes 

abstract vidare. Ett helikopterperspektiv kan användas då en helhetsbild av ett område 

eftersträvas, då läses artiklar med öppenhet vilket innebär att läsa abstract och titlar med ett 

kritiskt öga och fokusera på det avgränsade området och vad man egentligen är ute efter 

(Friberg, 2017a). Totalt lästes 137 abstract och av dessa valdes 11 artiklar ut då de ansågs 

besvara syftet samt vara relevanta för examensarbetet. Ytterligare två artiklar användes som 

hittats via manuella sökningar från intressanta artiklars referenslistor. Östlundh (2017) samt 

Polit och Beck (2012) beskriver att en manuell sökning kan göras där relevant information 

lokaliseras på egen hand därav är dokumentation av sökarbetet betydelsefullt då 

tillvägagångssättet bör kunna redovisas tydligt, detta är viktigt för att arbetet ska kunna 

genomföras igen av någon annan med hjälp av tydliga sökanvisningar. Det slutgiltiga urvalet 

blev 13 artiklar, åtta artiklar var av kvantitativ ansats, tre av dem var av mixed method och 

två av dem var av kvalitativ ansats. 

Före dataanalysen, genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2017) beskrivning. 

För att uppnå ett arbete av hög kvalitet är det av stor vikt att artiklarna bedöms och granskas 

för att påvisa trovärdighet och vetenskaplig kvalité (Friberg, 2017c). I Bilaga B redovisas 

frågorna av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För kvalitativa artiklar finns det 14 

stycken granskningsfrågor samt 13 stycken granskningsfrågor för kvantitativt material. Dessa 

frågor omformulerades då de ansågs vara formulerade otydligt, de användes sedan för att 

granska artiklarna via ja och nej frågor, vid svaret ja gavs ett poäng och vid svaret nej gavs 
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noll poäng. Enligt Friberg (2017a) finns det inte poäng angivna som kan användas vid 

poängsättning av respektive artikel, detta valdes på egen hand. Totalsumman blev då 14 

poäng för kvalitativa artiklar och 13 poäng för kvantitativa artiklar. Baserat på egen 

bedömning ansågs de valda artiklarna vara av god kvalité då totalsumman var mellan 10–13 

poäng för de kvantitativa artiklarna och 11–14 poäng för de kvalitativa. 6–9 poäng samt 7–9 

poäng ansågs vara av medelmåttig kvalité, artiklar som inte höll dessa intervall och hade en 

lägre poäng bedömdes uppnå en låg kvalité.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Samtliga artiklar analyserades med hjälp av ett antal analyssteg enligt Fribergs (2017a) 

beskrivning, då valda artiklar var av antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats.  

I det första steget bildas en helhetsbild av artiklarna då de läses noggrant ett flertal gånger 

för att skapa en större förståelse för innehållet, det väsentliga i artiklarna ska framträda, 

därav bör tydliga sammanfattningar göras av studiens olika delar (Friberg, 2017a). De 

artiklar som valdes ut sammanställdes och numrerades i ordning, se Bilaga C. Artiklarna 

lästes på datorn ett flertal gånger, därefter skrevs de ut i pappersform för att kunna ringa in 

det väsentliga i dem. Olika färger användes för att urskilja syfte, metod, resultat och 

diskussion. Sedan ströks de intressanta delarna i varje område över med 

överstrykningspennor i olika nyanser.  

Det andra steget fokuserar på att granska likheter och skillnader i varje artikel genom att 

strukturera och jämföra materialet i en sammanställd översiktstabell där syfte, metod och 

resultat skrivs ner (Friberg, 2017a). I analysarbetet jämfördes materialet gemensamt i de 

valda artiklarna genom att dokumentera tydliga skillnader och likheter i ett enskilt dokument 

och urskilja dem med hjälp av olika färger. 

Slutligen i det tredje steget sorteras fynd utifrån översiktstabellen för att sammanställa 

samtliga artiklars likheter och skillnader där resultatet sedan redovisas i form av teman 

(Friberg, 2017a). Skillnader och likheter bland artiklarnas syften och metod analyserades 

samt sammanställdes, kvalitativa och kvantitativa artiklars resultat presenterades under 

samma rubriker. Vidare skapades två övergripande teman utifrån de likheter och skillnader 

som hittades och besvarade syftet: Uppkomst av compassion fatigue och Hantering av 

compassion fatigue samt fyra subteman: Kritiska situationer, Arbetsmiljö, Stödjande 

omgivning och Hälsofrämjande strategier.  
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4.3 Etiska överväganden 

Artiklarna i detta examensarbete är noggrant utvalda utifrån ovan nämnda urvalsförfarande, 

samtliga artiklar är skrivna på engelska 0ch för att försäkra att dess innehåll är förstått samt 

undvika misstolkningar användes ordböcker för att översätta enstaka ord. De utvalda 

artiklarna har hämtats från databaser som publicerar vårdvetenskapliga artiklar och är 

granskade av etiska kommittéer för att nå högsta möjliga kvalité. I examensarbetet har 

referensguiden APA style (American Psychological Association, 2017) använts för att hantera 

källhänvisningar och referenser korrekt.  

För att uppnå ett tillförlitligt examensarbete efterföljdes CODEX (2017) lagar och etiska 

riktlinjer. En hederlighet i forskning innebär att inte förfalska, fabricera och avsiktligt 

förvränga data vilket togs hänsyn till i examensarbetet. Vetenskapsrådet (2017) tydliggör att 

forskarna ansvarar för att arbetet utförts på ett pålitligt och kvalitetssäkert sätt. Arbetet ska 

vara skrivet med sanning i åtanke, det får inte vara plagierat för att skapa trovärdighet för 

läsarna och uppvisa uppriktighet från författarna. 

5 RESULTAT 

Nedan har en sammanställning av samtliga artiklar gjorts, där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar ingår. Dess skillnader och likheter bland syfte, metod och resultat har 

presenterats. Då detta arbete utgår från både kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

analyserats presenteras liknande resultat under samma rubriker. De skillnader och likheter 

som framkom i resultatet presenteras i två övergripande teman: Uppkomst av compassion 

fatigue och Hantering av compassion fatigue följt av fyra subteman utifrån de likheter och 

skillnader som hittades och besvarade syftet. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte  

Samtliga artiklar hade compassion fatigue i syftet men med varierande fokus. I sex av tretton 

artiklar fokuserade syftet på att undersöka förekomsten av compassion fatigue bland 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus (Berger, Polivka, Smoot, & Owens, 2015; Hooper, 

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

2015; Sacco, Ciurzynski, Harvey, & Ingersoll, 2015; Yoder, 2010). Fem artiklar var av 

kvantitativ ansats (Berger et al., 2015; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; 

Sacco et al., 2015) och en var av mixed method (Yoder, 2010). De resterande tre kvantitativa 

artiklarna beskrivs härnäst (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; 

Neville & Cole, 2013). Den första artikeln i sitt syfte undersökte förekomsten av compassion 

fatigue och hur det kunde motverkas (Neville & Cole, 2013). Den andra artikelns syfte var att 

undersöka hur olika psykologiska faktorer bland sjuksköterskor kan påverka empati, 

compassion satisfaction och compassion fatigue (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a). I den 
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tredje artikeln fokuserade syftet på att beskriva sambandet mellan empati och skuldkänslor i 

förhållande till compassion fatigue och utbrändhet (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b). De 

återstående fyra artiklarna hade andra syften och var av mixed method (Giarelli, Denigris, 

Fisher, Maley & Nolan, 2016; Potter, Deshields, Berger, Clarke, Olsen, & Chen, 2013) samt av 

kvalitativ ansats (Drury, Craigie, Francis, Aoun, & Hegney, 2014; Torjuul, Elstad, & Sørlie, 

2007), den ena artikeln hade som syfte att undersöka de bakomliggande faktorer som ligger 

till grund för utvecklandet av compassion fatigue (Drury et al., 2014) varav den andra 

artikeln hade som syfte att beskriva hur sjuksköterskor hanterade etiskt svåra situationer och 

lidande patienter (Torjuul et al., 2007). De sista två artiklarna var av mixed method, den ena 

undersökte sjuksköterskors tankar kring risken för att uppleva compassion fatigue (Giarelli 

et al., 2016) och den andra undersökte om ett speciellt framtaget program för 

onkologisjuksköterskor skulle kunna utbilda dem om compassion fatigue och därav 

förebygga compassion fatigue (Potter et al., 2013). 

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Likheter och skillnader i artiklarnas metodavsnitt identifierades genom att jämföra dem och 

få en övergripande bild av hur varje artikel gått tillväga. Metodologiska skillnader och 

likheter presenteras nedan utifrån: Likheter och skillnader bland demografisk profil och kön, 

Likheter och skillnader bland enheter samt Likheter och skillnader i genomförandet.  

5.2.1 Likheter och skillnader bland demografisk profil och kön  

Nio av tretton artiklar var genomförda i USA, varav sex av dem var av kvantitativ ansats 

(Berger et al., 2015; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 

2013; Sacco et al., 2015), de tre resterande artiklarna var av mixed method (Giarelli et al., 

2016; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). Två av artiklarna var kvantitativa och genomförda i 

Portugal (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b). De två slutgiltiga 

artiklar var genomförda i Australien (Drury et al., 2014) samt Norge (Torjuul et al., 2007), 

båda var av kvalitativ ansats.  

I majoriteten av artiklarna deltog både kvinnor och män, däremot var övergripande del av 

deltagarna kvinnor (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017b: Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Potter et al., 2013; Sacco et al., 2015). I tre 

av artiklarna deltog endast kvinnor i undersökningen (Giarelli et al., 2016; Hooper et al., 

2010; Torjuul et al., 2007). I de resterande tre artiklarna benämns inte kön av sjuksköterskor 

(Drury et al., 2014; Hunsaker et al., 2015; Yoder, 2010). 
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5.2.2 Likheter och skillnader bland enheter 

Sjuksköterskor i två av artiklarna arbetade på onkologiavdelningar, de var av mixed method 

(Giarelli et al., 2016; Potter et al., 2013). De skillnader Giarelli et al. (2016) och Potter et al. 

(2013) hade var att på den ena avdelningen hade de även hematologipatienter (Giarelli et al., 

2016). I en av de kvantitativa artiklarna arbetade sjuksköterskor på onkologi- och 

palliativavdelning (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a). Sjuksköterskor i en av artiklarna med 

kvalitativ ansats arbetade på en intensivvårdsavdelning (Torjuul et al., 2007). I en av de 

kvantitativa artiklarna arbetade sjuksköterskor på en pediatrikavdelning (Berger et al., 2015). 

I de åtta slutgiltiga artiklarna benämns ingen specifik avdelning som sjuksköterskor arbetar 

på då de alla är verksamma inom olika områden (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017b; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Sacco et 

al., 2015; Yoder, 2010). Sex av dem var av kvantitativ ansats (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; 

Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Sacco et al., 

2015), en av dem var av mixed method (Yoder, 2010) och den sista var av kvalitativ ansats 

(Drury et al., 2014). 

5.2.3 Likheter och skillnader i genomförandet 

I nio av tretton artiklar fick samtliga sjuksköterskor ge sitt skriftliga godkännande då de valde 

att delta i studien (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017b; Giarelli et al., 2016; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Potter et al., 2013; 

Sacco et al., 2015; Torjuul et al., 2007). I resterande fyra artiklar framkom det inte om de 

sjuksköterskor som deltog skulle ge sitt skriftliga godkännande (Berger et al., 2015; Hooper 

et al., 2010; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010).  

I tre av åtta kvantitativa artiklar rekryterades sjuksköterskor och tilldelades 

undersökningsmaterial som skickades ut via mail (Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Sacco 

et al., 2015). Cheferna på avdelningen fick till uppgift att dela ut enkäter till de deltagande 

sjuksköterskor i fem andra kvantitativa artiklar (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Hooper et al., 2010; Neville & Cole, 2013). I fem av 

artiklarna användes en enkät där syftet var att samla in demografisk information om 

sjuksköterskor och innehöll frågor gällande bland annat utbildningsnivå, erfarenhet, 

arbetsschema och ålder (Berger et al., 2015; Hunsaker et al., 2015; Hooper et al., 2010; Kelly, 

2015; Neville & Cole, 2013), detta användes även i en artikel av mixed method (Giarelli et al., 

2o16). ProQOL- skalan (Professional Quality of Life Scale) är en skala där sjuksköterskor får 

skatta sitt psykiska välmående. Skalan bestod av tre teman: STS (Secondary Traumatic 

Stress), utbrändhet och CS (Compassion Satisfaction), STS och utbrändhet motsvarade 

compassion fatigue. CS är ett hjälpmedel som används för att definiera hur sjuksköterskor 

mår på sina arbetsplatser. Skalan bestod av fem poäng där noll poäng innebar att man aldrig 

upplevt något av de tre tillstånden och fem poäng där det ofta har upplevts. Poängen som 

räknade ut compassion fatigue baserades på en hög nivå av STS och en låg nivå av CS. 

Samtliga kvantitativa artiklar använde sig av ProQOL- skalan (Berger et al., 2015; Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 

2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Sacco et al., 2015). En av de kvantitativa artiklarna 

använde sig av HPLP- skalan (Psychometric Evaluation of the Health Promoting Lifestyle) 



  

13 

som består av sex subskalor: näring, stresshantering, andlig utveckling, hälsoansvar, fysisk 

aktivitet och interpersonella relationer, den mätte sjuksköterskors egenvård och sunda 

livsstil (Neville & Cole, 2013). I en annan kvantitativ artikel användes IGQ (Interpersonal 

Guilt Questionnaire) vilket är frågeformulär som via fyra subskalor mäter patogenisk 

empatibaserad skuld (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b). IRI (Interpersonal Reactivity Index) 

är en skala som mäter perspektiv, empatisk oro, personlig stress samt fantasi som användes i 

två av de kvantitativa artiklarna (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017b). Ytterligare två skalor användes av Duarte & Pinto-Gouveia, (2017a), den ena var SCS 

(Self-Compassion Scale) som bedömde sex komponenter av self-compassion: self-kindness, 

self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness och over-identification samt AAQ-

skalan (Acceptance and Action Questionnaire) som mäter psykologisk inflexibilitet via en 

sjupoängsskala.  

I en av de två kvalitativa artiklarna benämns inte huruvida sjuksköterskor fick information 

om intervjuerna (Drury et al., 2014). Däremot nämns det i den andra artikeln att 

sjuksköterskor som skulle delta i intervjuerna valdes ut av sin chefsjuksköterska (Torjuul et 

al., 2007). De två kvalitativa artiklarna använde sig av intervjuer för att få fram relevant 

information, sjuksköterskor fick chansen att tala fritt utan att bli avbrutna (Drury et al., 

2014; Torjuul et al., 2007). I den första artikeln genomfördes en uppföljningsundersökning 

via individuella intervjuer eller fokusgrupper, dessa bestod av tio sjuksköterskor av de 

tidigare 132 stycken sjuksköterskor som tidigare deltagit i den första undersökningen (Drury 

et al., 2014). I den andra artikeln genomfördes intervjuer av tio sjuksköterskor där de skulle 

berätta om en eller flera etiskt svåra situationer (Torjuul et al., 2007). De båda artiklarna 

hade gemensamt att sjuksköterskor spelades in under intervjuerna där datan sedan 

transkriberades (Drury et al., 2014; Torjuul et al., 2007). Det som skilde dem åt var hur länge 

intervjuerna pågick, den ena pågick i 60–90 minuter (Drury et al., 2014) och den andra i 45–

65 minuter (Torjuul et al., 2007).  

Sjuksköterskor i två av artiklarna med mixed method tog emot information om studierna på 

arbetsplatsen där broschyrer tilldelades i deras privata postlåda (Potter et al., 2013; Yoder, 

2010). I den tredje artikeln som var av mixed method fick sjuksköterskor information om 

studien via en rekryterare som ingår i forskningsteamet på arbetsplatsen (Giarelli et al., 

2016). Samtliga artiklar av mixed method använde sig av ProQOL-skalan (Giarelli et al., 

2016; Potter et al., 2013; Yoder, 2010) vilket även är gemensamt med de kvantitativa 

artiklarna (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017b; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Sacco et 

al., 2015). I den första artikeln av mixed method fick sjuksköterskor fylla i ett frågeformulär 

som bestod av en narrativ del, en demografisk del samt en kvalitativ del där sjuksköterskor 

besvarade två frågor gällande compassion fatigue och utbrändhet (Yoder, 2010). Den andra 

artikeln av mixed method använde sig av djupintervjuer som genomfördes personligen eller 

via telefon som sedan transkriberades samt självskattningsenkäter (SRQ), SRQ undersökte 

tre variabler: egenskaper, personlig stress och arbetslivskvalitén. De använde sig även av LES 

(Life Events Scale) som mätte olika situationer i livet som bidrog till den totala upplevelsen 

av stress (Giarelli et al., 2016). Två av artiklarna med mixed method använde sig av IES-

skalan (Impact of Events Scale) som även mäter stressnivån i olika situationer (Giarelli et al., 

2016; Potter et al., 2013). Den tredje artikeln (Potter et al., 2013) av mixed method använde 
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sig av smågruppsaktiviteter, MBI (Maslach Burnout Inventory) vilket är en enkät som mäter 

arbetsrelaterade känslor, skalan inkluderar tre kategorier av utbrändhet: emotionell 

utmattning, personlighetsförändring och brist på personlig prestation. De använde även sig 

av ”Nursing Job Satisfaction Scale” som mäter aspekter väsentliga för sjuksköterskors 

välbefinnande.  

Majoriteten av artiklarna beskrev hur länge datainsamlingen pågick (Berger et al., 2015; 

Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Giarelli 

et al., 2016; Hooper et al., 2010; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Potter et al., 2013). Av 

dessa var sex artiklar kvantitativa (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; 

Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Hooper et al., 2010; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013), två 

var av mixed method (Giarelli et al., 2016; Potter et al., 2013) och en var av kvalitativ ansats 

(Drury et al., 2014). I resterande fyra artiklar framkom det inte under hur lång period 

datainsamlingen pågick (Hunsaker et al., 2015; Sacco et al., 2015; Torjuul et al., 2007; Yoder, 

2010). Två av artiklarna var kvantitativa (Hunsaker et al., 2015; Sacco et al., 2015), en var 

kvalitativ (Torjuul et al., 2007) varav den sista artikeln var av mixed method (Yoder, 2010).  

5.2.4 Likheter och skillnader i dataanalys 

I sju av åtta kvantitativa artiklar användes p-värde i dataanalysen (Berger et al., 2015; Duarte 

& Pinto-Gouvevia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouvevia, 2017b; Hooper et al., 2010; Hunsaker et 

al., 2015; Kelly, 2015: Neville & Cole 2013). Fem av de kvantitativa artiklarna genomfördes 

enligt en beskrivande analys (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouvevia, 2017b; Hunsaker 

et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013). I fyra kvantitativa artiklar användes SPSS för 

att dokumentera data, koda och analysera (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouvevia, 

2017a; Duarte & Pinto-Gouvevia, 2017b; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015). ANOVA 

användes i tre kvantitativa artiklar som analys för att bedöma demografiska skillnader 

(Berger et al., 2015; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015).  Pearsons korrelation användes av tre 

artiklar för att se sambandet mellan olika variabler (Duarte & Pinto-Gouvevia, 2017b; Hooper 

et al., 2010; Hunsaker et al., 2015), i två av artiklarna användes även Pearsons test som 

analys för att kunna avgöra statistiska skillnader mellan olika enheter (Duarte & Pinto-

Gouvevia, 2017a; Hooper et al., 2010). Cronbachs alfa användes för att mäta den totala 

hälsofrämjande livsstilsskalan i en artikel av kvantitativ ansats (Neville & Cole, 2013).  

I tre artiklar av mixed method användes statistisk analys i den kvantitativa delen (Giarelli et 

al., 2016; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). En artikel av mixed method använde sig av 

NVIVO10 som är ett kvalitativt analysprogram där ljudinspelade intervjuer kan föras in, 

teman och liknande erfarenheter identifierades hos sjuksköterskor (Giarelli et al., 2016). I en 

av artiklarna av mixed method användes en mixed-model som mätanalys i den kvalitativa 

delen. Resultatåtgärderna jämfördes över olika tidpunkter: före undersökningen, omedelbart 

och tre- respektive sex månader efter avslutat program (Potter et al., 2013). Den kvalitativa 

delen i en artikel av mixed-method använde ett induktivt tillvägagångsätt för att identifiera 

koder, mönster och kategorier (Yoder, 2010), denna analysmetod användes även i en av de 

kvalitativa artiklarna (Drury et al., 2014).  
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Ett induktivt tillvägagångsätt användes i två av de kvalitativa artiklarna, analysmetoden 

identifierade koder, kategorier och mönster (Drury et al., 2014; Torjuul et al., 2007). En av de 

kvalitativa artiklarna använde sig av Braun och Clarkes analysmetod (Drury et al., 2014) 

medan den andra artikeln använde sig av Ricoeurs analysmetod (Torjuul et al., 2007). 

5.3 Uppkomst av compassion fatigue 

Flera aspekter kunde identifieras i artiklarnas resultat gällande uppkomst av compassion 

fatigue hos sjuksköterskor så som upplevelsen av otillräcklighet vid kritiska och svåra 

situationer eller om patienterna inte var mottagliga för vård. Även höga krav från närstående, 

tidspress samt hög arbetsbelastning ansågs vara bidragande orsaker till compassion fatigue.  

5.3.1 Kritiska situationer   

Sjuksköterskor känner sig otillräckliga vid kritiska och svåra situationer (Giarelli et al., 2016; 

Yoder, 2010) vilket även visade sig då patienterna inte var mottagliga till vård då de ansåg att 

den var bristande från sjuksköterskors sida (Yoder, 2010), detta bidrog vidare till att 

sjuksköterskor byggde upp tvivel om den ideala bilden av sig själv som en ”perfekt 

sjuksköterska” (Giarelli et al., 2016). Omhändertagandet av fysiskt och psykiskt sjuka 

patienter i kritiskt läge var en bidragande faktor till utvecklandet av compassion fatigue hos 

sjuksköterskor (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010) i synnerlighet då 

patienterna krävde avancerad och omfattande vård (Torjuul et al., 2007). Oavsett om 

patienterna gick bort plötsligt eller förväntat upplevde sjuksköterskor att det var situationer 

som var svåra att handskas med, de uppgav att den empatiska förmåga som gör dem till 

skickliga vårdgivare även kan vara negativ för dem då den även är en svaghet. De kände att 

de empatiska känslor de kände var en börda som var svårhanterlig (Berger et al., 2015).  

Sjuksköterskor kände att en orsak som de kunde koppla till uppkomsten av compassion 

fatigue var då patienterna inkom i ett kritiskt läge och befann sig under ett livshotande 

tillstånd eller om patienterna var agiterade. Höga krav från patientens familjemedlemmar 

ledde till stressfulla situationer för sjuksköterskor då familjen och patienten ställde höga 

vårdkrav som enligt sjuksköterskor var meningslös. Fortsätta krav från familjen ledde till 

frustration hos sjuksköterskor och ett missnöje hos familjen samt patienten vilket ledde till 

att compassion fatigue uppstod hos sjuksköterskor (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). 

Sjuksköterskor insåg att ödet patienterna ställs inför kunde tillhört dem själva eller deras 

anhörigas öden vilket medverkade till compassion fatigue då medlidandet för patienterna tog 

över tankarna (Torjuul et al., 2007). I en artikel av mixed method påvisades det att 16% av de 

sjuksköterskor som deltog hade hög risk att drabbas av compassion fatigue samt att 52% av 

dessa sjuksköterskor ansåg att det var relaterat till omhändertagandet av patienter med svåra 

psykiska eller fysiska problem (Yoder, 2010). Däremot, i en annan artikel uppmärksammades 

att 28% av sjuksköterskor var i hög riskzon för compassion fatigue och 86% uppgav sig ha 

måttlig till hög nivå av compassion fatigue (Hooper et al., 2010). Det visade sig att den 

empatiska oron som sjuksköterskor kände var associerad med compassion fatigue vilket 

ledde till att de kände sig skuldbelagda gentemot sina patienter vilket orsakade ångestkänslor 

inom dem (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b). Sjuksköterskor 
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uttryckte en bred variation av känslor, negativa och positiva, då de vårdade kritiskt sjuka 

patienter med obefintliga chanser till överlevnad. Detta medverkade till utvecklandet av 

compassion fatigue då sjuksköterskor upplevde att dessa känslor var svårhanterliga i 

samband med att bete sig professionellt inför patienten samt dess släktingar (Giarelli et al., 

2016; Torjuul et al., 2007).  

5.3.2 Arbetsmiljö 

Stress och tidsbrist uppmärksammades som en bidragande faktor till compassion fatigue 

(Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Giarelli et al., 2016; Neville & Cole, 2013; Yoder, 

2010). Det identifierades att sjuksköterskor upplevde en högre stressnivå då de hade 

personliga problem hemma (Drury et., al 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Giarelli et 

al., 2016). Sjuksköterskor beskriver en orkeslöshet och brist på energi (Berger et al., 2015; 

Drury et al., 2014). I ett senare skede blev det svårare för sjuksköterskor att bearbeta 

situationerna med patienterna då ork och energi saknades (Berger, 2015) vilket försvårades 

ju längre de arbetade som sjuksköterskor (Torjuul et al., 2007). Bristen på tid orsakade ännu 

mindre tid för återhämtning vilket resulterade i att de fick använda arbetstid för att kort 

återhämta sig inne på toaletten. Bristen på sömn för att kunna samla nya krafter medverkade 

till compassion fatigue (Drury et al., 2014). Tidsbristen och det snabba tempot gjorde att 

sjuksköterskor fick prioritera om sina uppgifter i en ordning som de kände sig missnöjda och 

otillräckliga med (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). I en av artiklarna beskrevs upplevelsen 

av att ha en hög arbetsbelastning då flera olika saker ska göras på en gång. Sjuksköterskor 

nämnde en önskan av att arbetet endast skulle fokusera på patienterna och deras mående, 

men i nuläget lades större fokus på administrativa uppgifter (Yoder, 2010). Den stressiga 

arbetsmiljön och personalbristen upplevdes tungt (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; 

Yoder, 2010). I två artiklar ansåg sjuksköterskor att de inte hade tid att bekanta sig och bygga 

upp en relation med patienterna på grund av tidsbristen (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 

2016). I en annan artikel nämndes det att vid personalbrist på andra avdelningar blev 

sjuksköterskor tillfrågade att lämna sin egen avdelning och ställa upp vilket några av 

sjuksköterskor upplevde som besvärligt då de inte kände till patienterna eller personalen 

(Drury et al., 2014).   

En av artiklarna visade att sjuksköterskor som arbetade 8-timmarsskift låg högre i riskzonen 

för compassion fatigue än de sjuksköterskor som arbetade 12-timmarsskift. Detta påvisade 

en procentuell förändring på 2% då de som arbetade 8-timmarsskift utgjorde 14% och de som 

arbetade 12-timmarsskift utgjorde 12% (Yoder, 2010). Däremot nämner en annan artikel att 

skillnaden mellan sjuksköterskor som arbetade 8–10-timmarsskift och sjuksköterskor som 

arbetade 12-timmarsskift är obefintlig (Hunsaker et al., 2015). Inga skillnader i kön eller 

utbildningsnivå uppmärksammades (Hunsaker et al., 2015). I en annan artikel poängteras 

signifikanta skillnader då det visade att kvinnor har en ökad risk att drabbas av compassion 

fatigue i jämförelse med män (p = o.o12), 90% av de deltagande var kvinnor och 10% var män 

(Hooper et al., 2010) vidare benämns inga signifikanta skillnader i arbetslivserfarenhet och 

utbildning (Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Hooper et al., 2010; 

Hunsaker et al., 2015). Ålder och erfarenhet bland sjuksköterskor visade sig ha en betydelse 

för utvecklandet av compassion fatigue (Berger et al., 2015; Sacco et al., 2015; Torjuul et al., 
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2007), i en annan artikel benämns endast erfarenhet som en bidragande faktor till 

compassion fatigue (Yoder, 2010). Två artiklar anmärkte att sjuksköterskor yngre än 40år 

hade större risk för att drabbas av compassion fatigue än de som var äldre än 40år p = 0.05 

(Berger et al., 2015), p = 0.027 (Hunsaker et al., 2015) medan Sacco et al. (2015) beskriver att 

sjuksköterskor äldre än 40 år har en högre risk att drabbas av compassion fatigue p = 0.002.  

5.4 Hantering av compassion fatigue 

Nedan beskrivs hur sjuksköterskor hanterar compassion fatigue, det uppmärksammades i 

artiklarnas resultat att stöd från omgivningen samt regelbunden fysisk aktivitet var värdefullt 

för sjuksköterskor.  

5.4.1 Stödjande omgivning  

Sjuksköterskor nämnde att stöttning ifrån andra personer var betydelsefullt för att kunna 

hantera och förebygga compassion fatigue (Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Torjuul et 

al., 2007; Yoder, 2010). Sjuksköterskor berättade om vikten av att ha stöd hemifrån och 

trygga sociala nätverk för att kunna hantera den dagliga stressen på arbetsplatsen. För att 

undvika compassion fatigue ansåg sjuksköterskor att deras mentorer, de erfarna 

sjuksköterskorna, kunde ge dem det bästa stödet. Detta i form av reflektion ledde till 

minskad stress och gav förutsättningar till en bättre arbetsmiljö (Drury et al., 2014). En 

annan viktig beståndsdel var att ha stöd av sin högre chef då tuffa situationer uppstod (Drury 

et al., 2014; Torjuul et al., 2007) samt upplevelsen av att bli bekräftad och uppskattad för 

jobbet man dagligen utför (Torjuul et al., 2007). En medverkande faktor till compassion 

fatigue ansågs vara otillräckligt stöd från arbetsledningen (Drury et al., 2014; Giarelli et al., 

2016; Hunsaker et al., 2015; Potter et al., 2013; Yoder, 2010). De få sjuksköterskor som 

kände att de fick bra stöd av cheferna hade en lägre risk för att drabbas av compassion fatigue 

p = 0.05 (Hunsaker et al., 2015).  

En aspekt som sjuksköterskor berättade om var att kunna ha tillgång till en pastor som man 

kunde be, tro och prata med för reflektion kring påfrestande händelser (Berger et al., 2015; 

Yoder, 2010) samt stöttning av närstående (Berger et al., 2015; Drury et al., 2014; Giarelli et 

al., 2016; Torjuul et al., 2007). Det ansågs även betydelsefullt att få stöttning av sina kollegor 

oavsett om det bara var en klapp på axeln eller en uppmuntrande kommentar (Drury et al., 

2014; Torjuul et al., 2007). Sjuksköterskor ansåg det värdefullt att kunna diskutera och 

öppna sig för sina kollegor om etiskt svåra situationer då de upplevde en slags bekräftelse av 

att någon annan också upplevt liknande situationer (Torjuul et al., 2007). Ett upplyftande 

tips som sjuksköterskor beskrev var egenskapen att kunna skilja på privatlivet och arbetslivet 

(Giarelli et al., 2016; Torjuul et al., 2007; Yoder, 2010). En värdefull önskan som 

sjuksköterskor hade var att kunna gå iväg några minuter för återhämtning i ett lugnt och 

avlägset rum (Drury et al., 2014). En av artiklarna lyfter vikten av att få en ro inom sig innan 

man lämnar arbetsplatsen, detta gjordes genom att reflektera för sig själv vad man 

åstadkommit under sitt arbetspass. Det handlade om att nå ett slags consensus inom sig, att 
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alla arbetsuppgifter var avklarade och att patienters behov var tillgodosedda för att bekräfta 

för sig själv att man tagit sitt ansvar (Torjuul et al., 2007).  

5.4.2 Hälsofrämjande strategier 

Resultatet påvisade att ha en hälsosam livsstil minskade risken för att drabbas av compassion 

fatigue p = 0.01 (Neville & Cole, 2013). Hälsofrämjande aktiviteter såsom träning och 

promenader på fritiden ansågs vara förebyggande för sjuksköterskor (Berger et al., 2015; 

Giarelli et al., 2016; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010). I en av artiklarna benämns olika 

aktiviteter som sjuksköterskor kan utföra såsom kickboxning, zumba, yoga, cykling, simning, 

ridning och vandring (Neville & Cole, 2013).  

Förebyggande strategier som uppmärksammades var självuppmuntran, att man alltid gör sitt 

bästa, känslomässig distansering, minnas de fina stunderna och hitta det positiva i saker och 

ting (Giarelli et al., 2016). Sjuksköterskor använde sig av en strategi för att minska risken för 

compassion fatigue, strategin innebar att en inre dialog fördes för att öka motivationen till att 

fortsätta vårda samt reducerade de sin stress genom att påminna sig själva om varför de 

jobbar som sjuksköterskor och försöka upprätthålla den tanken (Giarelli et al., 2o16). En 

annan artikel beskriver att användandet av humor och tårar kan vara en strategi som 

minskar risken för att drabbas av compassion fatigue. Ytterligare strategier var att gömma 

sina känslor, matmissbruk eller att vara frikostig med sina pengar för att kunna hantera svåra 

situationer, detta ansågs dock vara riskabla strategier (Berger et al., 2015). Däremot benämns 

det i en annan artikel att sjuksköterskor överäter, spenderar pengar och behåller kontakten 

med patienter och dess anhöriga via sociala medier efter att de skrivits ut för att hantera 

compassion fatigue (Berger et al., 2015). 

I ett utbildningsprogram för sjuksköterskor gällande förebyggande av compassion fatigue 

uppmärksammades det att det var värdefullt att få reflektera med andra sjuksköterskor som 

också upplevt compassion fatigue då det kändes tryggt att någon annan upplevt samma 

känslor. Utbildningen hjälpte sjuksköterskor att koppla av från arbetet då de lärde sig nya 

strategier för att kunna hantera stressen. Sjuksköterskor lärde sig vikten av att inte ta på sig 

för mycket arbete då det ansågs vara bättre att arbetsuppgifter får ta sin tid för att undvika 

stressen och de följande misstagen (Potter et al., 2013). Det uppmärksammades även i en 

annan artikel att stresshantering gynnade sjuksköterskor positivt då det minskade risken för 

compassion fatigue på arbetsplatsen (Neville & Cole, 2013). Vidare beskrevs andra åtgärder 

som fungerade på kort sikt såsom att få ta några minuters paus ifrån patienterna under 

arbetspasset eller möjligheten att kunna få en extra ledig dag. Åtgärder som fungerade på 

längre sikt var att säga upp sig från arbetsplatsen eller att gå ner i arbetstimmar till en början 

(Berger et al., 2015; Yoder, 2010). I en artikel belystes det att 15% av sjuksköterskor 

planerade att lämna sina arbeten inom det kommande året, vilket påvisade att arbetsmiljön 

varit en bidragande faktor till att sjuksköterskor drabbats av compassion fatigue (Kelly, 

2015).  
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt sammanställs en metod-, resultat- och etikdiskussion som avslutas med förslag 

på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras val av metod, urval, datainsamling samt dataanalys som har tillämpats i 

examensarbetet. Syftet med examensarbetet var att beskriva aspekter av compassion fatigue 

ur sjuksköterskors perspektiv. En allmän litteraturöversikt utifrån Fribergs beskrivning 

(2017a) valdes, metoden tillämpades då kvalitativ och kvantitativ forskning inom 

ämnesområdet utnyttjades. Detta begränsade inte sökningen av artiklar, en helhetsförståelse 

av ämnesområdet var lättare att nå då urvalet var större vilket ansågs vara en fördel. Polit och 

Beck (2012) beskriver att en kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar kan vara av 

nytta då resultaten kompletterar varandra vilket är en fördel. Tankar som uppstod i början av 

examensarbetet var att möjligen utföra en empirisk studie där sjuksköterskor på närliggande 

sjukhus skulle intervjuas personligen eller via utskickade enkäter besvara frågor. Det 

betraktades som ett sätt att få en djupare förståelse av intresseområdet och en insikt om 

sjuksköterskors upplevelse. Detta valdes att uteslutas under ett tidigt skede då tiden var 

begränsad och ett färdigställande av examensarbetet inte hade kunnat ske inom den givna 

tidsramen. Därav valdes en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs beskrivning (2017a) trots 

intresset för en empirisk studie. 

Databaserna som användes till detta examensarbete var primärt CINAHL Plus och PubMed 

då det ansågs som en styrka att vara konsekvent och inte kombinera fler än två databaser. 

Dessa databaser valdes då det rekommenderades av Östlundh (2017) och för att de innehöll 

en variation av vårdvetenskapliga artiklar. CINAHL Plus och PubMed ansågs ha 

lättförståeliga sökfunktioner som var av värde och relevanta för de sökningar som var 

planerade att utföras. Sökfunktionerna liknade varandra, det som skiljde dem åt var att i 

PubMed kunde inte Peer-reviewed tillämpas i sökningen. Däremot kunde detta utföras i 

CINAHL Plus vilket sågs som en styrka och i PubMed ansågs det vara en svaghet. 

Avgränsningar valdes utifrån de funktioner som var tillgängliga i databaserna CINAHL Plus 

och PubMed. De tillämpade avgränsningarna erhöll artiklar inom publikationsåren 2013–

2017, det ansågs önskvärt att generera den senaste forskningen om compassion fatigue vilket 

tycktes öka trovärdigheten i examensarbetet. Polit & Beck (2012) beskriver att trovärdigheten 

visar hur pålitlig forskningen är därav ansågs det av vikt att inkludera den senaste 

forskningen av artiklar. Å andra sidan gav tidsramen endast ett begränsat antal träffar vilket 

var otillräckligt, därav valdes det att utöka tidsramen ytterligare till maximalt tio år då de 

ansågs bibehålla den relevans som eftersträvats. Detta effektiviserade artikelsökningen och 

genererade tio artiklar som höll sig inom tidsramen av fem år, två artiklar från år 2010 och en 

artikel från år 2007. Det större publikationsspannet ansågs inte påverka resultatet då 

artiklarna trots sitt publikationsår uppfyllde sin roll i examensarbetet. CINAHL Plus och 

PubMed erhåller avgränsningen ”full text”, detta valdes att inte nyttjas då det kunde påverka 
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resultatet av sökningen och sortera bort artiklar av relevans. En annan avgränsning som båda 

databaserna erhöll var språkfunktionen, detta valdes även att uteslutas då majoriteten av 

artiklar som genererades i artikelsökningen var på engelska. 

Vidare utökades artikelsökningen genom att relevanta sökord tillämpades i CINAHL Plus och 

PubMed. I det första skedet användes sökordet ”compassion fatigue” vilket resulterade i ett 

högt antal sökträffar med ett brett urval av artiklar, både av relevans och irrelevans. 

Sökorden valdes att utökas i kombination med andra ord för att smalna av urvalet samt svara 

på syftet för examensarbetet. När sökorden ”empathy”, ”factors”, ”pediatric”, ”burnout”, 

”nurses”, ”nurs*”, ”compassion satisfaction”, “experience” och “oncology” kombinerades 

med den booleska operatören AND smalnades urvalet av och blev lätthanterligt. I början av 

examensarbetet var målet att ha minst tolv artiklar vardera till bakgrunden samt resultatet 

för att få ihop tillräckligt med datamaterial. För att generera fler artiklar valdes att inkludera 

några som hittats via manuella sökningar ur relevanta artiklars referenslistor. Östlundh 

(2017) beskriver manuella sökningar som en effektiv sökmetod för att få fram fler artiklar av 

relevans. Detta tillämpades och genererade ytterligare två artiklar som visas i Bilaga A. 

Majoriteten av de manuella sökningarna var inte relevanta för resultatet då de var reviews 

eller inte svarade på syftet och valdes därför att exkluderas.  

Det upplevdes som en svårighet att hitta artiklar som endast berörde allmänsjuksköterskor, i 

sju av artiklarna benämns specialistsjuksköterskor i titeln vilket var missvisande till en 

början. En närmare granskning visade att samtliga artiklar endast inkluderat legitimerade 

sjuksköterskor utan specialistutbildning. Allmänsjuksköterskor i artiklarna arbetade på olika 

vårdavdelningar inom onkologi, pediatrik, kirurgi, primärvård, intensivvård och 

akutsjukvård. Därmed uppskattades artiklarna vara av värde då ett starkt skäl till att dessa 

artiklar valdes till resultatet var att variationen av vårdavdelningar gav en djup inblick i hur 

compassion fatigue kan visa sig i olika miljöer. 

Artikelmatrisen innehöll vid påbörjad kvalitetsgranskning 13 artiklar, då 

kvalitetsgranskningen enligt Fribergs (2017) beskrivning utfördes upptäcktes två artiklar som 

var irrelevanta för examensarbetets syfte och valdes därav att tas bort och ersättas med två 

nya artiklar som uppnår hög kvalité. Detta resulterade i sammanlagt tretton artiklar, åtta 

kvantitativa artiklar, två kvalitativa artiklar och tre artiklar av mixed method. Anledningen 

till att fler kvalitativa artiklar inte valdes var då färre artiklar inom den kvalitativa 

forskningen belyser sjuksköterskors uppkomst- och hantering av compassion fatigue. Denna 

begränsning ansågs vara en svaghet då flera kvalitativa artiklar hade kunnat öka 

trovärdigheten i examensarbetet då de kvalitativa artiklarna hade kunnat belysa uppkomst- 

och hantering av compassion fatigue ytterligare på ett sätt som kvantitativa artiklar inte 

kunnat. Kvalitetsgranskningsfrågorna formulerades om eftersom de ansågs vara otydliga 

vilket kan ha minskat trovärdigheten då frågorna omtolkats. Svårigheter upplevdes vid 

granskning av artiklarna då svaren i flertalet artiklar inte framkom tydligt, detta medförde att 

ytterligare tid lades ner på att läsa artiklarna flera gånger vilket sågs som en svaghet. En av 

granskningsfrågorna, fråga 14 berör endast kvalitativa artiklar därav valdes denne att 

placeras sist i Bilaga B. De åtta kvantitativa artiklarna markerades med ”-” då frågan inte 

berörde dem. Samtliga svar poängsattes vilket i det senare skedet bedömde artiklarnas 

kvalitet, poängsystemet delade upp de olika kvalitéerna i låg-, medel- och hög kvalitet. Detta 
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uppfattades överflödigt då kvalitén inte påverkade valet av artiklar, det väsentliga var 

innehållet. Efter kvalitetsgranskningen påbörjades analysen utifrån Fribergs (2017a) 

beskrivning. Detta upplevdes utmanande till en början då det var komplicerat att skapa en 

översikt av det första utkastet därav valdes det att strukturera om översikten på nytt. Detta 

genomfördes genom att läsa artiklarna flera gånger och få en tydligare bild av dem via 

färgkoder som tydliggjorde analysen och skapade en övergripande bild mellan de olika 

metoddelarna i artiklarna. Detta underlättade analysprocessen då det strukturerade upp 

översikten på ett tydligare sätt och examensarbetet kunde flyta på effektivt.  

Polit och Beck (2012) beskriver tre begrepp för att säkerställa ett arbetes tillförlitlighet. Det 

första begreppet giltighet behandlar utvärderingen av en studies kvalitet och fokuserar på 

trovärdigheten av data som behandlats samt om det är överensstämmande med verkligheten 

(Polit & Beck, 2012). Eftersom det valdes att endast använda artiklar som var Peer-reviewed 

då det ansågs sanningsenligt eftersträvades giltighet redan från början. Artiklar som svarade 

an på examensarbetets syfte valdes att inkluderas. Flera artiklar uppfyllde detta kriterie och 

detta stärktes ytterligare då flertalet artiklar kompletterade varandra genom att presentera 

liknande resultat. Vidare bidrog ytterligare kvalitetsgranskningen enligt Fribergs beskrivning 

(2017) till en ökad giltighet. Det andra begreppet trovärdighet går ut på att en studie ska 

kunna genomföras igen och fortfarande ge samma eller liknande resultat som tidigare (Polit 

& Beck, 2012). Hela arbetsprocessen i examensarbetet har tydligt beskrivits för att det ska 

kunna tillämpas igen av någon annan. Det har beskrivits genom att sammanställa bilagor och 

textinnehåll som tydligt förklarar arbetsprocessen som tillämpats genomgående under 

examensarbetet, detta anses vara en styrka som påvisar trovärdighet. En annan aspekt som 

stärker trovärdigheten i examensarbetet är att båda parter läst samtliga artiklar var för sig 

och bildat sin egen uppfattning samt formulerat om innehållet innan en sammanställning 

skett. Detta för att undvika förvrängningar samt bibehålla originalartiklarnas innehåll men 

formulerat med andra ord. Det tredje begreppet överförbarhet innebär att resultatet i en 

studie ska vara möjlig att appliceras i ett annat sammanhang (Polit & Beck, 2012). Då 

resultatet påvisade att compassion fatigue kunde visa sig hos sjuksköterskor trots ålder, kön, 

land och arbetsplats ansågs det möjligt att genomföra liknande resultat i ett annat 

sammanhang.  

Sammanfattningsvis har arbetsprocessen genomgående under examensarbetet fungerat väl 

då samtligt innehåll sammanställts av båda parter. Delaktigheten har varit ömsesidig från 

båda håll då samarbetet har bibehållits under arbetsprocessens gång samt att båda parter har 

mötts vid avsedda träffar. På så sätt har arbetet genomförts rättvist och båda parter upplever 

samma delaktighet och engagemang under examensarbetet.   
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6.2 Resultatdiskussion 

Under detta avsnitt kommer artiklarnas skillnader och likheter bland syfte, metod och 

resultat att diskuteras tillsammans med tidigare forskning, styrdokument och det teoretiska 

perspektivet.  

6.2.1 Diskussion av skillnader och likheter bland artiklarnas syfte 

I resultatet påvisades det att fem kvantitativa artiklar samt en artikel av mixed method i sitt 

syfte beskrev förekomsten av compassion fatigue ur varierande synvinklar på olika 

vårdavdelningar (Berger et al., 2015; Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; 

Sacco et al., 2015; Yoder, 2010) vilket ansågs vara en styrka i examensarbetet då det gav en 

översikt samt ett bredare synsätt kring compassion fatigue beroende på vilken vårdavdelning 

det var. Däremot ansågs detta även vara en nackdel då det skapade svårigheter gällande 

likheter och skillnader vilka var svåra att identifiera inom specifika vårdavdelningar. Detta 

hade varit intressant att undersöka, dock hade det ingen betydelse i detta examensarbete då 

en undersökning kring detta inte var avsett att utföras. Resterande sju artiklar hade 

varierande syften som relaterade till compassion fatigue (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; Giarelli et al., 2016; Neville & Cole, 2013; 

Potter et al., 2013; Torjuul et al., 2007), vardera artikel utgjorde sin del i resultatet därav 

ansågs inte de varierande syftena vara en svaghet då resultaten kunde kopplas ihop. En 

artikel beskrev i syftet om ett speciellt framtaget program för sjuksköterskor som fokuserade 

på att förebygga compassion fatigue, vid första anblick ansågs det inte vara av relevans för 

examensarbetet. Däremot efter att ha läst artikelns resultat ett flertal gånger ansågs det 

passande och inkluderades därav (Potter et al., 2013). Därefter valdes det att läsa resultatet 

efter att ha läst syftet för att säkerställa att artikeln är passande för examensarbetet vilket 

ansågs vara en styrka då en noggrannhet tillämpades.  

6.2.2 Diskussion av skillnader och likheter bland artiklarnas metod 

I resultatet uppmärksammades att majoriteten av sjuksköterskor i artiklarna var kvinnor, 

minoriteten var män vilket bedömdes vara en svaghet för examensarbetet då det påvisar att 

yrket är dominerat av kvinnor och en uppfattning av manliga sjuksköterskor saknades. Därav 

blev det även svårare att jämföra de olika könen gällande uppkomst- och hantering av 

compassion fatigue då männen utgjorde en otillräcklig del av resultatet från artiklarna. Tre av 

artiklarna nämnde inte deltagarnas kön (Drury et al., 2014; Hunsaker et al., 2015; Yoder, 

2010) vilket bedömdes vara en nackdel då en uppfattning kring artiklarnas deltagare inte 

kunde bildas, detta minskade trovärdigheten då en tydlig beskrivning av deltagare inte 

framställts.  

Samtliga artiklar beskrev vilket land studien utförts i, likheter kunde identifieras då nio av 

tretton artiklar nämner att studierna utförts i USA (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; 

Hooper et al., 2010; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Neville & Cole, 2013; Potter et al., 

2013; Sacco et al., 2015; Yoder, 2010), två av studierna var utförda i Portugal (Duarte & 
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Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b) samt en studie i Australien (Drury et 

al., 2014) respektive en i Norge (Torjuul et al., 2007).  

Enkäter och frågeformulär är en fördel att använda för att samla in data då de är anonyma 

samt ger ett generaliserbart och trovärdigt resultat inom en population (Polit & Beck, 2012), 

detta sågs som en fördel i artiklarna då fler sjuksköterskor deltog i studierna. I de två 

kvalitativa artiklarna (Drury et al., 2014; Torjuul et al., 2007) samt i en artikel av mixed 

method (Giarelli et al., 2016) intervjuades sjuksköterskor. Enligt Polit och Beck (2012) ger 

intervjuer väl utvecklade svar som ger en större förståelse för ett fenomen, forskare kan därav 

ställa följdfrågor vilket är en styrka då en oklarhet kring gensvar inte uppstår. I fyra artiklar 

beskrevs det inte om sjuksköterskor skrivit på ett skriftligt godkännande inför deltagandet i 

studien (Berger et al., 2015; Hooper et al., 2010; Neville & Cole, 2013; Yoder, 2010), detta 

ansågs vara en svaghet för examensarbetet då det tydligt framkommit i resterande åtta 

artiklar (Drury et al., 2014; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017b; 

Giarelli et al., 2016; Hunsaker et al., 2015; Kelly, 2015; Potter et al., 2013; Sacco et al., 2015; 

Torjuul et al., 2007) och anses vara av högt värde för att artikeln ska påvisa att den utförts 

etiskt rätt. Då metodavsnitt var tydligt beskrivna bidrog det till en ökad trovärdighet från 

båda parter och en helhet var enklare att förstås.  

6.2.3 Diskussion av skillnader och likheter bland artiklarnas resultat 

Resultatet påvisar tydligt att compassion fatigue utvecklar sig i en relation mellan 

sjuksköterska och patient, Eriksson (2014) förklarar att en relation mellan vårdare och 

patient krävs för att kunna vårda, det ska finnas utrymme för uttryck av begär, behov och 

problem. Tidigare forskning poängterar att sjuksköterskor har en oerhört viktig roll i 

vårdandet (Joinson, 1992; Morrisson & Karol, 2014). Däremot framkom det i resultatet 

svårigheter gällande att bibehålla en ”perfekt” sjuksköterskeroll då stress och tidsbrist 

uppmärksammades vara bidragande faktorer till compassion fatigue. Sjuksköterskor 

upplevdes ha ökade stressnivåer då de hade privata problem hemma och hade svårigheter att 

distansera sig från problemen under arbetstid, Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

poängterar att det är av värde att sjuksköterskor kan reflektera över sina styrkor och 

svagheter för att förbättra sig i sin yrkesroll. Den tidigare forskningen beskriver att 

sjuksköterskors negativa inställning kan innebära en riskfylld vård för patienter (Potter et al., 

2010; Smart et al., 2014). Resultatet tyder på att detta dessutom blir en negativ konsekvens 

då sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats eller lämnar sjuksköterskeyrket helt. I motsats 

till detta så innebär compassion satisfaction som tidigare forskning beskrivit, att 

sjuksköterskor vid hög trivsel och välmående på arbetsplatsen upplever en positiv energi och 

inte vill lämna yrket (Galiana et al., 2017).  

Resultatet belyser att sjuksköterskor upplevde svårigheter att känna medlidande gentemot 

patienterna då de upplevde att deras öden kunde ha tillhört dem själva. Detta kan kopplas till 

Eriksson (2015) som beskriver att den andre människans börda bör upplevas som sin egen. 

Därmed bör ett humanistiskt förhållningssätt bibehållas i mötet med en lidande människa, 

ett medlidande uppfattas inte som ett medlidande förrän det visats i handlingar. Resultatet 

tydde på att sjuksköterskor hade svårt att bearbeta situationer som uppstod med patienter då 
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de uppgav att ork, energi samt tid saknades för att kunna bekanta sig och utveckla en 

relation. Att inte ha tid för patienterna och visa medlidande medverkade till känslor av 

otillräcklighet hos sjuksköterskor vilket ansågs vara en bidragande orsak till compassion 

fatigue. Tidigare forskning beskriver detta som en negativ aspekt för sjuksköterskor då detta 

kan leda till att sjuksköterskor känner ett misslyckande i sin yrkesroll och därmed undviker 

specifika patientgrupper (Adimando, 2017). Resultatet beskrev olika strategier för att hantera 

compassion fatigue, att få reflektera med andra kollegor beskrevs vara en strategi som kunde 

bidra till att sjuksköterskor trivdes bättre på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. 

Det uppmärksammades även i resultatet att omhändertagandet av patienterna försvårades 

desto mer erfarenhet sjuksköterskor uppgavs ha, vilket bekräftade att ålder samt erfarenhet 

hade en roll i uppkomsten av compassion fatigue hos sjuksköterskor. Däremot beskrivs det i 

den tidigare forskningen att då sjuksköterskor upplever positiva känslor relaterat till 

omhändertagandet av patienter drivs de framåt och har en högre arbetsmoral (Coetzee & 

Klopper, 2010). Detta anses vara en positiv aspekt då Eriksson (2015) påpekar att en 

uppoffring ska ske för att vara behjälplig för sin medmänniska. Resultatet indikerade även på 

att sjuksköterskors empatiska oro kunde kopplas till compassion fatigue samt att oron 

medförde en skuldkänsla hos sjuksköterskor gentemot sina patienter. Utifrån detta sågs en 

koppling till vad Holm (2001) beskriver, att en empatisk förmåga innebär att kunna sätta sig 

in en annan individs positiva så väl som negativa känslor. Därav kunde sjuksköterskor 

uppleva en slags skuld då de satte sig in i patientens livsvärld och därmed kunde känna av 

hens känslor. Hunt et al. (2017) beskriver att sjuksköterskor är skyldiga att ge vård som är 

präglad av empatin och därav kunna utföra medkännande handlingar, de ska kunna dela 

känslor med patienten för att ett givande möte ska kunna äga rum.  

Resultatet visade vidare att den ideala sjuksköterskerollen var svår att leva upp till då höga 

krav från patienten samt anhöriga ställdes vilket medverkade till compassion fatigue. 

Sjuksköterskor kände sig illa till mods då patienterna inte accepterade vården för att den 

uppfattats bristande. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att vården som ges till 

patienter samt anhöriga ska präglas av värdighet och integritet samt upplevas förtroendefull 

från båda parter. Vidare beskrev resultatet att negativa beteenden samt aggressivitet från 

patienterna medverkade till compassion fatigue hos sjuksköterskor. Trots att sjuksköterskor 

upplevde detta obehagligt hade de en skyldighet att följa de riktlinjer samt styrdokument som 

professionen styrs av. ICN:s etiska kod (2017) för sjuksköterskor understryker att 

sjuksköterskor ska bibehålla ett professionellt förhållningssätt. Därmed är det även viktigt för 

sjuksköterskor att sätta professionella gränser gentemot patienterna, Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) beskriver att vården i första hand ska grunda sig i patienters 

självbestämmande vilket innebär att sjuksköterskor ska vara öppna för patienters åsikter.  

Sjuksköterskor uppgavs i resultatet ha ett flertal strategier för att hantera compassion fatigue 

samt minska riskerna för dess utvecklande, detta var hälsofrämjande aktiviteter som utfördes 

på fritiden. Dessa kunde vara zumba, yoga, cykling och simning. Denna aspekt ansågs vara 

gynnsam för sjuksköterskor då de i sitt arbete enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) täcker flera ansvarsområden där de ska kunna främja 

hälsa, förebygga sjukdomar samt lindra lidande. Därav är det av stor vikt att sjuksköterskor 

även bibehåller sin egen hälsa. Resultatet påvisar vidare att sjuksköterskor bör motivera sig 
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själva i svåra situationer och kunna se det positiva i det negativa. Sjuksköterskor bör kunna 

lida med patienten utan att lida själva, detta ska kunna visas i handlingar och kan kopplas till 

Eriksson (1987) som i sin teori beskriver att handlingar som utförs utan kärlek föregår sitt 

syfte. Tidigare forskning beskriver att då sjuksköterskor upplever sämre hälsa kan kärleken 

till att vårda avta med tiden (Coetzee & Klopper, 2010) vilket förklaras vara en negativ 

konsekvens enligt Eriksson (2015) då ett lidande består av två olika delar, det behövs kärlek 

och bekräftelse för att ett lidande ska kunna lindras.  

Slutligen visade resultatet att stödet från vänner, familj alternativt en pastor var värdefullt för 

sjuksköterskor för att förhindra utvecklandet av compassion fatigue då resultatet påvisade att 

avsaknaden av stöd var en bidragande faktor. Eriksson (2015) beskriver att handlingar, stora 

såväl som små kan uttrycka kärlek och medverka till att ett lidande lindras. I resultatet 

uppgavs det att möjligheten att få diskutera med andra människor, främst andra 

sjuksköterskor kring besvärliga händelser ansågs påverka sjuksköterskor positivt då de fick 

möjligheten att lätta på hjärtat. Eriksson (2014) tydliggör att ett lidande utgörs av att känna 

sig oförstådd och osedd, detta kan kopplas samman med det resultatet visar. Att det är viktigt 

att sjuksköterskor upplever en inre ro innan de lämnar arbetsplatsen samt kan urskilja 

arbetslivet och privatlivet – sjuksköterskor bör kunna distansera sig från patienterna när de 

lämnar arbetsplatsen. Eriksson (1987) styrker detta genom att benämna vikten av att få 

avlasta sina känslor och gå vidare då någon lyssnar. Resultatet tydliggjorde även en viktig 

aspekt för att förebygga compassion fatigue, att sjuksköterskor berömde sig själva och sitt 

arbete för att bli påminda om varför de valde yrket samt upprätthåller den tanken vid jobbiga 

situationer. Som den tidigare forskningen beskrev så är compassion fatigue ett stegrande 

tillstånd, därmed är det viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar de symtom som 

uppkommer samt tar dem på allvar för att negativa konsekvenser på arbetsplatsen ska 

undvikas i framtiden (Bush, 2009).  

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetsprocessens gång har hänsyn upprätthållits utifrån lagar och etiska riktlinjer, 

kraven om att inte plagiera, fabricera och förvränga data efterföljdes noggrant (CODEX, 

2017; Vetenskapsrådet, 2017). Personliga åsikter och förutfattade meningar om compassion 

fatigue åsidosattes när arbetet påbörjades för att inte påverka förförståelsen och förvränga 

resultatet. För att påvisa trovärdighet har endast färdigställd forskning från databaserna 

CINAHL Plus och PubMed använts då de publicerar vårdvetenskapliga artiklar som är etiskt 

godkända. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017) beskrivning för att 

säkerställa deras kvalité och att de baserades på god forskningsetik. Då samtliga artiklar var 

skrivna på engelska säkerställdes dess mening och betydelse genom att översätta dem via 

ordböcker för att undvika misstolkningar. Då det var svårt att direkt översätta en del ord till 

svenska skrevs de på engelska för att innebörden av meningen inte skulle missleda läsaren. 

Referenser hanterades enligt APA (2017) för att läsaren på egen hand ska kunna granska 

originalkällor och finna dem i löpande text. Inga etiska svårigheter uppkom under 

arbetsprocessens gång, det som eftersträvats har utförts med sanning i åtanke. 
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6.4 Förslag på vidare forskning  

Under examensarbetets gång har flera tankar kring vidare forskning uppkommit. Ett av 

förslagen var att rikta fokus på manliga sjuksköterskor då det finns minimal forskning där 

män är involverade, stort fokus ligger på kvinnliga sjuksköterskor. En ökad forskning kring 

utveckling av compassion fatigue, upplevelsen av det samt konsekvenser av tillståndet hos 

manliga sjuksköterskor kan påvisa skillnader bland de olika könen. Vidare föreslås en 

djupare kunskap kring compassion fatigue som en del av sjuksköterskeprogrammet för att i 

ett tidigt skede belysa kommande sjuksköterskor om tillståndet. En upplysning skulle kunna 

medverka till färre sjukskrivningar och bättre hälsa för sjuksköterskor.  

7 SLUTSATSER 

I detta examensarbete eftersträvades det att beskriva aspekter av compassion fatigue ur 

sjuksköterskors perspektiv. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde compassion fatigue 

då de regelbundet hanterade patienter som var kritiskt sjuka under stress samt tidsbrist, 

detta skapade ansträngda arbetsmiljöer där både sjuksköterskors och patienters välmående 

sattes på spel. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet hade en ökad risk att drabbas av 

compassion fatigue. Resultatet indikerade att sjuksköterskor kände ett behov att öppna sig 

för någon annan för att kunna hantera compassion fatigue, stödet av familj, vänner samt 

arbetskollegor utgjorde en stor del i hanterandet. I samband med att öppna sig för andra var 

det även av stor vikt att sjuksköterskor öppnade sig för sig själva innan de lämnade 

arbetsplatsen, för att få en slags ro inom sig att de tagit sitt ansvar samt främjat hälsa för 

patienterna. Dessutom använde sjuksköterskor sig av olika hälsofrämjande aktiviteter på 

fritiden för att förebygga compassion fatigue. En viktig aspekt var att skilja på arbetslivet 

samt privatlivet då resultatet även påvisade att compassion fatigue kan uppkomma på grund 

av stress i privatlivet vilket i sin tur hade en påverkan på arbetsprestationen. Därav tydde 

resultatet på att strategier kring hanterandet av compassion fatigue samt undervisning om 

riskfaktorerna visade sig vara effektiva för att förebygga compassion fatigue. En bredare 

kunskap kring ämnet kan motverka utvecklandet av compassion fatigue samt skapa 

förutsättningar för hur arbetsplatser kan stötta sjuksköterskor.  
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compassion fatigue 
bland 
akutsjuksköterskor och 
sjuksköterskor på 
andra vårdavdelningar.  

Kvantitativ metod.  
 
109 sjuksköterskor 
svarade på enkäter.  
 
Analys utförd enligt 
SPSS, Pearsons test 
och p-värde.  
 
 
 
 
 
Land: USA. 

Det visade att 
akutsjuksköterskor har större 
risk för compassion fatigue än 
sjuksköterskor på andra 
vårdavdelningar.  

7. Berger J., 
Polivka B., 
Smoot E., 
Owens H. 
(2015). 

Journal Of 
Pediatric 
Nursing 
 
“Compassion 
Fatigue in Pediatric 
Nurses”. 

Att undersöka 
förekomsten av 
compassion fatigue hos 
sjuksköterskor på en 
pediatrikavdelning.  

Kvantitativ metod. 
 
239 sjuksköterskor 
svarade på enkäter. 
 
Analys utförd enligt 
ANOVA och p-värde.  
 
 
Land: USA. 

Det visade att sjuksköterskor 
drabbades av compassion 
fatigue då de bland annat tar 
hand om sjuka patienter 
dagligen. 

8. Duarte, J., & 
Pinto- 
Gouveia, J 
(2017a). 

European Journal 
of Oncology 
Nursing 
 
”The role of 
psychological 
factors in oncology 
nurses' burnout and 
compassion fatigue 
symptoms”. 

Att undersöka vilken 
roll flera psykologiska 
faktorer har bland 
sjuksköterskor. 
Studien fokuserade på 
att klargöra relationen 
mellan bland annat 
empati, compassion 
satisfaction och 
compassion fatigue.  

Kvantitativ metod.  
 
221 
onkologisjuksköterskor 
svarade på enkäter i en 
tvärsnittsstudie.  
 
Analys utförd enligt 
Pearsons test, SPSS 
och p-värde.  
 
 
Land: Portugal. 

Det visade att sjuksköterskor 
som hjälper och assisterar 
andra upplever compassion 
satisfaction och har mindre 
risk att uppleva compassion 
fatigue.  

9. 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” 

Att undersöka faktorer 
som påverkar 
compassion fatigue, 
utbrändhet och 
compassion 
satisfaction inom 
akutsjukvård.  

Kvantitativ metod.  
 
278 sjuksköterskor 
svarade på enkäter.  
 
Analys utförd enligt 
ANOVA, Pearsons 
korrelation, SPSS och 
p-värde.  
 
 
Land: USA.  

Det visade att ett bristande 
stöd från arbetsledningen 
ökade risken för compassion 
fatigue och utbrändhet. De 
sjuksköterskor med längre 
erfarenhet upplevde en lägre 
grad av compassion fatigue 
jämfört med de sjuksköterskor 
med kortare erfarenhet.  

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/journal/14623889
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/journal/14623889
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/journal/14623889
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10. Duarte, J., & 
Pinto-
Gouveia, J. 
(2017b). 
 

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

Att undersöka 
relationen mellan 
empati och 
skuldkänslor relaterat 
till utbrändhet och 
compassion fatigue.  

Kvantitativ metod.  
 
298 sjuksköterskor 
svarade på enkäter i en 
tvärsnittsstudie mellan 
åren  
2014–2015.  
 
Analys utförd enligt en 
beskrivande analys 
utifrån SPSS och p-
värde.  
 
 
Land: Portugal.  

Det visade att det finns en risk 
att drabbas av compassion 
fatigue och utbrändhet då 
sjuksköterskor känner 
skuldkänslor och ångest vid 
patientens sjukdom.  
 

11. Kelly, L. 
(2015). 

Journal of Nursing 
Scholarship 
 
”Predictors of 
compassion fatigue 
and compassion 
Satisfaction in acute 
care nurses”. 

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

Kvantitativ metod.  
 
491 sjuksköterskor 
svarade på enkäter.  
 
Analys utförd enligt 
ANOVA och p-värde.  
 
 
Land: USA. 

Det visade inga uppenbara 
skillnader mellan de olika 
vårdenheter och 
arbetsuppgifter som 
undersöktes.  

12. Torjuul, K., 
Elstad, I., & 
Sørlie, V. 
(2007). 
 

Nursing Ethics 
 
“Compassion and 
Responsibility in 
Surgical Care”. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
hanterar lidande 
patienter och hur det 
led till compassion 
fatigue.  

Kvalitativ metod. 
 
10 sjuksköterskor 
deltog i intervjuer som 
sedan transkriberades.  
 
Analys utförd enligt 
Ricoueurs 
fenomenologiska 
hermenuetiska 
tolkning.  
 
 
Land: Norge. 

Det visade att sjuksköterskans 
känslighet gentemot 
patientens lidande ökade 
desto längre erfarenhet de 
hade inom yrket.  

13. Yoder, E. 

(2010). 

 

Applied Nursing  

Research 
 
“Compassion  

fatigue in nurses”. 

Att undersöka 
compassion fatigue 
bland flera 
sjuksköterskor och vad 
som leder till det.  

Mixed method. 
 
106 sjuksköterskor 
svarade på enkäter och 
71 av dem 
genomfördes med en 
narrativ del. 
 
Kvalitativ analys 
utifrån en 
innehållsanalys.  
Kvantitativ analys 
utifrån minitab 
software och p-värde.   
 
 
Land: USA. 

Det visade att skillnader i 
upplevelser av compassion 
fatigue är relaterat till 
arbetstider, arbetsmiljö, 
personlighet samt tidigare 
erfarenheter som 
sjuksköterska.  
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