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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Compassion Fatigue beskrivs vara en negativ effekt av att vårda och det kan vara 

svårt att identifiera utan tidigare kunskap om fenomenet. Tidigare forskning visar att 

människor som exponeras för andras lidande och inte förmår distansera sig från detta, löper 

ökad risk för Compassion Fatigue. Problem: Sjuksköterskor arbetar ofta i miljöer med hög 

arbetsbelastning och med patienter som lider. I arbetet tar sjuksköterskor del av patienters 

lidande och löper därmed ökad risk för Compassion Fatigue. Syfte: Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av Compassion Fatigue. Metod: Allmän litteraturöversikt 

genomfördes och i analysen ingick fem kvantitativa artiklar, fyra kvalitativa och två med 

mixed method. Resultat: Att vårda patienter vars tillstånd försämrades visade sig vara 

centralt för uppkomsten av Compassion Fatigue. Att arbeta med onkologisk och palliativ vård 

medförde extra utsatthet. Upplevelser av otillräcklighet uppstod när sjuksköterskorna inte 

såg någon möjlighet att hjälpa patienterna mot tillfrisknande. Stress och att inte kunna 

distansera sig och finna balans mellan arbete och privatliv bidrog även det till Compassion 

Fatigue. Slutsatser: Compassion Fatigue förekommer i vårdande yrken och kan ge följder 

både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskor och arbetsgivare kan därför behöva öka sina 

kunskaper om Compassion Fatigue. Detta för att tidigt sätta in relevanta åtgärder och 

därmed minska utvecklandet av fenomenet.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, Compassion Fatigue, empati, sekundär traumatisk 

stress, utbrändhet 



 

ABSTRACT 

Background: Compassion Fatigue is described as a negative effect of caring and can be 

difficult to identify without having previous knowledge about the phenomena. Research 

shows that being exposed to other persons suffering and not being able to take distance from 

it, increases the risk of developing Compassion Fatigue. Problem: Nurses often works in an 

environment with high workload and suffering. In their work, nurses engage in patients 

suffering and are at greater risk for Compassion Fatigue. Aim: The purpose was to describe 

nurse’s experiences of Compassion Fatigue. Method: A general literature review was 

conducted and the analysis contained five quantitative articles, four qualitative and two with 

mixed method. Result: Caring for patients whose condition is getting worse showed to be 

central in the development of Compassion Fatigue. Working in oncology and palliative care 

units contributed to higher exposure and a sense of inadequacy appeared when the nurses 

did not see any way to help the patients to recovery. Stress and not being able to make 

distance between work life and private life also led to the development of Compassion 

Fatigue. Conclusions: Compassion Fatigue occurs in caring professions and contributes to 

both physical and psychological effects. Nurses and employers may therefore need more 

knowledge about Compassion Fatigue to apply adequate interventions and decrease the risk 

of developing Compassion Fatigue. 

Keywords: Burnout, Compassion Fatigue, compassion, general literature review, secondary 

traumatic stress. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskor möter patienter i olika faser i sjukdomsskeendet och arbetar många gånger i 

organisationer med ett högt arbetstempo. Det kan därför behövas ökad förståelse för vad 

detta kan innebära för sjuksköterskors hälsa. Sjuksköterskor har, bland mycket annat, ett 

grundläggande ansvar att lindra lidande och främja hälsa för patienter. Vid dessa 

arbetsförhållanden kan sjuksköterskor bli så emotionellt utmattade att de inte längre klarar 

av att ge denna vård i samma utsträckning som tidigare. Forskargruppen Care, Recovery & 

Health på Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd, tillhandahöll ett 

intresseområde om Compassion Energy vilket handlade om hur det kan hittas kraft i att 

vårda. Detta intresseområde har inspirerat till att ta reda på mer om Compassion Fatigue 

(CF), då vår egen erfarenhet är att det finns en kunskapslucka kring CF och att det i många 

fall kan vara svårt att se skillnaden mellan CF och utbrändhet. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen upptäcktes denna begreppsförvirring hos sjuksköterskor. 

Genom att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av CF kan kunskap om bakomliggande 

orsaker identifieras. Detta kan vara till nytta i det kommande yrket som sjuksköterskor, då 

det kan möjliggöra tidigare upptäckt och då även tidigare insättning av nödvändiga åtgärder 

mot utvecklandet av CF. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp för att skapa förståelse för vad detta examensarbete 

handlar om. Bakgrunden beskriver även vald teoretisk referensram och avslutas med 

problemformulering. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

I följande avsnitt definieras begreppen Compassion Fatigue, utbrändhet, sekundär 

traumatisk stress, vårdare och empati. 

2.1.1 Compassion Fatigue 

CF etableras som begrepp redan på 1990-talet av Carla Joinson och används då delvis för att 

synliggöra skillnader mellan CF och utbrändhet. CF kan vara i princip omöjligt att upptäcka 

om vårdaren inte redan innehar kunskap om fenomenet (Joinson, 1992). Compassion 

översatt till svenska är empati (Svensk Mesh, 2018) och är ett samlingsbegrepp för både 
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förståelse för andra människors lidande och samtidig vilja att lindra detta lidande (Merriam-

Webster, Online Dictionary, 2018). Fatigue översatt till svenska är trötthet (Svensk Mesh, 

2018). Sammantaget kan CF beskrivas som empatitrötthet och Stamm (2010) definierar CF 

som en negativ effekt av att vårda och menar att CF består av de två komponenterna 

utbrändhet och sekundär traumatisk stress (STS). Figley (2002a) menar att vårdare som har 

svårt att släppa upplevelser av traumatiserade patienter och ältar situationer inom sig kan 

vara drabbade av CF. Vårdare och anhörigvårdare löper risk att utveckla CF (Joinson, 1992; 

Figley, 2002b; Valent, 2002; Showalter, 2010; Boyle, 2011). CF uppkommer akut (Sabo, 

2006; Boyle, 2011). Compassion satisfaction (CS) eller compassion energy är motsatsen till 

CF och Stamm (2010) menar att CS är en positiv effekt av att vårda vilken uppkommer när 

upplevelsen av fulländad arbetsinsats infinner sig. Upplevelsen av att göra skillnad, göra 

något gott för samhället och att arbeta tillsammans med välvilliga kollegor är faktorer som 

bidrar till förhöjd CS (Stamm, 2010). 

Även i andra yrken finns risk för CF. Att arbeta inom socialtjänsten kan involvera att arbeta 

med oroliga människor och därmed kan intensiva känslor förekomma. Situationer hemma 

och på arbetsplatsen samt relationer kan påverkas. Det beskrivs att människor vilka arbetar 

inom socialtjänsten kan oroa sig och uppleva nervositet inför möten med klienter. De 

beskriver symtom som gråtmildhet, hjärtklappning, mardrömmar och stress (Kapoulitsas & 

Corcoran, 2014). Att arbeta inom företagshälsovård, human resources eller som polis kan 

även det öka risken för CF. Att utöva dessa yrken kan leda till att personer upplever 

maktlöshet, isolering och att världen är orättvis och farlig. I mötet med oroliga eller lidande 

människor kan även upplevelser av att inte göra tillräckligt och rentav att inte göra ett 

godtagbart jobb uppstå. Detta kan relateras till exponering av andras lidande (Therani, 

2010). Anhörigvårdare som medverkar vid vårdandet av anhöriga på äldreboende eller 

anhöriga i hemmet kan löpa risk att utveckla CF. För att lindra sin anhöriges lidande kan 

anhörigvårdaren ge av sig själv, fysiskt och psykiskt, tills denne känner sig uppslukad av 

vårdandet. Ansvarskänslan för den anhörige kan bidra till att anhörigvårdaren isolerar sig, 

upplever svårigheter att upprätthålla övriga relationer till exempelvis barn och vänner och 

några uttrycker växande oro över att förlora vänner (Perry, Dalton & Edwards, 2010). När 

personer inte förmår distansera sig från vårdandet kan till slut upplevelser av stress uppstå 

som i sin tur kan leda till CF. Anhörigvårdare beskriver erfarenheter av hopplöshet, 

hjälplöshet och social isolering med efterföljande upplevelser av att inte kunna vara 

empatiska. Några upplever sig inte räcka till för att ge den vård de tycker den anhörige 

förtjänar och kapaciteten att bemöta den anhöriges behov ifrågasätts. Detta kan påverka det 

egna självförtroendet negativt. Anhörigvårdare beskriver sig fysiskt trötta och konstant 

oroliga till följd av vårdandet (Day, Anderson & Davis, 2014). 

2.1.2 Utbrändhet 

Utbrändhet är en form av känslomässig utmattning (Meldrum, King & Spooner, 2002). 

Utbrändhet kan orsakas av att de insatser som görs på arbetsplatsen inte upplevs ha någon 

betydelse, att arbetsmiljön inte är stödjande nog eller att arbetsbelastningen är för hög 

(Stamm, 2010). Valent (2002) beskriver att upplevelsen av maktlöshet, brist på förståelse 

och höga krav från kollegor kan vara några av orsakerna till utbrändhet. Vidare menar Valent 
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(2002) att följderna av utbrändhet kan vara irritabilitet, koncentrationssvårigheter och 

muskelspänningar. Stamm (2010) beskriver att utbrändhet även kan skapa upplevelser av att 

arbetsuppgifter är överväldigande, upplevelser av utmattning och att personligheten inte 

längre är den som önskas. En amerikansk-australiensk studie beskriver att utbrändhet består 

av tre delar, cynism, ineffektivitet och överväldigande utmattning. Cynism orsakar 

objektifiering och förändring i engagemang i patienter och ineffektiviteten innefattar 

upplevelsen av att vara inkompetent, vara minskat produktiv samt försämrad självkänsla. 

Utmattning uppkommer i miljöer av stress där belastningen orsakar fysiska och psykiska 

konsekvenser så som energilöshet, känslomässig utmattning och brist på återhämtning 

(Maslach & Leiter, 2016). En amerikansk studie beskriver att utbrändhet inte uppstår akut 

utan utvecklas över tid (Boyle, 2011). 

2.1.3 Sekundär traumatisk stress 

En amerikansk studie beskriver att sekundär traumatisk stress (STS) kan orsakas av att stötta 

och hjälpa personer som upplevt något traumatiserande (Figley, 2002a). En annan 

amerikansk studie menar att skillnaden på STS och posttraumatisk stress (PTS) är att vid 

STS behöver inte personen själv ha upplevt den traumatiska händelsen, utan STS uppstår av 

att vårda personen som varit med om händelsen. Vidare beskrivs att de som löper störst risk 

för STS är de personer som är starkt empatiska (Melvin, 2015). Stamm (2010) beskriver att 

det ur STS kan utvecklas svårigheter att släppa tankar kring situationer där personer vårdats 

eller på annat sätt delgivit vårdare sina traumatiska upplevelser. Av dessa vårdtillfällen eller 

berättelser kan vårdare få sömnstörningar och oförmåga att skilja på den privata identiteten 

och den identitet denne innehar som vårdare (Stamm, 2010). En engelsk studie beskriver att 

personer inte reagerar lika på traumatiska upplevelser och det som verkar litet och 

överkomligt för en, kan vara stort och oöverkomligt för någon annan. Omständigheter i 

privatlivet beskrivs även vara avgörande för utvecklandet av STS. Om livet utanför arbetet är 

balanserat och glädjefyllt kan traumatiska händelser lättare hanteras (Morrison & Joy, 2016). 

STS har oftast snabb uppkomst och kan vanligtvis härledas till särskilda händelser. Rädsla att 

påminnas om den upplevda situationen med den traumatiserade personen och inre 

upprörande bilder kan förfölja vårdare under längre tid (Stamm, 2010). 

2.1.4 Vårdare 

Begreppet vårdare innefattar människor som utför vårdande av personer som, av sjukdom 

eller funktionsnedsättning, är i behov av hjälp och vård. Detta vårdande kan utföras av 

föräldrar, barn, partners eller andra närstående samt av sjukvårdspersonal. Vårdandet kan 

ske såväl i hemmet som på institutioner som exempelvis sjukhus eller äldreboenden 

(Vårdare, u.å.). Eftersom vårdare enligt denna definition beskrivs vara både 

sjukvårdspersonal och familj, kommer begreppet anhörigvårdare vidare användas i detta 

examensarbete för att beskriva de personer som ej vårdar på institutioner utan i hemmet. 

Detta inkluderar därmed inte utbildad sjukvårdspersonal. Dessa kommer vidare beskrivas 

som vårdare. Anhörigas Riksförbund definierar anhörig som personer vilka vårdar personer 

ur familjen, släkten eller vänkretsen som av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning 

inte klarar av vardagens utföranden självständigt (Anhörigas riksförbund, 2016). 
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2.1.5 Empati 

Begreppet empati beskrivs av Nationalencyklopedin härstamma från grekiskans empatheia 

vilket betyder in och känsla/lidande. Vidare beskriver Nationalencyklopedin empati som 

förmågan att läsa av andra människors sinnesstämningar och känslor samt kunna uppfatta 

och uppleva dessa (Nationalencyklopedin, u.å.). I en engelsk studie beskriver patienter och 

deras anhöriga att sjuksköterskor med empatiskt förhållningssätt uppskattas högt och de 

beskriver sig bli sedda. Ett empatiskt förhållningssätt beskrivs vara en av komponenterna för 

att patienter ska kunna uppleva en god vård (Attree, 2001). Socialstyrelsen (2015) beskriver 

att den empatiska förmågan kan påverkas negativt under stressiga förhållanden. 

2.2 Sjuksköterskors ansvar utifrån lagar och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska god vård utgå från patienters autonomi och den ska 

utföras på ett sätt att den visar patienter respekt samt skapar säkerhet och trygghet (SFS 

2017:30). Patientlagen och Patientsäkerhetslagen beskriver att sjuksköterskor ska, för att 

främja patienters autonomi, i så stor utsträckning som möjligt utföra vårdandet i samråd och 

delaktighet med patienter (SFS 2014:821; SFS 2010:659). Syftet med hälso- och sjukvård är 

enligt Patientlagen att utföra god vård där målet är hälsa och vårdandet ska utföras med 

människors värderingar i beaktande (SFS 2014:821). Enligt Patientsäkerhetslagen ska 

patienter visas omtänksamhet och respekt i verksamheter som strävar efter patientsäkert 

arbete (SFS 2010:659). Det centrala i vårdandet är att främja hälsa och välbefinnande där 

sjuksköterskor utför uppgifter med värdighet gentemot patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). ICN:s etiska kod beskriver att sjuksköterskor bör beakta den 

enskildes och dess anhörigas integritet samt vara lyhörd och visa medkänsla i enlighet med 

mänskliga rättigheter. Det är även sjuksköterskors ansvar att se till den egna hälsan, som 

förutsättning för att kunna ge god vård som inte utsätter patienter för risker (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). För att säkerställa god vård bör sjuksköterskor kontinuerligt 

utvärdera sin kompetens samt befintliga rutiner och vårdmiljö. Sjuksköterskor ska utföra 

arbetsuppgifterna i överensstämmelse med de lagar, författningar och riktlinjer som gäller 

hälso- och sjukvård. Detta i strävan efter att erbjuda patienter möjlighet att behålla, återfå 

eller förbättra sin hälsa. Sjuksköterskor bör eftersträva ett lyhört och empatiskt 

förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

2.3 Teoretisk referensram 

Jean Watsons teori ”A theory of nursing” används som teoretisk referensram för vidare 

förståelse av vad som sker i interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter. Watson 

(1993) beskriver att teorin grundar sig i den mellanmänskliga omvårdnadsprocessen som 

präglas av sjuksköterskors förhållningssätt gentemot patienter. Genom genuint bemötande, 

där sjuksköterskor har för avsikt att skapa relationer med patienter, kan rörelse mot hälsa 

möjliggöras. Utan äkta intentioner från sjuksköterskor, där patienter betraktas som unika, 
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kan patienter snarare undvika vidare interaktion med sjuksköterskorna och detta kan 

innebära negativ inverkan på patienters hälsoprocesser. Vidare beskrivs det som 

betydelsefullt att sjuksköterskor initialt ser till sin egen hälsa för att därefter möjliggöra 

empatiskt och respektfullt engagemang i omsorgsrelationer (Watson, 1993). Genom 

förståelse för sjuksköterskors möten med patienter kan denna teori hjälpa oss i vidare 

förståelse av CF, dess orsaker, hur det ska hanteras och vad begreppet kan innebära för 

omsorgsrelationer. 

Watson (1993) beskriver den mänskliga omsorgen som omvårdandens grund vilket kräver 

fullständigt engagemang där sjuksköterskor involverar hela personligheten i mötet med 

patienter. Sjuksköterskor visar vilja att ge omsorg och vara lyhörd samt ser individen som 

unik. En förutsättning till utförandet av mänsklig omsorg är sjuksköterskors förmåga att vara 

uppmärksamma och visa kärlek mot sitt innersta. Mänsklig omsorg grundar sig i mänskliga 

värden där sjuksköterskors uppdrag är att värdera det mänskliga i linje med omvårdnadens 

ideal. Ur lyhördhet, empati och närvaro kan sjuksköterskor omfamna patienter och stödja 

dessa att acceptera de egna unika upplevelserna. I omsorgsrelationer berör inblandade parter 

varandra och nya erfarenheter tillkommer sjuksköterskor som yrkesmänniskor och 

privatpersoner. I mötet med patienter kan sjuksköterskor få tillgång till patienters tankar och 

upplevelser. Mänsklig omsorg beskrivs som ett gemensamt skeende där patienter och 

sjuksköterskors erfarenheter möts och tillsammans närmar sig lidandet där målet är hälsa. 

Mänsklig omsorg är inte enbart ett utförande utan även en del av sjuksköterskor, där 

förståelse kring de egna behoven av omsorg utgör en av grundstenarna till förverkligande av 

fenomenet. Omsorg om sig själv innebär att sjuksköterskor utvecklar förmågor att visa kärlek 

och respekt till sig själva, vilket är essentiellt för att vidare kunna utföra omsorg och respekt 

mot patienter. Av vikt är även självkännedom och kompetens för hur patienter visas empati 

och medkänsla (Watson, 1993). 

Transpersonella omsorgsrelationer innefattar mötet, inte enbart med patienter utan 

relationer grundas i mötet mellan människa och människa. En förutsättning för att relationer 

ska kunna bildas är sjuksköterskors känslighet inför andras upplevelser. Relationer innebär 

ett givande och tagande där avtryck i varandras livsvärld är oundvikligt och ny förståelse för 

varandra och sig själv kan skapas. I transpersonella omsorgsrelationer skapas skeenden 

mellan inblandade sjuksköterskor och patienter där tidigare erfarenheter, nutid, framtida 

förhoppningar och drömmar kan komma att beblandas och uttryckas. Patienter kan erbjuda 

sjuksköterskor att skrida in i dennes livsvärld av erfarenheter genom att sjuksköterskor visar 

sig närvarande. Ur detta möte kan mottagaren bli delaktig i den andres upplevelse och 

sinnestillstånd vilket kan innebära att den lidande överför ett mått lidande och den lycklige 

överför lycka. Mötena är inte för sjuksköterskor och patienter förankrade till specifika 

tidpunkter utan kan även upplevas på nytt vid senare tillfällen. Transpersonella 

omsorgsrelationer innefattar sjuksköterskors kapacitet att kunna härbärgera någon annan 

individs upplevelser och i sitt inre ta till sig dessa. Att vara mänsklig grundar sig i att 

identifiera sig med andra människor. Dessa relationer rör det innersta vilket kräver 

känslofyllt deltagande där inblandade parter berörs och där patienter erbjuds tillfälle att 

uttrycka sig. I de fall där sjuksköterskors äkta intentioner inte framkommer, där 

arbetsuppgifter enbart utförs utan avsikt att skapa omsorgsrelationer, kommer patienters väg 

mot hälsa försvåras. Detta då dessa inte ges möjlighet att förmedla det som så länge önskats 
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uttryckas. Icke-omsorg innebär okänslighet gentemot patienter där dessa inte ses som unika. 

Ju större samspel och förmedling av upplevelser mellan sjuksköterskor och patienter, desto 

större harmoni och progress mot hälsa. För att möjliggöra detta engagemang bör 

sjuksköterskor utföra omsorg om sig själva och när sjuksköterskor ser till sin egen hälsa kan 

patienter stödjas i sin upptäcktsfärd av det inre där syftet är rörelsen mot hälsa. Människan 

består av kropp, själ och ande där hälsa innebär upplevelse av helhet. Vård av enbart det 

kroppsliga är inte framgångsrikt utan människan bör behandlas i ett integrerat tillstånd 

mellan kroppen, anden och själen för att motverka ohälsa. Hälsa är harmoni och balans 

mellan det inre och yttre och kan innebära ökad självmedvetenhet och validering av sina egna 

upplevelser vilket kan framkalla själv-helande. Ohälsa är inte bara närvaro av sjukdom utan 

kan även innebära disharmoni mellan kropp, själ och ande. Lidande, sorg och förlust kan 

orsaka ohälsa. Patienter ska av sjuksköterskor ledsagas kring den egna hälsan och ohälsan i 

strävan efter autonomi, värdighet och harmoni. Förutsättningar för detta ledsagande 

innefattar sjuksköterskors självkännedom kring det egna behovet av omsorg eftersom att 

behandlas med respekt och värdighet är mänskliga nödvändigheter (Watson, 1993). 

2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar ökad risk för Compassion Fatigue (CF) hos anhörigvårdare som 

vistas i miljöer av sorg, lidande, förluster eller hög arbetsbelastning. Forskningen visar även 

att anhörigvårdare som medverkar vid vårdandet av anhöriga efter inflyttning på 

äldreboende eller som vårdar anhöriga i hemmet löper risk att utveckla CF. Dessa 

anhörigvårdare kan ha svårt att koppla bort oro och tankar om att deras anhöriga lider även 

vid de tillfällen då de inte är där och vårdar. Sjuksköterskor arbetar ofta i miljöer med hög 

arbetsbelastning och med patienter som lider. Watson menar att om patienter ska kunna 

delge sjuksköterskor sitt lidande och möjliggöra en rörelse mot hälsa, är de i behov av 

sjuksköterskors närvaro och empati. Sjuksköterskor kan då ta del av patienters upplevelser 

och låta sig bli berörda. Sjuksköterskor bör därför utföra omsorg om sig själva och värna om 

den egna hälsan för att vidare kunna stödja patienter i sin hälsoprocess. Förhoppningen är 

att med mer kunskap om CF kan sjuksköterskor lättare se varningstecken och därmed arbeta 

förebyggande för att undvika CF. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av Compassion Fatigue. 
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4 METOD 

Detta examensarbete genomfördes med allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Syftet 

med metodvalet var att skapa en övergripande blick av det rådande kunskapsläget kring 

sjuksköterskors erfarenheter av CF. Metoden möjliggjorde inkludering av både kvalitativt och 

kvantitativt material i form av vetenskapliga artiklar. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen i denna allmänna litteraturöversikt inleddes enligt Friberg (2017) med en 

bred sökning för att få överblick av kunskapsläget. Artiklarnas sammanfattningar lästes först 

för att avgöra om innehållet var det som eftersöktes. Datainsamlingens nästa steg var att 

avgränsa sökningen för att försäkra att så många relevanta artiklar som möjligt inkluderades. 

Under sökningens gång dokumenterades sökvägar och sökord noggrant. Databaser som 

användes var Cinahl Plus, Medline, PsycINFO och PubMed. Dessa databaser listades på 

MDH:s onlinebibliotek under kategorin vård, folkhälsa och fysioterapi. Kompletterande 

sökning gjordes manuellt för att skapa jämnvikt mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar 

då tillgången till kvalitativa artiklar upplevdes begränsad. Inkluderades gjorde artiklar som 

svarade an på syftet och var publicerade mellan 2007 och 2018. Artiklarna skulle dessutom 

vara publicerade på engelska, behandla sjuksköterskors perspektiv samt genomgått Peer 

Review. Att artiklar genomgått Peer Review innebär att de granskats vetenskapligt av två 

eller flera, på området, sakkunniga personer (Polit & Beck, 2017). Om Peer review inte finns 

som tillval i databasen kan denna information inhämtas från andra källor (Östlund, 2017) 

och för att kvalitetssäkra artiklar hämtade från databaser utan detta tillval kontrollerades 

dessa även manuellt i Ulrichsweb. Exkluderades gjorde artiklar vars majoritet av deltagare 

arbetade inom specialiteter utanför allmänsjuksköterskans områden och artiklar som inte 

nådde upp till minst medelhög kvalitet i kvalitetsgranskningen. Initialt användes förvalet full 

text men detta valdes senare bort då det upptäcktes exkludera relevanta artiklar. Sökord som 

användes var “compassion fatigue”, “nurs*”, “experience*”, “quality of life”, “hospice”, 

“oncology nurs*”, “trigger*”, “coping” samt “prevalence”. Trunkering med * användes för att i 

träffarna få med samtliga möjliga böjningar och stavningar av sökorden. Citattecken 

användes för att träffarna skulle innehålla orden i samma följd som önskats i de skrivna 

sökorden. Mellan sökorden användes AND för att göra sökningen mer specifik och för att 

försäkra att båda sökorden som skrivits in även fanns med bland träffarna. NOT användes för 

att utesluta ord. Detta i enlighet med Karlsson (2012). Artikelsökningen sammanställdes i 

bilaga A. 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsfrågor i Friberg (2017) som innehöll 

förslag på frågor att ställa sig vid kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

För kvalitativa artiklar användes 14 frågor och för kvantitativa artiklar användes 13 frågor. 

Dessa frågor omvandlades först till frågor som besvarades med ja eller nej för att på så sätt få 

möjlighet att poängsätta svaren vid granskningen. Detta resulterade i att kvalitativa artiklar 

fick max 14 poäng och kvantitativa artiklar max 13 poäng. Varje artikel granskades och 

frågorna besvarades med ja eller nej. Varje ja gav ett poäng och varje nej gav noll poäng. För 
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att sedan avgöra om artiklarna var av hög, medel eller låg kvalitet beslutades, utifrån egen 

bedömning, att det för kvalitativa artiklar och artiklar med mixed method krävdes minst 11 

poäng för att uppnå god kvalitet och minst nio poäng för att uppnå medelhög kvalitet. För de 

kvantitativa krävdes minst 10 poäng för att uppnå hög kvalitet och minst åtta poäng för att 

uppnå medelhög kvalitet. Artiklar som inte nådde upp till minst medelhög kvalitet 

exkluderades. Av de 11 artiklarna som inkluderades hade nio hög kvalitet och två medelhög 

kvalitet (Bilaga B). 

4.2 Dataanalys 

Valda artiklar analyserades enligt Fribergs (2017) tre steg där det första steget var att läsa 

igenom de utvalda artiklarna flera gånger. De artiklar som inkluderades (Bilaga C) skrevs ut i 

pappersformat för att lättare få överblick. Det insamlade materialet lästes upprepade gånger 

för att få djupare förståelse och helhet. Under tiden de lästes skrevs sammanfattning av varje 

del. Därefter urskildes likheter och skillnader i artiklarna, vilket är andra steget i analysen 

enligt Friberg. Först jämfördes artiklarnas syften genom att med överstrykningspennor i flera 

kulörer markera syftet i varje artikel. De artiklar vars syften liknade varandra markerades alla 

i samma kulör. Vidare användes samma tillvägagångssätt för att finna och sammanställa 

likheter och skillnader i artiklarnas metoder samt resultat. Dessa färgmarkerade textstycken 

utgjorde sedan grunden för analysen och i det slutgiltiga steget i analysen beskrevs de 

gemensamma fynden där främst resultatet av de studerade artiklarna stod i fokus. Resultatet 

från artiklarnas resultat presenterades sedan i tre teman. 

4.3 Etiska överväganden 

I denna allmänna litteraturöversikt studerades tidigare redan bearbetat material. Risk vid 

detta metodval kan vara den egna förförståelsen kring ämnet (Friberg, 2017). Med 

förförståelse avses forskares värderingar, tidigare erfarenheter och kunskap (Priebe & 

Landström, 2012). För att undvika selektion grundad på egna intressen eftersträvades ett 

objektivt förhållningssätt. Då analysen skulle göras objektiv grundades urvalet på de 

urvalskriterier som i förväg utarbetats och därmed minskades risken för urval av eget 

intresse. Artiklar som valdes ut hade alla genomgått Peer Review, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) innefattar att granskare tar hänsyn till hur deltagares rättigheter beaktats i studien. 

Oredlighet kan exempelvis handla om att medvetet förvränga eller manipulera resultat, 

plagiera eller ändra i metoder (Kjellström, 2012). Involvering av egna intressen kan innebära 

sådan förvrängning av slutresultat och ska under alla omständigheter undvikas. 

Genomgående beaktades etiska riktlinjer och lagar. Detta för att undvika fusk i form av 

plagiat och förfalskning (CODEX, 2017). 



9 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader mellan artiklarnas syften, metoder och 

resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i syften 

I sju artiklar var syftet att beskriva vad som orsakar eller kan orsaka CF (Fukumori, Miyazaki, 

Takaba, Taniguchi & Asai, 2017; Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2016; Perry, 

Toffner, Merrick & Dalton, 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; 

Kolthoff & Hickman, 2016; Yoder, 2010). Av dessa artiklar hade två även som syfte att 

undersöka vad som kan minska risken för CF (Perry et al., 2011; Yoder, 2010) samt tre hur 

det kan hanteras (Perry et al., 2011; Yoder, 2010; Melvin, 2012). En artikel syftade till att 

undersöka följderna av CF (Melvin, 2012). Fyra artiklar hade som avsikt att kartlägga 

prevalensen av CF (Kolthoff & Hickman, 2016; Yoder, 2010; Melvin, 2012; Potter et al., 2010) 

och i två artiklar var syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av CF (Wu, Singh-

Carlson, Odell, Reynolds & Su, 2016; Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009). 

5.2 Likheter och skillnader i metoder 

Fem av artiklarna beskrev CF som synonymt med STS (Fukumori et al., 2017; Yoder, 2010; 

Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Potter et al., 2010; Kolthoff & Hickman, 2016). Perry et al. 

(2011), Austin et al. (2009) och Melvin (2012) menade istället att CF var ett fristående 

fenomen. Tre artiklar beskrev STS och utbrändhet som komponenter vilka tillsammans 

bildade CF (Giarelli et al., 2017; Lee & Seomun, 2016; Wu et al., 2016). Av de 11 artiklarna 

hade fyra kvalitativ metod (Fukumori et al., 2017; Perry et al., 2011; Melvin, 2012; Austin et 

al., 2009), fem hade kvantitativ metod (Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; 

Kolthoff & Hickman, 2016; Potter et al., 2010; Wu et al., 2016) och två mixed method 

(Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010). Fem studier genomfördes i USA varav en hade kvalitativ 

metod (Melvin, 2012), två hade kvantitativ metod (Kolthoff & Hickman, 2016; Potter et al., 

2010) och två mixed method (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010). Två studier genomfördes i 

Kanada, båda två med kvalitativ metod (Perry et al., 2011; Austin et al., 2009). En studie 

genomfördes i både USA och Kanada och denna hade kvantitativ metod (Wu et al., 2016). En 

kvalitativ studie utfördes i Japan (Fukumori et al., 2017), en kvalitativ utfördes i Portugal 

(Duarte & Pinto-Gouveia, 2017) och en kvantitativ utfördes i Sydkorea (Lee & Seomun, 

2016). Fem av studierna genomfördes på onkologiska avdelningar eller sjukhus (Fukumori et 

al., 2017; Giarelli et al., 2017; Perry et al., 2011; Potter et al., 2010; Wu et al., 2016) varav 

Giarelli et al. (2017) även inkluderade hematologiska avdelningar. En av artiklarna 

genomförde studien på geriatriska avdelningar (Kolthoff & Hickman, 2016). Två artiklar 

genomförde studier på palliativa avdelningar (Melvin, 2012; Austin et al., 2009) och 

resterande artiklarna angav inte specifika avdelningar utan deltagarna var sjuksköterskor 

som arbetade på varierande avdelningar (Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 
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2017; Yoder, 2010). Sju artiklar genomförde rekryteringen med bekvämlighetsurval (Perry et 

al., 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016; 

Yoder, 2010; Wu et al., 2016; Austin et al., 2009) och resterande utförde med selektivt urval 

(Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012; Potter et al., 2010). 

Inklusionskriterier som fanns beskrivna var bland annat att deltagare skulle vara 

sjuksköterskor (Kolthoff & Hickman, 2016; Austin et al., 2009), ha sjuksköterskeerfarenhet 

under minst tio år (Melvin, 2012) och arbeta patientnära (Lee & Seomun, 2016; Kolthoff & 

Hickman, 2016; Wu et al., 2016). Andra inklusionskriterier handlade om var deltagarna vid 

tiden för studien var anställda eller tidigare hade varit anställda, exempelvis på onkologiska 

avdelningar (Giarelli et al., 2017; Perry et al., 2011; Potter et al., 2010; Wu et al., 2016), 

geriatriska avdelningar (Kolthoff & Hickman, 2016) eller palliativa avdelningar (Melvin, 

2012). En studie inkluderade endast deltagare som hade minst två års erfarenhet av 

onkologisk vård (Fukumori et al., 2017). Tre studier hade som krav att deltagare skulle ha 

någon form av erfarenhet av CF (Fukumori et al., 2017; Perry et al., 2010; Austin et al., 

2009). Övriga kriterier var att deltagare inte skulle ha mottagit någon vård för mental ohälsa 

och ha förmåga att ge skriftligt samtycke (Fukumori et al., 2017). Deltagarna behövde ha 

tillgång till internetuppkoppling, behärska antingen engelska eller franska (Perry et al., 2011), 

vara anställda på sjukhus med minst 300 patientplatser (Lee & Seomun, 2016) samt vara 

medlem i Canadian Association of Nursing Oncology eller Oncology Nursing Society (Wu et 

al., 2016). Exklusionskriterier fanns redovisade i tre artiklar (Lee & Seomun, 2016; Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016) där Lee och Seomun (2016) exkluderade 

deltagare som arbetade mer administrativt än patientnära och Duarte och Pinto-Gouveia 

(2017) deltagare som inte var sjuksköterskor, arbetade som chef, arbetade som utbildare, var 

forskare eller inte arbetade patientnära. Kolthoff och Hickman (2016) exkluderade chefer. 

Samtycke beskrevs ha inhämtats i sex av artiklarna (Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 

2017; Perry et al., 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Wu et al., 2016). 

Hur länge studierna pågick var inte redovisat i fem av artiklarna (Perry et al., 2011; Yoder, 

2010; Melvin, 2012; Potter et al., 2010; Austin et al., 2009). I två artiklar pågick studierna 

under ett års tid (Fukumori et al., 2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). I resterande artiklar 

varierade tiden mellan sex veckor och åtta månader (Giarelli et al., 2017; Lee & Seomun, 

2016; Kolthoff & Hickman, 2016; Wu et al., 2016). 

Bland deltagarna i majoriteten av studierna var det manliga könet underrepresenterat eller 

inte deltagande (Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2017; Perry et al., 2011; Lee & Seomun, 

2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Melvin, 2012; Wu et al., 

2016; Austin et al., 2009). Två artiklar redovisade inte könsfördelningen (Yoder, 2010; Potter 

et al., 2010). I flera studier varierade arbetserfarenheten mellan fem år till 17 år (Fukumori et 

al., 2017; Giarelli et al., 2017; Perry et al., 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-

Gouveia, 2017; Potter et al., 2010). En studie redovisade inte sjuksköterskornas 

arbetserfarenhet (Austin et al., 2009). I resterande studier beskrevs sjuksköterskornas 

erfarenhet vara mer än ett år (Kolthoff & Hickman, 2016), tio till 33 år (Yoder, 2010; Melvin, 

2012) och mer än 26 år (Wu et al., 2016). Av de fyra kvalitativa artiklarna genomfördes tre 

med intervjuer (Fukumori et al., 2017; Melvin, 2012; Austin et al., 2009) och den sista hade 

enkäter med öppna svar (Perry et al., 2011). Perry et al. (2011) beskriver att deltagare fick 

svara på enkäterna online. Två studier utförde semistrukturerade intervjuer med medellängd 
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35 minuter (Fukumori et al., 2017) och 60 minuter (Melvin, 2012). Den tredje artikeln 

redovisade inte längden på intervjuerna (Austin et al., 2009). De två artiklarna med mixed 

method (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010) skiljer sig något från varandra i genomförande. 

Den ena artikeln innefattade både enkäter, självskattningsformulären IES, LES och 

Professional Quality of Life (ProQOL) samt djupintervjuer. IES står för Impact of Events 

Scale och LES står för Life Events Scale. Båda dessa mätte bidragande orsaker till stress 

(Giarelli et al., 2017). Den andra artikeln bestod av enkäter i tre delar. Den första delen 

behandlade demografiska variabler. I del två användes ProQOL-skalan för att mäta nivåer av 

CS, STS och utbrändhet. Den sista delen av enkäterna var kvalitativ där deltagarna fritt fick 

skriva om sina upplevelser av CF (Yoder, 2010). De kvantitativa artiklarna genomfördes alla 

med enkäter och samtliga använde sig av ProQOL-skalan (Lee & Seomun, 2016; Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Potter et al., 2010; Wu et al., 2016). Tre av 

artiklarna använde sig utöver ProQOL-skalan även av andra självskattningsskalor (Lee & 

Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Wu et al., 2016). Compassion Competence 

Scale (CCS) användes för att mäta hur sjuksköterskorna själva skattade sin kompetens 

gällande empati (Lee & Seomun, 2016). Interpersonal Reactivity Index (IRI) användes och 

beskrevs mäta aspekter av empati och Interpersonal Guilt Questionnaire (IGQ-67) beskrevs 

mäta kategorier av skuld (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). Abendroth Demographic 

Questionnaire användes för att mäta sociodemografiska variabler (Wu et al., 2016). 

Materialet i de kvantitativa artiklarna samt de kvantitativa delarna i artiklarna med mixed 

method skickades antingen ut via e-post (Wu et al., 2016), till cheferna på avdelningarna 

(Duarte & Pinto-Gouveia, 2017) eller till postfacken på arbetsplatserna (Kolthoff & Hickman, 

2016; Yoder, 2010; Potter et al., 2010). Lee och Seomun (2016) och Giarelli et al. (2017) 

redovisade inte hur materialet tillhandahölls. 

I de kvalitativa artiklarna genomfördes innehållsanalyser av det insamlade materialet 

(Fukumori et al., 2017; Perry et al., 2011; Melvin, 2012; Austin, 2009) varav Perry et al. 

(2011) beskrevs vara tematisk. Fukumori et al. (2017) och Melvin (2012) beskrevs utgå 

utifrån ett induktivt tillvägagångssätt. Artiklarna med mixed method analyserade den 

kvalitativa delen med innehållsanalys (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010) och Giarelli et al. 

(2017) beskrevs vara tematisk. Kvantitativa delen av dessa artiklar analyserades med 

beskrivande statistik (Giarelli et al., 2017) eller statistisk analys (Yoder, 2010). De 

kvantitativa artiklarna analyserades alla med beskrivande statistik (Lee & Seomun, 2016; 

Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Potter et al., 2010; Wu et al., 

2016). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Utifrån syftet identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat som berörde 

erfarenheter av CF. Fynden delades upp i tre underrubriker: uppkomst av Compassion 

Fatigue, hantera och förebygga Compassion Fatigue samt följder av Compassion Fatigue. 
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5.3.1 Uppkomst av Compassion Fatigue 

Okunskap om CF och begreppsförvirring där CF blandades ihop med utbrändhet var en av de 

bakomliggande orsakerna till uppkomst av CF. Sjuksköterskorna beskrev att de inte hade 

några tidigare erfarenheter av CF. De hade inte hört talas om CF och osäkerhet uppstod kring 

vad de egentligen upplevt. Detta ledde till tron att det var något fel på dem själva som person 

då de inte hade kunskap att se sambandet mellan symtomen och CF (Perry et al., 2011). Låg 

nivå av empatisk kompetens beskrevs vara en annan möjlig orsak till uppkomst av CF (Lee & 

Seomun, 2016). Flera av sjuksköterskorna beskrev osäkerhet över sin förmåga och förvirring 

infann sig kring hur de skulle vårda på ”korrekt” sätt (Fukumori et al., 2017). 

Sjuksköterskornas möten med traumatiska dödsfall ökade förekomsten av STS (p=0,049) 

och utbrändhet (p=0,05) (Wu et al., 2016). Andra bidragande faktorer beskrevs vara att 

vårda patienterna när det skedde försämringar i dess tillstånd (Yoder, 2010), vårda när det 

inte längre fanns hopp för överlevnad (Yoder, 2010; Perry et al., 2011), vårda cancerpatienter 

(Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2017) eller arbeta med palliativ vård som innehöll 

upprepade dödsfall (Melvin, 2012). Sjuksköterskorna beskrev maktlöshet över att inte kunna 

besegra cancer och tankar infann sig om att döden var oundviklig (Fukumori et al., 2017). 

Ansvarskänslor påverkade upplevelserna av CF (Fukumori et al., 2017; Melvin, 2012). 

Sjuksköterskorna ansåg att efter utbildningen skulle det finnas kunskap nog att göra något 

för alla (Fukumori et al., 2017). Många av sjuksköterskorna ansåg inte att de gjorde den 

skillnad de trodde att de skulle kunna göra (Perry et al., 2011) och de ville göra (Giarelli et al., 

2017; Austin et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev att, genom att inte kunna ge den vård 

som var önskad och avsedd, uppstod ledsamhet och de grät på vägen hem från jobbet (Perry 

et al., 2011). Upplevelser av otillräcklighet var i vissa fall närvarande även efter arbetstid 

(Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2017; Melvin, 2012). Flera av sjuksköterskorna ville 

tillfredsställa önskningar som inte var direkt kopplade till vårdandet för att på något sätt 

försöka lindra lidandet för patienterna (Fukumori et al., 2017). Att offra sina personliga 

och/eller psykologiska behov för att tillfredsställa patienternas behov orsakade STS (p<0,001 

USA och p=0,002 Kanada) och utbrändhet (p<0,001) som enligt Wu et al. (2016) är de två 

komponenterna i CF. Utmanande beteende (Yoder, 2010) och krav från patienterna och dess 

närstående beskrevs vara bidragande faktorer att utveckla CF (Giarelli et al., 2017; Yoder, 

2010). Detsamma gällde höga förväntningar från kollegor (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010). 

Att som sjuksköterska se på när patienterna fått nog av behandling men trots detta, genom 

ordination, kämpa vidare för patienternas eller för närståendes skull ökade den 

arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur ökade CF (Giarelli et al., 2017). 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att de identifierade sig med patienterna och såg likheter 

med dem (Fukumori et al., 2017; Yoder, 2010). De kopplade ihop det patienterna var med om 

med situationer de själva upplevt (Yoder, 2010) eller med sina egna närstående och tänkte på 

hur det hade känts om det handlat om en själv eller ens närstående (Fukumori et al., 2017). 

Även privata hälsoproblem var riskfaktorer (Perry et al., 2011) och stress i privatlivet visade 

sig kunna bidra till uppkomsten av CF (Giarelli et al., 2017). Denna stress byggdes upp av 

bland annat oro över privatekonomin (Giarelli et al., 2017; Wu et al., 2016), depression, 

huvudvärk och posttraumatiskt stressyndrom (Wu et al., 2016). Sjuksköterskorna som var 

yngre än 40 år löpte större risk för STS jämfört med de äldre sjuksköterskorna (p=0,017) och 
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därmed även ökad risk för CF (Wu et al., 2016). Mindre erfarenhet än ett år av geriatrisk vård 

ökade enligt Kolthoff och Hickman (2016) risken för både CF (p<0,01) och utbrändhet 

(p=0,019). Däremot kom Potter et al. (2010) fram till att sjuksköterskorna med 11 till 20 års 

vårderfarenhet löpte störst risk för CF (p=0,539). Det framkom i Yoder (2010) att 

sjuksköterskorna som arbetade åtta timmarsskift hade högre nivåer av CF i jämförelse med 

de som arbetade 12-timmarsskift. Även när arbetsfördelningen blev ojämn (Giarelli et al., 

2017; Yoder, 2010) eller arbetsbelastningen för hög ökade risken för CF (Giarelli et al., 2017; 

Perry et al., 2011; Yoder, 2010; Austin et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev att under 

stressiga dagar var det svårt att finna tiden att prata med patienterna och bygga upp 

omsorgsrelationer, det fanns endast tid till att utföra uppgifterna som var planerade (Giarelli 

et al., 2017). 

Att komma nära och känslomässigt fästa sig vid patienterna beskrev sjuksköterskorna bidrog 

till CF (Perry et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev en önskan att kunna prata av sig med 

kollegor om patienterna och upplevelser som fanns kring vårdandet av dessa, men valde att 

inte göra detta i tron om att kollegorna inte skulle förstå (Fukumori et al., 2017). Brist på stöd 

från kollegor bidrog även det till CF och det beskrevs att sjuksköterskorna var ovilliga att be 

om stöd (Perry et al., 2011). Även beskrivningar av att inte bli tagen på allvar, att inte bli 

lyssnad på av kollegor framkom vara trolig bidragande orsak till CF (Giarelli et al., 2017). Det 

förekom även missnöje med hur kollegor kommunicerade med patienterna och 

sjuksköterskorna ansåg att kollegor mer skulle se patienterna bakom sjukdomarna 

(Fukumori et al., 2017). 

5.3.2 Hantera och förebygga Compassion Fatigue 

Återkommande beskrevs av sjuksköterskorna försök att finna balans mellan arbete och 

privatliv (Perry et al., 2011; Yoder, 2010; Austin et al., 2009) och att aktivt motverka dessa att 

beblandas för att hantera upplevelsen av CF (Yoder, 2010). Sjuksköterskorna beskrev vikten 

av sysselsättning på fritiden och att distansera sig från arbetets åligganden utanför arbetstid 

(Giarelli et al., 2017). Fysiska aktiviteter var strategier i hanterandet av CF (Giarelli et al., 

2017; Melvin, 2012). Detsamma gällde även andliga och religiösa aktiviteter i form av böner 

och tid med pastor (Yoder, 2010). Att skapa meningsfulla relationer med patienterna på 

arbetsplatsen och med vänner och familj i privatlivet var erfarenheter som beskrevs gällande 

hanteringen av CF (Giarelli et al., 2017; Perry et al., 2011; Yoder, 2010; Wu et al., 2016). 

Relationer med personer utanför (Giarelli et al., 2017; Melvin, 2012) och på arbetsplatsen 

beskrevs vara av vikt som stöd (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010; Melvin, 2012; Wu et al., 

2016) där sjuksköterskorna i gemenskap med andra gavs möjlighet att ge uttryck åt upplevda 

händelser (Giarelli et al., 2017; Yoder, 2010; Melvin, 2012). För att ge sjuksköterskorna bästa 

förutsättningar i hanterandet av CF skapade arbetsplatsen kompisrörelser där samtliga 

anställda inkluderades i ett sammanhang och garanterades någon att samtala med (Giarelli 

et al., 2017). Även relationer med patienter och dess närstående ansågs vara resurser (Perry 

et al., 2011) samtidigt som sjuksköterskorna var medvetna om att dessa relationer måste 

kunna klivas ur efter avslutat arbetspass för sitt eget välbefinnande (Melvin, 2012). I 

förebyggandet av CF var en strategi som sjuksköterskorna anammade att förändra det 

befintliga engagemanget i patienten till ett djupare plan eller ytligare (Yoder, 2010). 
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Sjuksköterskorna beskrev sig även utföra uppgifterna i autopilot (Yoder, 2010) samtidigt som 

distansering (Giarelli et al., 2017), isolering och att sluta sig framkom vara andra (Austin et 

al., 2009). Ytterligare förändringar gjordes för att förebygga CF, däribland byte av skift, 

arbetsuppgifter eller arbetsplats (Yoder, 2010; Melvin, 2012; Austin et al., 2009). 

Sjuksköterskorna beskrev att kontinuerligt utvärdera vårdtyngd och arbetsbelastning samt 

skapa rum för återhämtning på arbetsplatsen reducerade stress och fungerade därmed 

förebyggande mot CF (Giarelli et al., 2017). 

Erfarenheter att med tankens kraft hantera CF beskrevs av sjuksköterskorna som användbart 

(Giarelli et al., 2017; Melvin, 2012; Austin et al., 2009). I samband med dödsfall försökte 

sjuksköterskorna motverka händelsen från att ta över genom att sätta upplevelsen i 

perspektiv samtidigt som sjuksköterskorna beskrev vikten av att få utlopp för de upplevda 

erfarenheterna (Melvin, 2012). Förandet av inre konversationer där sjuksköterskorna 

påminde sig om att de enbart kunde göra sitt bästa (Giarelli et al., 2017) och att tänka tillbaka 

på tidigare positiva händelser där de upplevt sig ha gjort skillnad var verktyg i hanterandet av 

CF (Austin et al., 2009). I det inre klargjorde de sina intentioner och samtidigt övertygade de 

sig om att acceptera situationens läge och prioritera därefter (Giarelli et al., 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev att CF även var något att se positivt på, då det gav perspektiv på 

livet och upplevelse av att vara privilegierad (Perry et al., 2011). Samtliga sjuksköterskorna i 

en studie beskrev att palliativ vård innebar privilegier samtidigt som de alla beskrev sig 

någon gång ha upplevt CF (Melvin, 2012). För att behålla den positiva upplevelsen beskrev 

sjuksköterskorna att det var av vikt att sätta professionella gränser (Melvin, 2012) och att få 

bekräftelse, vilka var positiva faktorer och förebyggande insatser mot CF (Giarelli et al., 

2017). Om sjuksköterskorna skattade hög empatisk kompetens så löpte de minskad risk för 

CF (p<0,01). Hög empatisk kompetens påverkade både CS (p<0,001) och STS (p=0,03) 

positivt (Lee & Seomun, 2016). Erfarenhet visade sig vara av betydelse i förebyggande 

mening mot CF (Perry et al., 2011) och detta försökte sjuksköterskorna införskaffa genom 

fortbildningar eller workshops (Austin et al., 2009). 

5.3.3 Följder av Compassion Fatigue 

Sjuksköterskorna beskrev att för dem innebar CF både fysiska och psykiska erfarenheter, 

som exempelvis tyngd över axlarna (Melvin, 2012). Andra symtom som visade sig var 

dimmigt minne, tyngd över bröstet, att få hålla tillbaka tårarna och utmattning (Perry et al., 

2011). Sömnlöshet (Giarelli et al., 2017; Austin et al., 2009), påminnelser av egna förluster, 

ledsamhet och mardrömmar (Giarelli et al., 2017) var även det symtom som visade sig när 

sjuksköterskorna upplevde CF. Sjuksköterskorna beskrev att CF inleddes med 

överväldigande upplevelser av att något var fel, följt av känslomässig utmattning. Samma 

sjuksköterskor berättade om svårigheter att hitta motivation att gå till arbetet (Perry et al., 

2011). Denna känslomässiga utmattning beskrevs även av sjuksköterskorna i Austin et al. 

(2009). Sjuksköterskorna beskrev att återhämtningen efter arbetspassen tog längre tid 

(Melvin, 2012; Austin et al., 2009) och upplevelser av CF var så överväldigande att 

sjuksköterskorna förlorade balansen i livet (Austin et al., 2009). 
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Sjuksköterskorna beskrev skuld över att få vara lycklig (Fukumori et al., 2017) och denna 

skuld kunde leda till både utbrändhet och CF (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). Flera av 

sjuksköterskorna rapporterade att när de upplevde CF började de tänka över meningen med 

livet, försökte leva livet fullt ut och ta vara på tiden. Några mindes inte längre varför de valt 

att arbeta inom vården. Flera av sjuksköterskorna beskrev vilja att undkomma uppgifter som 

innebar vård av patienter vars tillstånd försämrades eller vård av patienter vid bortgång 

(Fukumori et al., 2017). Några av sjuksköterskorna beskrev dessutom tankar på att lämna 

vården helt (Perry et al., 2011). 

Det framkom att somliga av sjuksköterskorna som upplevde CF isolerade sig från 

omgivningen (Perry et al., 2011; Austin et al., 2009). De undvek sociala sammanhang och 

gjorde inte längre det de tyckte om att göra på fritiden (Austin et al., 2009). Detta gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna att upprätthålla privata relationer (Perry et al., 2011; Austin et al., 

2009) då de ibland uppfattades som ointresserade när distraktioner från arbetet tagit energin 

de vanligtvis hade (Perry et al., 2011). Om personliga behov åsidosattes uppstod ilska eller 

gråtmildhet, vilket även det påverkade relationer (Melvin, 2012). Sjuksköterskorna beskrev 

sig inte längre ta några pauser för att ägna sig åt meningsfullt engagemang utan 

objektifierade patienterna. Distansering från patienterna och undvikande av småprat med 

patienterna blev vanligt. Detta var något patienterna kände av och följden blev att de inte 

ville belasta sjuksköterskorna och valde istället att hålla inne med information och önskemål 

som sjuksköterskorna i sitt arbete hade kunnat behöva (Austin et al., 2009). 

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt innefattar metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion och avslutas 

med förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Initialt fanns intentionen att genomföra en empirisk studie, då detta i urvalet hade kunnat 

tillföra mer erfarenheter från det manliga könet, men på grund av begränsningar i tid och 

kunskap blev denna metod inte aktuell att tillämpa. Metoden som tillämpades var istället 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Allmän litteraturöversikt är lämplig att 

använda när det rådande kunskapsläget är vad som ska undersökas och metoden möjliggör 

även inkludering av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvalitativa artiklar är 

beskrivande och studierna genomförs för att undersöka människors upplevelser av fenomen. 

Kvantitativa artiklar resulterar i statistiska data och denna metod används för att påvisa 

samband eller skillnader mellan variabler (Polit & Beck, 2017). Ett brett syfte valdes då 

området CF inte ansågs vara tillräckligt utforskat för att begränsa resultatet kring en viss typ 

av sjuksköterskor eller ett begränsat arbetsområde. Syftet var att beskriva sjuksköterskors 
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erfarenheter av CF och för att kunna beskriva både upplevelser av CF och faktorer som 

påverkar CF sågs det som nödvändigt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Kvalitativ och kvantitativ metod kan enligt Polit och Beck (2017) komplettera varandra. 

Datainsamlingen inleddes med en bred sökning av området CF för att få fram lämpliga 

sökord. Databaserna som användes i sökningen var Cinahl Plus, Medline, PsycINFO och 

PubMed. Cinahl plus och PsycINFO hade förvalet Peer Review och detta förekom inte i 

Medline och PubMed. Artiklar hämtade från Medline och PubMed behövde därför 

kontrolleras ytterligare gällande vetenskaplighet och detta genomfördes i Ulrichsweb. 

Artiklar hittade i PubMed fanns även publicerade i Cinahl Plus och valdes därför då de 

genomgått Peer Review via Cinahl Plus. Detta följdes av den egentliga datainsamlingen, 

vilken upplevdes som svår och tidskrävande på grund av begränsad tillgång till nya artiklar 

som behandlade ämnet CF. Begränsningar gjordes med inklusions- och exklusionskriterier 

med inklusionskrav att artiklarna svarade på syftet, var publicerade mellan åren 2007 och 

2018, på engelska, behandlade sjuksköterskors perspektiv samt genomgått Peer Review. 

Initialt bockades rutan för full text i för att smala av sökningen ytterligare men bockades 

senare av då det upptäcktes att relevanta artiklar exkluderades med detta förval. Även 

sekundärsökningar genomfördes. Dels för att jämna ut fördelningen mellan kvalitativa och 

kvantitativa artiklar men även för att, som Friberg (2017) föreslår, ta vara på andra 

potentiellt relevanta artiklar och sökord. Sekundärsökningarna resulterade i en artikel. Flera 

kombinationer av sökord testades. Litteraturöversikter valdes systematiskt bort då 

primärkällor i första hand var det som önskades användas. Däremot sågs artiklarnas 

referenser över som vidare inspiration i sökningen. Även pilotstudier valdes bort då de enligt 

Polit och Beck (2017) inte är fullskaliga studier utan endast förstadium till studier. I detta 

examensarbete finns dock en pilotstudie inkluderad med motiveringen att den ansågs vara 

utförligt beskriven i samtliga delar och hade citerats 91 gånger i Google Scholar. 

Mailkonversation ägde rum med författaren av pilotstudien, som bekräftade att ingen vidare 

studie gjorts. Sökningen resulterade i totalt 11 artiklar som bedömdes möta uppsatta 

kriterier. Artiklar som utförde studier med sjuksköterskor på varierande avdelningar, 

inkluderade även avdelningar som bedrev specialistvård. Majoriteten av deltagarna i dessa 

artiklar arbetade dock på onkologiska eller palliativa avdelningar, vilka tillhör 

allmänsjuksköterskors område och ansågs relevanta. Vid första anblick svarade en artikel 

inte på det formulerade syftet. Efter vidare analys visade sig artikeln frambringat fynd som 

var relevanta för beskrivande av erfarenheter gällande CF och inkluderades därmed. 

Artiklar med låg svarsfrekvens vid enkätutskick exkluderades då Polit och Beck (2017) anser 

att generaliserbarheten kan påverkas om deltagare inte fullföljer studien. Inkluderade 

artiklar utförde studier i sammanlagt tre världsdelar och samtliga beskriver erfarenheter av 

CF. Överförbarheten handlar enligt Polit och Beck (2017) om huruvida resultatet kan 

appliceras på andra grupper, situationer och sammanhang. Därmed anses kriteriet 

överförbarhet delvis uppfyllts, då resultatet kan appliceras i sjukvårdssystem som inte är helt 

likvärdiga. Däremot kan överförbarheten vara begränsad då det manliga könet i samtliga 

studier var underrepresenterat eller inte alls deltagande. Ytterligare orsaker till att 

överförbarheten kan sänkas är att människor och dess upplevda erfarenheter alla är unika. 

Sjuksköterskors erfarenheter av CF kan därmed ha begränsad överförbarhet. Polit och Beck 

(2017) menar att förutsättningen för att uppfylla kriteriet överförbarhet är att studierna är 
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giltiga och trovärdiga. Giltigheten anses hög om den undersöker det den avser undersöka. 

Giltigheten kunde alltså stärkas av tydlig metodbeskrivning för att påvisa att det som 

undersöktes var det som avsågs samt att inkluderade artiklar svarade an till syftet. 

Kvalitetsgranskningen utgick från Friberg (2017) och bedömdes som svårgenomförd då 

litteraturen inte tydligt klargjorde vad hög, medel eller låg kvalitet innebar. Detta medförde 

att egen bedömningen gjordes om vilka krav som kunde ställas på artiklarna för att nå 

respektive kvalitetsnivå vilket kan innebära en svaghet. Däremot inkluderades endast artiklar 

som enligt denna bedömning nådde upp till medel eller hög kvalitet, vilket stärkte 

giltigheten. I kvalitetsgranskningen hittades inget omvårdnadsteoretiskt perspektiv beskrivet 

i någon av artiklarna, vilket kan bero på att vetenskapliga artiklar har begränsningar i antal 

ord och därför i mån av plats exkluderat ett sådant perspektiv. Analysprocessen genomfördes 

initialt separat och artiklarna analyserades enligt Friberg (2017). Därefter jämfördes 

analyserna för att säkerställa att likvärdigt resultat framkommit samtidigt som ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpades. Polit och Beck (2017) beskriver att trovärdigheten höjs om all 

tolkning är sanningsenlig och resultatet så nära som möjligt speglar sanningen. De menar att 

studier ska kunna tillämpas över längre tid samt kunna upprepas vid senare tillfällen och då 

få samma resultat. Trovärdigheten stärktes genom att kvalitetsgranskningen gjordes separat 

för att sedan sammanställas och jämföras med varandra. Examensarbetet har även 

korrekturlästs av en oberoende person. Trovärdigheten kan däremot sänkas av den rådande 

kunskapsnivån i metodik och färdigheter i det engelska språket. Minimum av omtolkning 

eftersträvades och för att undvika förvrängning av data användes onlinelexikon för att 

översätta engelska till svenska. Två artiklar genomförde studier med lågt antal deltagare. 

Polit och Beck (2017) beskriver att slumpmässigbias kan orsakas av begränsat antal deltagare 

där resultatet kan påverkas av tillfälligheter och kan då återge information som påverkats av 

slumpen. Detta kan vidare ha påverkat giltigheten och trovärdigheten. Samtidigt menar Polit 

och Beck (2017) att vid kvalitativa studier kan även lågt antal deltagare bidra med 

högkvalitativt material. Artiklarna inkluderades då kvalitetsgranskningen resulterade i medel 

eller hög kvalitet och innehållet upplevdes vara relevant och svara an på syftet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs diskussion gällande artiklarnas likheter och skillnader i syften, 

metoder och resultat. Detta diskuteras mot teoretisk referensram, tidigare forskning samt 

lagar och riktlinjer. 

6.2.1 Diskussion av syften och metoder 

Sju artiklar syftade till att beskriva vad som orsakade CF (Fukumori et al., 2017; Giarelli et 

al., 2016; Perry et al., 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Kolthoff & 

Hickman, 2016; Yoder, 2010). Två önskade beskriva sjuksköterskors erfarenheter av CF (Wu 

et al., 2016; Austin et al., 2009). Tre artiklar hade som syfte att undersöka vad som minskade 

risken för CF samt hur det hanterades (Perry et al., 2011; Yoder, 2010; Melvin, 2012). Alla 

dessa artiklars syften ansågs vara relevanta då de gav bred beskrivning av sjuksköterskors 

erfarenheter av CF. Fyra artiklar hade som avsikt att kartlägga prevalensen av CF (Kolthoff & 
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Hickman, 2016; Yoder, 2010; Melvin, 2012; Potter et al., 2010). Potter et al. (2010) avsåg 

endast kartlägga prevalensen vilket inte, vid första anblick, svarade an på syftet med detta 

examensarbete. Denna inkluderades efter vidare analys då det i resultatet framkom relevant 

data som ansågs användbar gällande sjuksköterskors erfarenheter av CF. 

Fyra artiklar hade kvalitativ metod (Fukumori et al., 2017; Perry et al., 2011; Melvin, 2012; 

Austin et al., 2009) varav tre utfördes med intervjuer (Fukumori et al., 2017; Melvin, 2012; 

Austin et al., 2009). Polit och Beck (2017) beskriver att kvalitativa intervjuer kan vara 

tidskrävande då det behövs byggas upp band mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Dock kan intervjuer möjliggöra för sjuksköterskor att fritt uttrycka sig med egna 

ord och ge svaren mer djup, samtidigt som denne kan ställa egna frågor för att förstå vad den 

som intervjuar vill veta. Detta minskar risken för förvirring. En artikel genomförde 

enkätundersökning där sjuksköterskor med egna ord fick svara på öppna frågor (Perry et al., 

2011). Fem artiklar hade kvantitativ metod (Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Potter et al., 2010; Wu et al., 2016) varav samtliga utfördes 

med enkäter. Fördelen med enkätundersökningar är enligt Polit och Beck (2017) möjligheten 

till anonymitet som kan ge högre andel svaranden och fler personer som svarar på eventuella 

känsliga frågor. Intervjuaren kan heller inte påverka sjuksköterskornas svar. Nackdelar med 

enkätundersökningar kan vara att misstolkning av frågor sker och svaren kan bli mer ytliga 

än vid intervjuundersökningar. Två artiklar var mixed method (Giarelli et al., 2017; Yoder, 

2010). En med enkätundersökning och djupintervjuer (Giarelli et al., 2017) och en 

enkätundersökning i tre delar varav den sista delen innehöll öppna svar (Yoder, 2010). Polit 

och Beck (2017) menar att ord och siffror med fördel kan kombineras på detta sätt och 

komplettera varandra. Däremot kan mixed method bli kostsamt och kräver hög kompetens 

hos utföraren av studien då denne behöver kunna behärska två metoder. 

Polit och Beck (2017) menar att kvantitativa studier bör beskriva urvalet och där inkludera 

hur rekryteringen gått till, vilka inklusionskriterier som funnits, antalet deltagare, antalet 

bortfall samt beskrivning av deltagarnas specifika egenskaper. Om urvalsprocessen inte finns 

tydligt beskriven kan läsaren inte bedöma kvaliteten på urvalet. Dessa kriterier blir allt 

vanligare även vid kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). Av de 11 artiklarna använde sju sig 

av bekvämlighetsurval (Perry et al., 2011; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 

2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Yoder, 2010; Wu et al., 2016; Austin et al., 2009), vilket 

Polit & Beck (2017) menar innebär att frivilliga anmäler sig för deltagande och forskaren 

behöver inte aktivt söka upp dem. Urvalsformen är vanlig att använda och den är 

kostnadseffektiv. Dock kan bekvämlighetsurval även ha svagheter då de personer som är 

tillgängliga och anmäler sig inte alltid är representativa för populationen. Samtidigt så kan de 

som frivilligt anmäler sig som deltagare anse sig ha relevant data att delge (Polit & Beck, 

2017). Fyra artiklar genomförde selektivt urval där specifika målgrupper eller miljöer 

observerades för att avgöra om de var relevanta för studien (Fukumori et al., 2017; Giarelli et 

al., 2016; Melvin, 2012; Potter et al., 2010). Denna metod innebär alltså ändamålsenligt urval 

och de som väljs ut anses mest fördelaktiga för det som önskas undersökas (Polit & Beck, 

2017). Majoriteten av artiklarna redovisade insamling av informerat samtycke och hade 

genomgått etiska prövningar. Detta beskriver Polit och Beck (2017) som kriterier i empiriska 

studier då det skyddar deltagarnas rättigheter. Det manliga könet var i artiklarna 

underrepresenterat (Fukumori et al., 2017; Lee & Seomun, 2016; Duarte & Pinto-Gouveia, 
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2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Wu et al., 2016) eller helt orepresenterat (Giarelli et al., 

2016; Perry et al., 2011; Melvin, 2012; Austin et al., 2009). Två artiklar redovisade inte 

könsfördelningen (Yoder, 2010: Potter et al., 2010). Denna sneda könsfördelning kan bero på 

att vården är ett kvinnodominerat yrke och kan medföra att resultaten blir svåra att överföra. 

Samtidigt behöver inte CF stå i relation till genus och resultatet kan därför vara användbart 

även för män. 

6.2.2 Diskussion av resultat 

I resultatet framkom flera definitioner av CF. Det identifierades begreppsförvirring där CF 

blandades ihop med utbrändhet. Denna okunskap medförde att sjuksköterskorna hade svårt 

att förstå att det var CF som upplevdes då de inte förstod symtomen. Tidigare forskning visar 

att det kan vara i princip omöjligt att upptäcka CF om det inte redan finns kunskap om 

fenomenet (Joinson, 1992). Resultatet visade att CF var vanligt förekommande inom vården 

där palliativa och onkologiska avdelningar var särskilt utsatta platser. Många av 

sjuksköterskorna beskrev svårigheter att hitta motivation att gå till arbetet och övervägde att 

byta arbetsplats eller att helt lämna vårdyrket. Sjuksköterskorna i resultatet som omgavs av 

sorg, lidande, förluster eller försämringar i patienters tillstånd löpte högre risk för CF. Risken 

ökade då de identifierade sig med patienterna och såg likheter mellan dess tillstånd och egna 

upplevda händelser. Watson (1993) beskriver omsorgsrelationer som tillfällen för 

sjuksköterskor att identifiera sig med patienter vilket kan hamna i konflikt med vad som 

visade sig kunna orsaka CF. Tidigare forskning definierar CF som en negativ effekt av att 

vårda (Stamm, 2010) och samtidigt som CF förknippades med negativa symtom som 

upplevelser av skuld så förekom även beskrivningar av CF som positivt. Detta då det gav 

perspektiv på livet och tacksamhet över att få vara friska och leva. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna som arbetade under stress, hög arbetsbelastning 

eller ojämn arbetsfördelning riskerade att uppleva CF. Sjuksköterskorna fann det svårt att 

finna tid till samtal med patienterna och utveckla omsorgsrelationer. Tid fanns enbart för de 

uppgifter som var planerade. Watson (1993) beskriver vikten av att sjuksköterskor ser 

patienter som unika och visar avsikt att skapa omsorgsrelationer som förutsättning för 

patienters rörelse mot hälsa. I situationer där vården enbart utförs som arbetsuppgifter utan 

avsikt att skapa omsorgsrelationer och patienter inte uppfattar sjuksköterskors välvilliga 

intentioner, kan hälsoprocessen påverkas negativt. Detta beskriver Watson (1993) som icke-

omsorg. I Värdegrund för omvårdnad är främjande av hälsa centralt och detta är något 

sjuksköterskor bör eftersträva (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet påvisade fall 

där sjuksköterskorna upplevde sig brista i vårdandet och insatserna upplevdes vara 

otillräckliga. Det framkom att det arbete sjuksköterskorna utförde inte stämde överens med 

de förväntningar de hade under och efter utbildningen. De ansåg sig inte kunna ge den vård 

de önskade ge. Upplevelser av otillräcklighet fanns även närvarande efter arbetstid och 

sjuksköterskorna hade svårigheter att behålla balans mellan arbete och privatliv. Detta 

överensstämmer med Watson (1993) som beskriver att sjuksköterskors möten med patienter 

inte är förankrat till specifika tillfällen, utan kan leva kvar hos sjuksköterskor och upplevas 

vid senare tillfällen. För att kunna distansera sig från arbetets åligganden uppehöll sig 

sjuksköterskorna med exempelvis fysiska eller andliga aktiviteter. Utifrån erfarenheter av CF 
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beskrevs svårigheter att upprätthålla privata relationer då vissa undvek sociala sammanhang 

efter arbetstid. De uppfattades ibland som ointresserade när tankar på arbetet distraherade 

dem. Tidigare forskning visar att vårdare löper högre risk för CF om de har svårigheter att 

lämna arbetsrelaterade tankar på arbetsplatsen (Figley, 2002a). ICN:s etiska kod beskriver 

att sjuksköterskor har ansvar över sin hälsa. Detta överensstämmer med Watson (1993) som 

beskriver vikten av att visa omsorg om sig själv och menar att detta är essentiellt för att 

vidare kunna visa omsorg mot patienter. 

Resultatet visade att höga krav från patienter och dess anhöriga ökade risken för CF. 

Distansering och isolering visade sig som både följd av CF och sätt att hantera CF. 

Sjuksköterskorna förändrade medvetet graden av involvering i patienterna som ett sätt att 

försöka hantera CF och det framkom att sjuksköterskorna tenderade att objektifiera 

patienterna. Watson (1993) menar att för mänsklig omsorg krävs fullständigt engagemang av 

sjuksköterskor och de behöver involvera sin personlighet i mötet med patienter. Tidigare 

forskning påvisar isolering även i andra yrkeskategorier och hos anhörigvårdare (Therani, 

2010; Perry et al., 2010). Sjuksköterskorna i resultatet försökte undkomma uppgifter och gick 

stundvis på autopilot. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vårdandet utföras med 

människors värderingar i beaktande. Detta överensstämmer med Watson (1993) som 

beskriver att sjuksköterskor bör visa vilja att ge omsorg, vara lyhörd och se människor som 

unika då det annars kan ge negativ inverkan på hälsoprocessen. Sjuksköterskornas 

distansering identifierades av patienterna och medförde att de höll inne information som 

sjuksköterskorna i arbetet hade behövt, då de inte ville belasta sjuksköterskorna ytterligare. 

Enligt Patientsäkerhetslagen är sjuksköterskor skyldiga att sträva efter upprätthållande av 

patientsäkerhet (SFS, 2010:659). Detta finns även att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen som 

säger att god vård ska tillgodose trygghet och säkerhet för patienten (SFS, 2017:30). 

Samtidigt som interaktioner med patienter och anhöriga ökade risken för CF framkom det att 

relationer med dessa även var resurser gällande hanteringen av CF. Watson (1993) beskriver 

transpersonella omsorgsrelationer som skeenden där sjuksköterskor och patienter berör 

varandra och ger avtryck i varandras livsvärld. Detta kan innebära att sjuksköterskor blir 

delaktiga i patienters sinnestillstånd och därmed kan påverkas både positivt och negativt. I 

resultatet framkom att om sjuksköterskorna offrade sina psykiska och/eller fysiska behov för 

att tillgodose patienternas behov löpte de ökad risk för CF och det beskrevs vara av vikt att 

sätta professionella gränser. Att sätta professionella gränser kan anses gå emot Watson 

(1993) som beskriver att sjuksköterskor bör involvera hela sitt engagemang och närvaro i 

möten med patienter. En av grundstenarna till utförandet av mänsklig omsorg är att 

sjuksköterskor har förståelse kring sina behov (Watson, 1993) vilket även överensstämmer 

med ICN:s etiska kods beskrivning om att sjuksköterskor bör värna om sin hälsa. 

6.3 Etikdiskussion 

I förväg ställdes frågan: för vem är denna forskning värdefull och på vilket sätt är den 

värdefull? Med detta examensarbete önskas nytta göras både för sjuksköterskeprofessionen 

och för patienter. Detta då mer kunskap om CF kan öka medvetenheten om fenomenet 

därmed minska risken för sjuksköterskor att uppleva CF. Denna diskussion inspirerades av 
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nytta-riskanalysen som beskrivs av Kjellström (2012). Ett etiskt förhållningssätt har 

eftersträvats och etiska riktlinjer finns beskrivna i CODEX (2017). Det upplevdes som 

utmanande att hålla granskning och analys objektiv utan att blanda in egna erfarenheter eller 

personliga åsikter. Diskussioner har förts för att komma så nära resultatets sanning som 

möjligt. Detta synliggörs delvis genom att även resultat som var motsägelsefulla inkluderades 

i analysen. Det sågs som positivt, gällande förförståelsen, att arbeta i par då det möjliggjorde 

för frågor att direkt lyftas och två synsätt på det som bearbetades framkom. Detta minskade 

risken att förförståelsen påverkade resultatet. De artiklar som inkluderades hade alla 

genomgått Peer Review, vilket enligt Polit och Beck (2017) innefattar att granskare tar 

hänsyn till hur deltagares rättigheter beaktats i studien. Polit och Beck (2017) beskriver 

vikten av korrekt hantering av källor och referenser och American Psychological Association 

(APA) har använts som referenshanteringssystem. Det upplevdes som utmanande att 

samtliga artiklar var publicerade på engelska. Rädsla för feltolkning förekom då engelska inte 

är modersmål. Risken vid översättning av text mellan språk kan vara att det sker omtolkning 

av begrepp. Detta kan medföra att det förloras relevans eller sker förvrängning av resultatet 

och onlinelexikon har därför använts vid översättning. För att undvika plagiering har all 

översatt text omarbetats och nya meningar byggts upp. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Flera intressanta aspekter har framkommit under genomförandet angående förslag på vidare 

forskning. Då samtliga artiklar som inkluderades hade lågt deltagande av män eller inget 

deltagande alls av män kan detta vara ett relevant perspektiv för vidare forskning. Detta för 

att undersöka om CF påverkas av genus. Det kan även vara av vikt att göra fler studier i det 

svenska sjukvårdssystemet då majoriteten av studierna genomförts i USA där 

sjukvårdssystemet är annorlunda uppbyggt jämfört med det svenska. Sådana studier kan 

medföra att det tydligare går att applicera resultaten i Sverige. I resultatet framkom att även 

anhörigvårdare befinner sig i en riskgrupp för att utveckla CF och tillgången på forskning 

kring anhörigvårdare anses vara begränsad. Då den äldre befolkningen blir allt större torde 

rimligtvis även gruppen anhörigvårdare behöva bli större med tiden. Därför kan forskning 

om CF hos anhörigvårdare vara relevant att utöka. Även ett patientperspektiv på fenomenet 

är av intresse att undersöka då CF kan påverka mötet mellan sjuksköterskor och patienter. 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av CF. I resultatet framkom vad som 

orsakade CF, vad som minskade CF, hur CF hanterades och förebyggdes samt vilka följder 

och symtom som följde med CF. Det visade sig att många av sjuksköterskorna inte visste vad 

CF var och det blandades ihop med utbrändhet. Sjuksköterskorna som arbetade med sorg, 

lidande eller förluster löpte risk för CF. Även ett arbetstempo som upplevdes övermäktigt och 
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sned arbetsfördelning medförde ökad risk för CF. Detta på bekostnad av skapandet och 

upprätthållandet av omsorgsrelationer med patienterna. Att hålla isär arbete och privatliv, 

att få stöd från kollegor, vänner och familj samt att utöva fritidsaktiviteter visade sig vara 

strategier för att förebygga och hantera CF. Även att sätta professionella gränser var viktigt i 

hanteringen av CF. Sjuksköterskorna beskrev att förändringar i arbetssituationen reducerade 

stress och förebyggde CF. Förändringar som beskrevs var att byta skift, arbetsplats eller 

arbetsuppgifter. Följder av CF framkom vara minskad motivation till att arbeta och önskan 

att undkomma uppgifter sjuksköterskorna upplevde som mentalt krävande. CF orsakade 

även att sjuksköterskorna isolerade sig från omgivningen vilket påverkade privata relationer. 

Resultatet kan vara användbart för vårdare och arbetsgivare då ökad förståelse kan 

möjliggöra tidigare upptäckt och insättning av nödvändiga åtgärder. 
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experiences: A qualitative study to 

identify triggers of the onset of 

compassion fatigue. 

Cinahl Plus “Compassion fatigue” 

AND “oncology nurs*” 

AND “experience*” 

17 3 Perceived Quality of Work Life and Risk 

for Compassion Fatigue Among 

Oncology Nurses: A Mixed-Methods 

Study. 

 

Compassion Fatigue, Burnout and 

Compassion Satisfaction Among 

Oncology Nurses in the United States 

and Canada. 

 

An exploration of the experience of 

compassion fatigue in clinical oncology 

nurses. 

Cinahl Plus “Compassion fatigue” 

AND “experience*” AND 

“nurs*” AND “quality of 

life” NOT “pediatric” 

NOT “intensive” 

17 2 Empathy and feelings of guilt 

experienced by nurses: A cross-

sectional study of their role in burnout 

and compassion symptoms. 

Compassion fatigue among nurses 

working with older adults. 

Cinahl Plus “Compassion fatigue” 

AND “experience*” AND 

“nurs*” AND “hospice*” 

4 1 Professional compassion fatigue: What 

is the cost of nurses caring for the 

dying? 

Cinahl Plus “Compassion fatigue” 

AND “nurs*” AND 

“coping” AND “trigger*” 

2 1 Compassion fatigue in nurses. 



 

 

Medline “Compassion fatigue” 

AND “oncology nurs*” 

AND “prevalence” 

5 1 Compassion Fatigue and Burnout: 

Prevalence Among Oncology Nurses. 

PsycINFO “Compassion fatigue” 

AND “nurs*” AND 

“quality of life” NOT 

“pediatric” NOT 

“intensive” 

18 1 Role of the compassion competence 

among clinical nurses in professional 

quality of life. 

PsycINFO “Compassion fatigue” 

AND “experience” AND 

“nurs*” 

9 1 Compassion Fatigue: The Experience of 

Nurses. 



 

 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

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

Finns ett tydligt problem 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretisk utgångspunkt 

beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns omvårdnadsteoretisk 

utgångspunkt beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

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

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

Är urvalet beskrivet? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns analysmetod beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs hur metod och teori 

hänger ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs hur resultatet har 

tolkats? (endast kvalitativa) 

Ja - Ja Ja - - Ja Ja - Ja - 

Förs några argument? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Förs det några etiska 

resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Finns metoddiskussion 

beskriven? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Sker återkoppling till teoretiska 

antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng: 10/

14 

12/

13 

13/

14 

13/

14 

10/

13 

11/

13 

12/

14 

13/

14 

12/

13 

10/

14 

11/

13 

 



1 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Författare, år, land, 

tidskrift & titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Austin, W., 

Goble, E., Leier, B. & 

Byrne, P. 

2009 

Kanada 

Ethics & Social 

Welfare 

Compassion 

Fatigue: The 

Experience of 

Nurses. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

CF. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor på 

palliativa avdelningar 

och 

akutvårdsavdelningar. 

Kvalitativ metod 

Induktiv 

innehållsanalys 

n=5 

Sjuksköterskorna 

beskrev att de var 

uttömda emotionellt, 

isolerade sig och satte 

upp murar. De kände 

sig som robotar, fick 

sömnstörningar, 

förlängd 

återhämtningstid och 

hade svårt att 

upprätthålla 

hälsosamma vanor. 

Medel 

2. Duarte, J. & 

Pinto-Gouveia, J. 

2017 

Portugal 

Applied Nursing 

Research 

Empathy and 

feelings of guilt 

experienced by 

nurses: A cross-

sectional study of 

their role in 

burnout and 

compassion fatigue 

symptoms. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan empati 

och upplevelser 

av skuld i 

relation till 

utbrändhet och 

CF. 

Enkätundersökning 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

varierande 

avdelningar. 

Kvantitativ metod 

n=298 

Sjuksköterskorna 

beskrev att empatisk 

oro för patienterna 

orsakade upplevelser 

av skuld som kunde 

leda till högre nivåer 

av utbrändhet och CF. 

Hög 

 

 

 



2 

 

 

 

3. Fukumori, T., 

Miyazaki, A., Takaba, 

C., Taniguchi, S. & 

Asai, M. 

2017 

Japan 

Psycho-Oncology 

Cognitive reactions 

of nurses exposed to 

cancer patient’s 

traumatic 

experiences: A 

qualitative study to 

identify triggers of 

the onset of 

compassion fatigue. 

Att beskriva vad 

som påverkar 

sjuksköterskors 

kognitiva 

reaktioner efter 

att ha utsatts för 

cancerpatienters 

traumatiska 

erfarenheter. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor på 

onkologiska 

avdelningar. 

Kvalitativ metod 

Induktiv 

innehållsanalys 

n=30 

Sjuksköterskorna 

beskrev möjliga 

bidragande orsaker 

som presenterades i 11 

teman. Bland dessa 

fanns otillräcklighet, 

empati för patienter 

och dess närstående 

samt en önskan att 

kunna vara ett stöd för 

dessa. Vidare beskrevs 

sjuksköterskornas 

grubblande över sina 

egna familjer och sig 

själva vara en 

bidragande orsak. 

Hög 

4. Giarelli, E., 

Denigris, J., Fisher, 

K., Maley, M. & 

Nolan, E. 

2016 

USA 

Oncology Nursing 

Forum 

Perceived Quality of 

Work Life and Risk 

for Compassion 

Fatigue Among 

Oncology Nurses: A 

Mixed-Methods 

Study. 

Att beskriva vilka 

faktorer som 

påverkar 

sjuksköterskors 

upplevda 

arbetslivskvalitet 

samt risk för CF. 

Enkätundersökning 

och djupintervjuer 

med sjuksköterskor 

på hematologi-

onkologiavdelningar. 

Mixed method 

Deduktiv 

innehållsanalys 

n=20 

Sjuksköterskorna 

beskrev bristande 

kommunikation, 

arbetsmiljö och höga 

krav från patienter och 

närstående vara 

faktorer som orsakade 

arbetsrelaterad stress, 

vilket i sin tur utgjorde 

risk för CF. En tredjedel 

av sjuksköterskorna 

löpte risk för CF då 

välbefinnandet 

påverkats. 

Hög 

 



3 

 

 

5. Kolthoff, K. & 

Hickman, S. 

2017 

USA 

Geriatric Nursing 

Compassion fatigue 

among nurses 

working with older 

adults. 

Att undersöka 

prevalensen av 

CF hos 

sjuksköterskor 

som arbetar med 

vårdkrävande 

äldre vuxna samt 

se sambandet 

mellan CF, 

utbrändhet, CS 

och 

arbetserfarenhet. 

Enkätundersökning 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

medicinsk-

geriatriska 

avdelningar. 

Kvantitativ metod 

n=42 

Sjuksköterskorna som 

arbetat mindre än ett 

år inom geriatriken 

visade sig har högre 

nivåer av CF och 

utbrändhet. Skillnaden 

i CS skiljde sig inte 

nämnvärt åt mellan de 

oerfarna och de mer 

erfarna 

sjuksköterskorna. 

Hög 

6. Lee, Y. & Seomun, 

G. 

2016 

Sydkorea 

International nursing 

review 

Role of compassion 

competence among 

clinical nurses in 

professional quality 

of life. 

Att undersöka 

mätbar kunskap 

om empati 

(compassion 

competence, CC) 

bland 

sjuksköterskor 

och att 

undersöka 

relationen mellan 

denna 

kompetens och 

nivåer av CS, CF 

och STS. 

Enkätundersökning 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

varierande 

avdelningar. 

Kvantitativ metod 

n=680 

Sjuksköterskorna med 

längre erfarenhet inom 

yrket visade sig ha 

högre nivåer av CC. 

Högre nivåer av CC 

kunde i sin tur leda till 

högre nivåer av CS 

medan lägre nivåer av 

CC kunde leda till högre 

nivåer av CF. Det visade 

sig även att 

sociodemografiska 

egenskaper påverkade 

nivåerna av CC. 

Hög 

7. Melvin, C. 

2012 

USA 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Professional 

compassion fatigue: 

what is the true cost 

of caring for the 

dying? 

Att undersöka 

prevalensen av 

professional 

compassion 

fatigue (PCF) hos 

sjuksköterskor 

arbetandes inom 

palliativ vård 

samt undersöka 

följder och 

eventuell 

prevention. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor på 

palliativa 

avdelningar. 

Kvalitativ metod 

Induktiv 

innehållsanalys 

n=6 

Sjuksköterskorna 

beskrev alla att de 

kunde identifiera 

riskerna för att utveckla 

PCF. Bidragande 

orsaker som ökade 

risken för PCF, fysiska 

och känslomässiga 

följder av att vårda 

samt strategier för att 

hantera och förebygga 

presenterades. 

Hög 



4 

 

8. Perry, B., Toffner, 

G., Merrick, T. & 

Dalton, J. 

2011 

Kanada 

Canadian Oncology 

Nursing Journal 

An exploration of the 

experience of 

compassion fatigue 

in clinical oncology 

nurses. 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

inom onkologi 

beskriver 

upplevelser av 

CF. 

Enkätundersökning 

med narrativer som 

besvarades av 

sjuksköterskor på 

onkologiska 

avdelningar.  

Kvalitativ metod 

Deduktiv 

innehållsanalys 

n=19 

Sjuksköterskorna 

visade sig ha 

kunskapsbrist om CF 

och begreppet misstogs 

för utbrändhet. Orsaker 

beskrevs av 

sjuksköterskorna kunna 

vara brist på stöd, brist 

på kunskap om CF och 

brist på tid/förmåga att 

ge högkvalitativ vård. 

Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att 

personliga relationer 

påverkades och det 

fanns de som 

övervägde att lämna 

den onkologiska 

vården. 

Hög 

9. Potter, P., 

Deshields, T., 

Divanbeigi, J., 

Berger, J., Cipriano, 

D., Norris, L. & Olsen, 

S. 

2010 

USA 

Clinical Journal of 

Oncology Nursing  

Compassion Fatigue 

and Burnout: 

Prevalence Among 

Oncology Nurses. 

Att undersöka 

prevalensen av 

utbrändhet och 

CF hos 

sjuksköterskor 

inom onkologi. 

Enkätundersökning 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

onkologiska 

avdelningar eller 

mottagningar. 

Kvantitativ metod 

n=153 

Sjuksköterskorna 

visade sig inte löpa 

högre eller lägre risk 

för CF beroende på om 

de arbetade på 

avdelningar eller 

mottagningar. Däremot 

löpte sjuksköterskorna 

som arbetade på 

avdelningar större risk 

för utbrändhet. 

Arbetslivserfarenhet 

visade sig ha betydelse 

för risken att erfara CF. 

Hög 



5 

 

 

10. Yoder, E.  

2010 

USA 

Applied Nursing 

Research 

Compassion fatigue 

in nurses.  

Att beskriva 

prevalensen av 

CF hos 

sjuksköterskor 

och att 

undersöka vilka 

situationer som 

leder till CF samt 

hur det kan 

hanteras. 

Enkätundersökning 

i tre delar varav den 

sista var narrativ 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

varierande 

avdelningar. 

Mixed method 

Induktiv 

innehållsanalys 

n=106 varav n=71 

svarade på den 

narrativa delen 

Sjuksköterskorna 

beskrev vårdande av 

patienter, hög 

arbetsbelastning och 

personliga egenskaper 

som möjliga orsaker till 

CF. Resultatet delades 

upp i faktorer som 

orsakade CF och hur 

dessa hanterades. 

Förändringar i 

arbetssituationen och 

att engagera sig i 

aktiviteter och 

relationer utanför 

arbetet visade sig vara 

sätt att hantera CF. 

Medel 

11. Wu, S., Singh-

Carlson, S., Odell, A., 

Reynolds, G. & Su, Y. 

2016 

USA och Kanada 

Oncology Nursing 

Forum 

Compassion Fatigue, 

Burnout and 

Compassion 

Satisfaction Among 

Oncology Nurses in 

the United States 

and Canada. 

  

Att beskriva 

erfarenheter av 

CF, utbrändhet 

och CS bland 

sjuksköterskor 

arbetandes inom 

onkologi samt 

skillnaden 

länderna 

emellan. 

Enkätundersökning 

som besvarades av 

sjuksköterskor på 

onkologiska 

avdelningar. 

Kvantitativ metod 

n=486 (USA)  

n=63 (Kanada) 

Sjuksköterskorna 

beskrev att 

åsidosättande av 

personliga behov samt 

arbete med vård vid 

dödsfall var 

riskfaktorer. Ingen 

signifikant skillnad 

hittades i nivåer av CF, 

utbrändhet och CS 

länderna emellan 

däremot visade det sig 

att högre utbildning 

gav högre nivå av CS. 

Depression, huvudvärk 

eller oro över 

privatekonomin ledde 

till högre risk att för CF. 

Väl fungerande 

samarbete hjälpte 

sjuksköterskorna att 

hantera situationen.  

Hög 
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