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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lagar, styrdokument och omvårdnadsteoretiker uppmanar sjuksköterskan att 

tillhandahålla en känslomässigt engagerad vård där patienten och dennes behov står i fokus. 

Med samtida krav om att sjuksköterskan ska ta hand om den egna hälsan väcks funderingar 

om hur en engagerad vård med personcentrering ska kunna utföras utan att samtidigt 

känslomässigt utmattas. Syfte: Att kartlägga aktuell forskning gällande compassion fatigue 

ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Litteraturöversikt av 12 vårdvetenskapliga artiklar 

med kvantitativ, kvalitativ och mixad-metod. Resultat: Sjuksköterskans erfarenheter av 

compassion fatigue involverar en känsla av otillräcklighet gentemot patienten och 

professionen. Sjuksköterskans förmåga att visa sig själv medkänsla med hjälp av ett 

reflekterande förhållningssätt och en bra stödjande arbetsmiljö reducerar risken att erhålla 

compassion fatigue. Slutsats: Genom organisatoriska förändringar som möjliggör för 

sjuksköterskan att utöva mindfulness och som skapar ett stödjande arbetsklimat minskar 

risken för att sjuksköterskan utmattas av sitt känslomässiga engagemang. 

 

Nyckelord: Arbetsklimat, erfarenheter, medlidande, mindfulness. 



 

ABSTRACT 

Background: Laws, directives and nursing theorists urges the nurse to provide a 

compassionate care with the patients’ needs in focus. With contemporary requirements of the 

nurse taking care of one’s own health questions arise how to continue giving a compassionate 

care without developing compassion fatigue. Objective: To explore current research of 

compassion fatigue in a nurse perspective. Method: Literature review consisting of 12 caring 

science articles with quantitative, qualitative and mixed methods. Result: The nurses 

experience of compassion fatigue involves a sense of inadequacy towards the patient and the 

nursing profession. The nurse’s ability of self-compassion with reflective strategies and a 

supportive working environment reduces the risk of obtaining compassion fatigue. 

Conclusion: Through organizational changes that enables for the nurse to practise 

mindfulness and that creates a supportive working environment reduces the risk for the 

nurse to develop compassion fatigue. 
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1 INLEDNING 

Som sjuksköterskestudenter finns återkommande tankar om vilka utmaningar den framtida 

professionen kan medföra. Utbildningen har givit insikt om att sjuksköterskeyrket innehåller 

fler svårigheter än vårdtekniska moment vilket till en början sågs som den största 

utmaningen. Att möta och vårda människor vid sjukdom och lidande innebär så mycket mer 

än provtagning och basala hygienrutiner. Att vid sjuksköterskeprogrammet erhålla 

utbildning gällande vårdkulturer, vårdrelationen och förhållningssätt gentemot patienten 

vidgade förståelsen för vad sjuksköterskeyrket innebär och vilka krav som ställs. En allt 

starkare ambition att utföra en personlig och omsorgsfull omvårdnad har växt fram under 

sjuksköterskeutbildningens gång. Båda examensarbetsförfattarna har tidigare erfarenheter 

av psykisk ohälsa i form av depressioner och utmattning samt upplever det fortfarande 

utmanande att finna balansen mellan studierna, privatlivet och hälsan. Därför kändes det 

intressant att utnyttja möjligheten att vid examensarbetet kunna få en djupare förståelse för 

hur sjuksköterskan ska kunna utföra en god omvårdnad utan att försaka det egna måendet. 

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens högskola föreslog ett antal 

forskningsområden för examensarbeten, där compassion energy var ett av de begrepp som 

skapade intresse och en inledande litteratursökning på begreppet genomfördes. I samband 

med litteratursökningen påträffades begreppet compassion fatigue. Compassion fatigue och 

dess betydelse, sammantaget med egna erfarenheter av psykisk ohälsa väckte vidare 

reflektioner över att finna en balans mellan arbete och familjeliv, framförallt känslomässigt. 

Ambitioner om att bli duktiga och kompetenta sjuksköterskor skapade ytterligare 

funderingar om och hur ett känslomässigt engagemang i varje patientmöte ska kunna uppnås 

utan att bli utmattad. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras centrala begrepp i examensarbetet och distinktioner mellan 

begreppen klargörs. Delar av sjuksköterskans ansvarsområde relevanta för 

forskningsområdet presenteras, liksom tidigare forskning. Teoretiskt perspektiv som valts 

beskrivs och bakgrunden presenterar avslutningsvis en problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp 

Nedan följer en förklaring av centrala begrepp i examensarbetet, vidare klargörs även 

distinktionerna begreppen emellan. Begreppen som beskrivs är återkommande i forskning 

om compassion fatigue och därför av värde att förtydliga innan vidare läsning.  

2.1.1 Compassion fatigue 

Compassion fatigue är ett begrepp som etablerades år 1992 av Carla Joinson (Lachman, 

2016). Det är av vikt att definiera vad compassion fatigue är eftersom det tenderar att inte 

särskiljas ifrån liknande tillstånd. Om sjuksköterskan vet om och förstår compassion fatigue 

ökar möjligheten att kunna motverka att erhålla det (Knobloch Coetzee & Klopper, 2010). 

Fyra argument lyfts om varför det ska finnas en medvetenhet om compassion fatigue. 

Compassion fatigue är förödande känslomässigt, sjuksköterskans personlighetsdrag kan vara 

en bidragande faktor till att erhålla det och sjuksköterskan kan ej undvika situationerna som 

framkallar compassion fatigue. Dessutom förklaras att utan en medveten kännedom om 

compassion fatigue så är det nästintill omöjligt att identifiera det (Joinson, 1992). 

Compassion kan översättas till medlidande vilket anses vara kärnan i omvårdnad, medan 

fatigue innebär en extrem trötthet till följd av en mental eller fysisk ansträngning. 

Compassion fatigue uppstår till följd av engagemang för patienten och dennes familj, där 

lidande och traumatiska upplevelser manar sjuksköterskan till att visa medlidande. Därför 

brukar compassion fatigue kallas the cost of caring, det vill säga en utmattning till följd av 

medlidande (Lachman, 2016). Compassion fatigue innebär att förlora förmågan att 

omsorgsfullt vårda och uppstår som konsekvens av sjuksköterskans kontinuerliga kontakt 

med den lidande patienten. Följden är en utmattning på flera plan, det vill säga emotionellt, 

fysiskt, socialt och spirituellt, vilket leder till en oförmåga för känslomässigt engagemang 

(Sheree Henson, 2017). Vid compassion fatigue kan sjuksköterskan uppleva flertalet symtom 

som exempelvis irritation, nervositet, rädsla, osäkerhet och impulsivitet. Sömnsvårigheter, 

nedstämdhet och en ökad benägenhet att begå misstag är andra symtom (Mattioli, Walters & 

Cannon, 2018). Compassion fatigue kan förklaras som en kombination av utbrändhet och 

sekundär traumatisk stress (Stamm, 2010). Compassion fatigue beskrivs också som utbytbart 

med begreppet sekundär traumatisk stress (Figley, 2002).  

2.1.2 Sekundär traumatisk stress 

Sekundär traumatisk stress (engelska secondary traumatic stress) beskrivs som en 

komponent av compassion fatigue, vilket kan uppstå hos sjuksköterskan som i arbetet 

kontinuerligt och långvarigt möter lidande patienter som upplever traumatiska och 

stressfyllda händelser. Sekundär traumatisk stress karaktäriseras av att sjuksköterskan blir 

upptagen av tankar om patienten som vårdats och kan ge negativa effekter i form av 

sömnsvårigheter, glömska, svårigheter att skilja yrkeslivet ifrån privatlivet och påträngande 

minnesbilder. Sekundär traumatisk stress medför att sjuksköterskan upplever patientens 

erfarna trauma i sådan omfattning att aktiviteter som påminner om patientens trauma 

undviks (Stamm, 2010). 
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2.1.3 Utbrändhet 

Utbrändhet är ett tillstånd som främst framkallas av organisatoriska faktorer så som 

arbetstider, arbetstryck, tidspress och konflikter med såväl kollegor som ledning. Även 

förväntningar på vården samt att inte ha möjlighet att uppnå dessa förväntningar på grund 

av organisatoriska orsaker kan vara utlösande faktorer. Symtomen för utbrändhet är 

liknande symtomen för compassion fatigue och ger såväl fysiska som mentala och andliga 

symtom. Exempelvis symtom som huvudvärk, sömnsvårigheter, emotionell instabilitet och 

känslor av missnöjdhet och hopplöshet (Lachman, 2016). 

2.1.4 Compassion satisfaction 

Compassion satisfaction är en motpol till och en möjlig faktor för att motverka compassion 

fatigue. Satisfaction innebär en känsla av belåtenhet och glädje över något som utförts eller 

något som har hänt. I arbetet kan empatiskt engagerade möten med patienten i kris resultera 

i att sjuksköterskan upplever compassion satisfaction. Andra faktorer som också kan 

frambringa compassion satisfaction är om sjuksköterskeyrket ses som ett kall, upplevelse av 

balans mellan arbetsliv och privatliv samt om sjuksköterskan tar hand om den egna hälsan. 

Om stödet från kollegor är väl fungerande kan sjuksköterskan uppleva compassion 

satisfaction även i situationer av kontinuerlig stress. Vid compassion satisfaction framträder 

känslor som exempelvis välmående, glädje, inspiration och tacksamhet. Compassion 

satisfaction är energigivande, prestationshöjande och berikande i sjuksköterskans arbete. 

Vidare kan compassion satisfaction medföra en minskad risk för compassion fatigue 

samtidigt som arbetskvalitet, arbetsmiljö och patientens vård förbättras (Sacco & Carman 

Copel, 2018). 

2.1.5 Arbetslivskvalitet 

Arbetslivskvalitet (engelska professional quality of life) är ett begrepp som behandlar 

förnöjsamheten med arbetet hos personer vars arbete handlar om att hjälpa andra, som 

exempelvis sjuksköterska, brandman och polis (Jang, Kim & Kim, 2016). Arbetslivskvalitet 

kan mätas genom Professional quality of life scale (ProQOL-skalan). ProQOL-skalan är en 

vidareutveckling av Compassion Fatigue Self Test som ursprungligen konstruerades av 

Charles R. Figley under slutet av 1980-talet. Under 1990-talet samarbetade Charles R. Figley 

och Beth Hudnall Stamm och konstruerade tillsammans olika instrument skapade för att 

mäta arbetslivskvalitet hos personer som arbetar med att på olika sätt hjälpa andra. I slutet 

av 1990-talet avslutades samarbetet mellan Figley och Stamm. Stamm arbetade vidare med 

mätinstrumentet vilket kom att heta Professional quality of life scale. ProQOL-skalan har 

sedan dess utkommit i flera versioner och översatts till flertalet språk. ProQOL-skalan mäter 

både positiva och negativa effekter som ett arbete, exempelvis sjuksköterskans, kan medföra. 

Skalan indelas i två delar där compassion satisfaction utgör den positiva delen och 

compassion fatigue den negativa. Skalan består av frågor som självskattas och svaren 

poängsätts enligt givna instruktioner. Det sammantagna poängvärdet på varje variabel anses 

spegla respondentens nivå av den givna variabeln. Compassion fatigue innefattar såväl 

variabeln utbrändhet som variabeln sekundär traumatisk stress. Vid mätning av 
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arbetslivskvalitet tyder högt värde på variabeln utbrändhet i kombination med högt värde på 

variabeln sekundär traumatisk stress på att sjuksköterskan har compassion fatigue. Hög nivå 

av sekundär traumatisk stress påvisar att sjuksköterskan känner rädsla inför arbetet till följd 

av exponeringen av patientens traumatiska situation. Rädslan härstammar inte från 

organisatoriska svårigheter i form av till exempel arbetsbelastning eller egna upplevda 

trauman, utan uppstår på grund av sjuksköterskans möte med patienten som genomlider ett 

trauma. Hög nivå av utbrändhet indikerar att sjuksköterskan upplever organisatoriska 

problem som leder till en känsla av ineffektivitet och en känsla av att vara oförmögen att 

förändra arbetssituationen. Det är hög arbetsbelastning och dåligt fungerande organisation 

som leder till högt värde av utbrändhet. Utbrändhet härstammar inte från sjuksköterskans 

engagemang i patienten och dennes situation. Kombinationen av höga värden på både 

variabeln utbrändhet och variabeln sekundär traumatisk stress är det mest stressande och 

ansträngande tillståndet för sjuksköterskan där denne känner att arbetet är skrämmande och 

överväldigande. Denna kombination av känslor indikerar att sjuksköterskan har compassion 

fatigue (Stamm, 2010).  

2.2 Sjuksköterskans ansvar 

Nedan beskrivs lagar och styrdokument inom hälso- och sjukvården relevanta för 

examensarbetets forskningsområde. Texten beskriver vilket ansvar det åligger 

sjuksköterskan att tillhandahålla en god och säker vård för patienten vilket kräver ett 

engagemang gentemot patienten och dennes anhöriga. Vidare beskrivs sjuksköterskans 

personliga ansvar att se om den egna hälsan för att kunna utföra en patientsäker vård.   

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) innebär god vård att patienten upplever 

trygghet och säkerhet vilket fordrar en respektfullhet för patientens autonomi samt att goda 

kontakter mellan patienten och sjuksköterskan främjas. Det ska också eftersträvas att 

sjuksköterskans kommunikation med patienten och dennes närstående ska ske med ett 

lyhört och empatiskt förhållningssätt, vilket fordrar att egenskaper passande för professionen 

så som lyhördhet och medkänsla uppvisas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Vidare betonas vikten av en personcentrerad vård som 

kännetecknas av ett partnerskap mellan sjuksköterskan, patienten och dennes närstående. 

En personcentrerad vård innebär att patienten och dess närstående ska ses och förstås som 

unika individer och att patientberättelsen ska användas som utgångspunkt för vårdmötet 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) gör gällande 

sjuksköterskans ansvar beträffande hur arbetsuppgifterna utförs samt en skyldighet att 

bedriva en vård där hög patientsäkerhet vidmakthålls. Dessutom åligger sjuksköterskan ett 

personligt ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom fortskridande 

kunskapsinhämtning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

Om sjuksköterskan till följd av exempelvis sjukdom, oaktsamhet eller oskicklighet ej kan 

utföra arbetsuppgifterna på ett patientsäkert sätt, så kan åtgärder som innebär 

inskränkningar i yrkesutövandet vidtas (SFS 2010:659). Även Svensk Sjuksköterskeförening 

(2014) betonar att sjuksköterskan bör sköta sin hälsa för att inte äventyra förutsättningarna 
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för god vård. Dessutom ska verksamheten förbättras och säkras kontinuerligt för att 

vidmakthålla en hög kvalité, vilket ålägger vårdgivaren ett ansvar att utföra behövliga 

insatser för att vårdskador ska förhindras (SFS 2010:659; SFS 2017:30).  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som beskriver behovet av medlidande och empati vid 

vårdande ur patientens perspektiv. Vidare beskrivs vilka svårigheter som sjuksköterskan 

personligen kan uppleva av att visa medlidande. Slutligen beskrivs vilka vinster hälso- och 

sjukvårdsorganisationen kan göra när sjuksköterskan bemöter patienter med medlidande. 

Medlidande anses vara en viktig del av omvårdnaden och en egenskap som en god 

sjuksköterska ska inneha (Wiklund Gustin, 2017). Medlidande är ett högt värderat fenomen 

inom hälso- och sjukvården och fundamentalt i omvårdnaden. Att visa medlidande innebär 

att först notera och förstå att patienten lider, vilket medför känslor som oro, empati och ilska 

hos sjuksköterskan. Med hjälp av fantasi kan sjuksköterskan sen förstå patientens situation 

och därmed erhålla en djupare förståelse för patientens känslor samt varför patienten agerar 

på ett visst sätt (Durkin, Usher & Jackson, 2018). Förmågan att förstå patientens situation 

underlättas om sjuksköterskan har egna erfarenheter av att vara patient eller har en anhörig 

som varit patient (Zamanzadeh, Valizadeh, Rahmani, Van der Cingel & Ghafourifard, 2018). 

Förmågan att förstå patientens situation leder sen till att sjuksköterskan handlar för att 

lindra patientens lidande. Medlidande är ett komplicerat och känsligt begrepp som är svårt 

att definiera, men det är av stor vikt att man inom hälso- och sjukvården förstår vad 

medlidande innebär (Durkin et al., 2018). När sjuksköterskan visar medlidande upplever 

patienten ett värdigt och respektfullt bemötande där patienten ses som en individ med namn, 

inte bara en nummerbeteckning (Adamson, Pow, Houston & Redpath, 2016). Patienten 

upplever en kraftfull respons när sjuksköterskan försöker hantera lidandet och behoven som 

patienten har. Det innebär till stor del att sjuksköterskan använder sig själv som ett verktyg 

för att lindra patientens lidande (Sinclair et al., 2017). När patienten vårdats utan att 

sjuksköterskan visat medlidande beskriver patienten känslor av försummelse och upplevelser 

av otillräcklig vård (Wiklund Gustin, 2017). 

Medlidande är en nödvändig del av omvårdnaden, men även empati betraktas som essentiellt 

i omvårdnaden (Dev, Fernando, Lim & Consedine, 2018; Figley, 2002). Medlidande och 

empati utgör grunden för en effektiv patientvård (Dev et al., 2018). Empati förklaras som en 

komponent av medlidande och beskrivs som verktyget genom vilket sjuksköterskan kan 

skapa en relation till patienten. Genom empati möjliggörs en god vård där patienten känner 

trygghet i att dela sitt lidande med sjuksköterskan (Figley, 2002). Av patienten förklaras 

empati som ett känslomässigt svar som rymmer erkännanden av och försök till förståelse av 

patientens lidande, genom att sjuksköterskan emotionellt relaterar till patientens lidande. 

Empati som fenomen värderas högt av patienten, men allra högst värderas medlidande 

(Sinclair et al., 2017). Begreppet empati anses dock inte helt passande för omvårdnad, utan 

begreppet medlidande betraktas som mer korrekt och argumenteras som kärnan i 

omvårdnad av omvårdnadsteoretiker (Wiklund Gustin, 2017). 
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I vilken grad sjuksköterskan förmår att använda och uttrycka medlidande och empati utgör 

förutsättningen för hur och om en god relation med patienten skapas. En god relation som 

bygger på acceptans och förtroende (Figley, 2002). Av patienten ses relationen till 

sjuksköterskan som en grund för förståelsen av patientens situation. Relationen har också 

betydelse för hur sjuksköterskan agerar (Sinclair et al., 2017). I relationen anser patienten det 

viktigt att veta personliga saker om sjuksköterskan, till exempel hobbys och tilltalsnamn. De 

personliga band som då uppstår gör att patienten upplever en närhet med sjuksköterskan. 

Relationen som skapas ger positiva effekter på vården med exempelvis bättre fungerande 

behandlingar. Patienten upplever att en sjuksköterska som visar medlidande alltid har tid för 

patienten, trots stress på arbetsplatsen. Detta visas bland annat genom att sjuksköterskan 

finner tid att samtala, lyssnar på patientens behov och hjälper patienten att lindra ångest 

(Adamson et al., 2016). Patienten betonar att sjuksköterskan som osjälviskt visar 

engagemang gör bestående intryck eftersom denna sjuksköterskas omvårdnad överskrider 

vad den ordinära omvårdnaden kräver (Sinclair et al., 2017). 

Att vara medlidande och känslomässigt engagerad kan vara stärkande för sjuksköterskan, 

men också smärtsamt och utmanande. Det kräver mod att möta patientens lidande samtidigt 

som krav från kollegor och arbetsplatsen ska bemötas. Vid mötet med patienten och dennes 

lidande tvingas sjuksköterskan att dela patientens ensamhet, svaghet och sårbarhet. Det är 

därför viktigt att ha stödet från andra, tid för återhämtning och egenvårdande aktiviteter. 

Sjuksköterskan behöver känna medkänsla för sig själv (engelska self-compassion) innan 

medlidande för patienten kan uppnås (Wiklund Gustin, 2017). Self-compassion 

kännetecknas av förmågan att bemöta sig själv med vänlighet och förståelse i situationer av 

misslyckande och elände. I vilken utsträckning sjuksköterskan klarar av att utöva self-

compassion har i tidigare forskning visat påverkan på förmågan för känslomässigt 

engagemang (Dev et al., 2018). Self-compassion innebär dels att sjuksköterskan kan vara 

förstående mot sig själv och inte självdömande. Dessutom kan smärta ses som en vanlig 

mänsklig upplevelse snarare än som isolering, det vill säga en förståelse för att alla individer 

kan uppleva smärta och att enbart smärta inte innebär en distansering från alla andra 

individer (Pullmer, Coelho & Zaitsoff, 2019). Ytterligare en aspekt av self-compassion är 

förmågan att utöva mindfulness. Att inta en reflekterande hållning gentemot känslor och 

tankar i nuet tillåter sjuksköterskan att släppa smärtsamma tankar och upplevelser istället 

för att grubbla över dem (Wiklund Gustin, 2017).  

Förutom patientens lidande och smärtfulla situation utgör arbetsplatsen och pressande 

arbetsmiljö ett hinder för sjuksköterskans möjlighet att känna medlidande med patienter. En 

arbetsmiljö innehållande mycket stress och hög arbetsbelastning kan försvåra att vara 

medlidande. Svårigheten med att kunna vara medlidande kan resultera i att sjuksköterskan 

tvekar att gå till arbetet eftersom det uppleves för svårt att utföra den vård som 

sjuksköterskan önskar utföra. Som copingstrategi och för att inte riskera patientsäkerheten 

blir sjuksköterskan i pressad arbetsmiljö snarare fokuserad på arbetsuppgifterna än på att 

bemöta patienterna med medlidande (Donald et al., 2019). I arbetsmiljön kan sjuksköterskan 

även finna faktorer som stödjer dennes förmåga att utföra vård innehållande medlidande. 

När kollegor och handledare som ses som förebilder bemöter patienten med medlidande, 

finner sjuksköterskan motivation och styrka att möta patienten med känslomässigt 
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engagemang. Förebilderna och vilka vinster deras vård medför för patienterna är 

betydelsefullt för framförallt den nyexaminerade sjuksköterskans förmåga för känslomässigt 

engagemang (Zamanzadeh et al., 2019). Det är därför viktigt att, ur organisatorisk synpunkt, 

möjliggöra för sjuksköterskan att möta patienten med känslomässigt engagemang och 

medlidande (Donald et al., 2019; Zamanzadeh et al., 2018). Genom att motverka risken för 

en känslomässigt oengagerad vård, uppstår inte bara positiva effekter för sjuksköterskan 

utan även för arbetsplatsen samt patienten och patientens anhöriga. Organisatoriskt positiva 

effekter är ökad arbetsmoral, högre produktivitet i arbetet, ett övergripande engagemang på 

arbetsplatsen, reducerade sjukskrivningar och färre som slutar på arbetsplatsen. Positiva 

effekter för patienten är en högre patientsäkerhet och en större tillfredställelse med vården 

(Boyle, 2011).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Teoretisk utgångspunkt för examensarbetet är Jean Watsons ”A theory of nursing”. Watsons 

teori fokuserar på den mänskliga relationen i omvårdnaden och vad relationen kräver av 

sjuksköterskan kan bidra med ytterligare förståelse av compassion fatigue. Teorin diskuterar 

inte enbart omsorgen gentemot patienten utan även omsorgen gentemot sjuksköterskan 

själv. Innan god omvårdnad kan ges till patienten måste sjuksköterskan visa omsorg om sig 

själv vilket kan ge ytterligare stöd till varför compassion fatigue behöver studeras ytterligare.  

Sjuksköterskans omvårdnad ska bygga på mänsklig omsorg och innefatta ett transpersonellt 

förhållningssätt. Ett transpersonellt förhållningssätt innebär att sjuksköterskan och 

patienten delar varandras upplevelser genom en mellanmänsklig relation där varandras 

subjektivitet möts. Transpersonalitet kännetecknas av närvaro, samvaro samt att 

sjuksköterskan och patienten berörs av varandra. Därför ska förhållningssätt och 

arbetsmetoder inte präglas av objektivitet, distans eller med ett primärt intresse av 

vetenskapliga resultat. Sjuksköterskan ska snarare eftersträva att finna det innersta väsendet 

i den mänskliga omsorgen samt söka efter inre, subjektiva mänskliga upplevelser, både hos 

sig själv och hos patienten. Därmed ska sjuksköterskans arbetssätt ge utrymme för både 

sjuksköterskan och patienten att uttrycka sina inre, personliga, subjektiva tankar. Detta 

arbetssätt i omvårdnaden med fokus på mellanmänskliga relationer kräver kunskap hos samt 

lyhördhet och engagemang av sjuksköterskan. Ett engagemang som ska vara personligt, 

socialt och moraliskt både gällande tid och rum (Watson, 1993).  

Den mänskliga omsorgen kräver att sjuksköterskan besitter ett grundläggande värde och 

känner ett moraliskt åtagande, inte bara att ge omsorg, utan även att vilja ge omsorg. 

Omvårdnaden ska inte bara utföras utav pliktkänsla eller etisk skyldighet, utan kräver en 

livssyn som gör att sjuksköterskan känner ett personligt ansvar att i omsorgen bekräfta varje 

patient som en unik individ. Det moraliska åtagandet ska inte bara vara ett förhållningssätt 

eller attityd utan måste resultera i avsiktliga handlingar. Genom att sjuksköterskan besitter 

detta moraliska åtagande kommer dennes handlingar inte bara förbättra den enskilda 

omsorgen utan handlingarna förbättrar även för mänskligheten i stort. Innan sjuksköterskan 

kan ge omsorg till andra, måste denne visa omsorg och varsamhet gentemot sig själv. 
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Sjuksköterskan måste respektera och visa sig själv värdighet innan denne kan visa samma 

hänsyn gentemot andra. Genom att först älska och ge sig själv kärlek kan sjuksköterskan 

sedan visa samma kärleksfulla omsorg gentemot patienten (Watson, 1993).  

Ohälsa ska ses som en subjektiv disharmoni i människans inre och som en konflikt mellan 

människans kropp, själ eller ande. Ohälsa betonas som en subjektiv upplevelse som inte alls 

behöver likställas med sjukdom. Hälsa kan upplevas när det finns en harmoni mellan 

människans kropp, själ och ande. För att uppnå hälsa ska människan ses som en helhet. 

Därför ska omvårdnadens mål och metoder eftersträva att se människans kropp, ande och 

själ som en unik, oskiljbar enhet samt intresse ska finnas för individens subjektiva värld. 

Sjuksköterskans mänskliga omsorg i omvårdanden kräver därför närvaro i den 

mellanmänskliga relationen med patienten. Omvårdnaden ska inte bara beröra kroppsliga 

och fysiologiska plan utan även ett tillträde till patientens tankar och känslor. Detta avspeglas 

i det transpersonella förhållningssättet som innebär en intersubjektivitet där både 

sjuksköterskan och patienten är engagerade. Framgången av den transpersonella 

omvårdanden hänger till stor del samman med hur äkta och uppriktiga sjuksköterskans 

känslor upplevs. Om patienten känner att sjuksköterskan endast sköter sitt arbete och inte 

visar äkta känslor kommer patienten genast visa känslomässigt motstånd och detta kommer 

snarare leda till ökad ohälsa än hälsa. Genom att sjuksköterskan erkänner och erfar 

patientens känslor och tankar hjälps patienten att återigen uppnå hälsa eftersom 

sjuksköterskans upplevelser av patientens känslor tillåter en frigörelse av patientens inre. 

Denna frigörelse av patientens inre innebär ökade möjligheter för patienten att känna styrka 

och makt samt möjligheter för patienten att finna mening i existens och ohälsa (Watson, 

1993). 

2.5 Problemformulering 

Compassion fatigue uppstår till följd av sjuksköterskans känslomässiga engagemang i 

omvårdnaden av den lidande patienten och patientens närstående. Lagar och styrdokument 

förespråkar en personcentrerad vård som innebär en närhet till patienten för att kunna 

uppfylla kraven på värdighet, respekt och lyhördhet. Omvårdnadsteoretiker och tidigare 

forskning betonar den mellanmänskliga relationen mellan patienten och sjuksköterskan som 

kärnan i god omvårdnad. Vidare beskrivs även hur viktigt medlidande är för patientens 

tillfredställelse med vården och för goda resultat av omvårdnaden. Samtidigt visar tidigare 

forskning hur compassion fatigue ger negativa konsekvenser både för sjuksköterskan, 

arbetsplats och patient. Höga krav på ett medlidande förhållningssätt i vården med nära 

band till patienten ställer sjuksköterskan inför utmaningar att känslomässigt orka med det 

engagemang i varje patient som omvårdnaden förespråkar. Om inte en ökad medvetenhet om 

compassion fatigue skapas finns risk för att compassion fatigue förblir ett vanligt 

förekommande problem för sjuksköterskan i det tysta som innebär en försämrad vård för 

patienten. Genom att kartlägga rådande forskningsläge finns möjligheten att skapa större 

förståelse om compassion fatigue och vad det innebär för sjuksköterskan. 
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3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga aktuell forskning gällande compassion fatigue ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

4 METOD 

Examensarbetet utfördes genom en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Litteraturöversikt 

erfors som en relevant forskningsmetod eftersom den gav en övergripande helhetsbild över 

forskningsområdet och bidrog till en ökad förståelse av intresseområdet. En första 

övergripande litteratursökning av begreppet compassion fatigue klargjorde möjligheterna för 

en litteraturöversikt då studier med såväl kvantitativ, kvalitativ och mixad metod påträffades. 

4.1 Urval och datainsamling 

Arbetsprocessen för en litteraturöversikt startar med en första övergripande litteratursökning 

som tillåter forskaren att etablera ett helikopterperspektiv med en översiktsbild över 

forskningsområdet och hur tidigare forskning inom området ser ut (Friberg, 2017). 

Vetenskapliga artiklar söktes från tre olika databaser, CINAHL Plus, PubMed och MEDLINE. 

Sökord som definierades som relevanta för examenarbetets syfte och som användes var 

compassion fatigue. Längre söksträngar innefattande orden nurse eller nurs* gav färre 

träffar. För att minimera risken att någon relevant artikel förbisågs vidmakthölls 

databassökningarna till compassion fatigue. 

Efter den första övergripande litteratursökningen avgränsas urvalet av vetenskapliga artiklar 

som ska analyseras. Avgränsningar för vilka vetenskapliga artiklar som inkluderas eller 

exkluderas ska vara tydliga och väl dokumenterade för att det slutliga urvalet av artiklar ska 

vara lätt för läsaren att förstå (Friberg, 2017). I databas CINAHL Plus gjordes 

begränsningarna Full Text, Abstract Avaliable, Peer Reviewed och Publication Year 2016-

2019. Sökningen i databas PubMed gjordes med begränsningarna Free Full Text, Abstract 

Available och Publication Dates 2016-2019 (se Bilaga A). I databas MEDLINE begränsades 

sökningarna med Linked full text, Abstract avaliable, Scholarly (Peer reviewed) journals och 

Date of publication 20160101-20191231. ULRICHSWEB användes för att kontrollera att 

valda artiklar blivit granskade och klassade som vetenskapliga.  

Sökningarna i tre databaser gav 160 unika träffar, 15 artiklar påträffades i flera av de tre 

databaserna. Vid sökningen i PubMed påträffades åtta dubbletter från sökningen i CINAHL 

Plus. Vid sökningen i MEDLINE påträffades 11 dubbletter från sökningarna i CINAHL Plus 

och PubMed. Om artikeln påträffades i fler än en databas valdes artikeln från den databas 

den först påträffades i. Om titeln på artikeln upplevdes relevant och intressant för 

examensarbetets syfte så lästes artikelns sammanfattning. Efter läsning av artiklarnas 
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sammanfattningar var inte någon artikel från databas MEDLINE relevant för vidare 

genomläsning och denna databassökning redovisas därför inte i Bilaga A. Om artikeln 

upplevdes svara på examensarbetets syfte lästes artikeln i fulltext. När artiklarna lästes i 

fulltext uppmärksammades framförallt om artikelns syfte och resultat var passande för 

examensarbetets syfte. Artiklar inkluderades om de studerade compassion fatigue ur ett 

sjuksköterskeperspektiv och hade fokus på allmänsjuksköterskan. Artiklar exkluderades om 

de endast var beställningsbara, var fallstudier eller diskussionsartiklar samt om de studerade 

specialistsjuksköterska, enbart annan hälso- och sjukvårdspersonal, patienter eller 

anhörigvårdare. Artiklar som inte exkluderats enligt ovanstående kriterier efter 

genomläsning i fulltext kvalitetsgranskades, totalt 17 artiklar. 

Kvalitetsgranskningen av studierna ska genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt, oavsett 

vilken granskningsmall som efterföljs. Det kritiska förhållningssättet innebär att reflektera 

över vilka delar av studien som granskas och vad dessa delar innebär för avgränsningarna 

gällande vilka studier som inkluderas eller exkluderas i urvalet (Friberg, 2017). 

Kvalitetsgranskningen bestod av frågor enligt Fribergs (2017) förslag (se Bilaga C). Vid 

granskningen omformulerades frågorna så att frågorna kunde besvaras med Ja eller Nej. 

Frågor som besvarades med Ja erhöll 1 poäng och frågor som besvarades med Nej erhöll 0 

poäng. Efter att artiklarna granskats utifrån alla frågor i granskningsmallen sammanställdes 

den totala poängsumman per artikel. Artiklar som granskats enligt granskningsmallen 

gällande kvalitativa studier kunde erhålla totalt 14 poäng och artiklar som granskats enligt 

kvalitetsgranskningsmallen gällande kvantitativa studier kunde erhålla totalt 13 poäng. 

Artiklar som erhöll 11-14 eller 11-13 poäng, beroende på vilken kvalitetsgranskningsmall som 

användes, ansågs hålla hög kvalité och därmed lämpliga för examensarbetets urval. Artiklar 

som erhöll 7-10 poäng ansågs hålla medelkvalité och artiklar som erhöll 0-6 poäng ansågs 

hålla låg kvalité. Artiklar av låg och medelhög kvalité exkluderades. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades fem artiklar, alla fem var från CINAHL Plus, vilket gav 

ett underlag av totalt 12 artiklar (se Bilaga B) att analysera enligt examensarbetets syfte.  

4.2 Dataanalys 

Dataanalysen i en litteraturöversikt börjar med att artiklarna läses flera gånger för att 

helheten i artiklarna ska förstås gällande innehåll och sammanhang. Artiklarna kan med 

fördel sammanfattas i en sida text och relevanta aspekter av artiklarna kan redovisas i en 

översiktstabell. Relevanta aspekter för examensarbetet kan vara artiklarnas syfte, metod och 

resultat (Friberg, 2017). Vid analysprocessen lästes artiklarna upprepade gånger av båda 

examensarbetsförfattarna. Efter varje läst artikel diskuterades artikeln sinsemellan 

författarna till examensarbetet. Därefter sammanfattades varje artikel kortfattat på en sida 

text och den ursprungliga artikelmatrisen utvecklades till en översiktstabell innehållande 

ytterligare detaljer om studierna. 

Nästa steg i analysen är att finna skillnader och likheter mellan aspekterna som redovisats i 

översiktstabellen. Störst fokus ska läggas vid vad resultatdelen i de olika studierna visar. 

Eftersom litteraturöversikten behandlar både kvantitativa och kvalitativa studier så går det ej 
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att göra exakta jämförelser mellan studier med olika forskningsansatser. Den kvalitativa 

forskningen arbetar med ord, medan den kvantitativa forskningen arbetar med siffror vilket 

inte tillåter exakta jämförelser dem emellan (Friberg, 2017). Analysarbetet innefattade att 

finna likheter och skillnader gällande studiernas syfte, mätning av compassion fatigue, metod 

(i form av urval och genomförande) samt resultat. Examensarbetet omfattade åtta studier 

med kvantitativ metod, tre studier med mixad-metod samt en studie med kvalitativ metod. 

Vid analysarbetet av studiernas syfte och metod så analyserades alla studier gemensamt. 

Analysen gällande den kvantitativa resultatdelen från de tre studierna med mixad-metod 

utfördes tillsammans med resultatet från de åtta studierna med kvantitativ metod. Analysen 

gällande den kvalitativa resultatdelen från de tre studierna med mixad-metod utfördes 

tillsammans med resultatet från studien med kvalitativ metod. 

Det sista steget i analysen är att sammanställa funna likheter och skillnader. Likheterna och 

skillnaderna sorteras i kategorier och presenteras med passande rubrik. Detta blir 

litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017). Vid analyserandet av studiernas resultat 

utkristalliserades fyra kategorier som erhöll rubrikerna; sjuksköterskans erfarenheter av 

compassion fatigue, förutsättningar som motverkar compassion fatigue hos 

sjuksköterskan, förutsättningar som ökar compassion fatigue hos sjuksköterskan och 

förutsättningar med varierande betydelse för compassion fatigue hos sjuksköterskan. 

4.3 Etiska överväganden 

Forskarens förförståelse, det vill säga forskarens kunskap och övertygelser från tidigare, kan 

påverka forskningen och dess resultat på ett icke etiskt vedertaget vis. Därför krävs det att 

forskaren kontinuerligt under forskningsprocessen reflekterar över om denne påverkas av sin 

förförståelse (Pribe & Landström, 2017). Vidare kan litteraturstudier väcka etiska 

betänkligheter eftersom denna forskningsmetod ställer stor vikt på förståelsen av det 

engelska språket och forskningsmetoden i analyserade artiklar. Om språket och 

metodbeskrivningar misstolkas kan detta leda till missvisande resultat vilket väcker etiska 

funderingar. Det kan därför ibland vara mer korrekt att inte översätta det engelska språket 

eftersom översättningen kan göra att nyanser i språket förloras (Kjellström, 2017).  

En etiskt korrekt utförd forskning, oavsett forskningsmetod strävar efter att undvika 

oredlighet. Oredlighet innefattar aspekter så som plagiat eller stöld av andras forskning utan 

korrekta referenser (Codex, 2018). Oredlighet involverar också falsifiering, bland annat av 

studieresultat. Att manipulera studiens resultat genom att ändra eller utelämna data är en 

aspekt av oredlighet att reflektera över gällande etiskt korrekt utförd forskning (Polit & Beck, 

2016). För att undvika oredlighet i examensarbetet redovisas källor kontinuerligt med 

korrekta referenser.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av examensarbetets analys. Likheter och skillnader gällande 

studiernas syfte, metod, mätning av compassion fatigue samt resultat presenteras. Analysen 

inkluderade 12 studier, åtta studier med kvantitativ metod, tre studier med mixad-metod och 

en studie med kvalitativ metod.  

5.1 Studiernas syften 

Det framkom att sju studier avsåg att undersöka flertalet aspekter av compassion fatigue 

genom flera olika hypoteser eller frågeställningar (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 

2016; Jarrad, Hammad, Shawashi & Mahmoud, 2018; Kolthoff & Hickman, 2016; Pfaff, 

Freeman-Gibb, Patrick, DiBiase & Moretti, 2017; Wu, Singh-Carlson, Odell, Reynolds & Su, 

2016; Yu, Jiang & Shen, 2016; Zajac, Moran & Groh, 2017).  

Syftet i två studier var att undersöka förekomsten av compassion fatigue (Kolthoff & 

Hickman, 2016; Zajac et al., 2017). Att undersöka förekomsten av compassion fatigue hos 

sjuksköterskan som arbetade på en geriatrisk medicinavdelning var den ena studiens syfte 

(Kolthoff & Hickman, 2016), medan den andra studiens syfte var att undersöka förekomsten 

av compassion fatigue hos vårdpersonal som arbetade med direkt patientkontakt på en 

onkologiavdelning (Zajac et al., 2017). 

Att undersöka en interventions effekt på compassion fatigue var syftet i tre studier (Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2016; Pfaff et al., 2017; Zajac et al., 2017). En intervention var en 

mindfulness-baserad kurs innehållande övningar och utbildning (Duarte & Pinto-Gouveia, 

2016), en intervention var en kurs med fokus på att öka medvetenheten om compassion 

fatigue (Pfaff et al., 2017) samt en intervention innebar en möjlighet för sjuksköterskan att 

efter patienters död reflektera och samtala i grupp (Zajac et al., 2017).  

Att studera sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue var två studiers syfte 

(Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi & Asai, 2018; Giarelli et al., 2016). En studies syfte 

var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att uppleva compassion fatigue (Fukumori 

et al., 2018), medan den andra studiens syfte var att undersöka erfarenheten av vilka faktorer 

som bidrar till att sjuksköterskan erhåller compassion fatigue (Giarelli et al., 2016). 

Syftet i nio studier var att undersöka samband eller inverkan av olika faktorer och 

förutsättningar på compassion fatigue (Cetrano et al., 2017; Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 

2016; Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018; Kolthoff & Hickman, 2016; 

Wu et al., 2016; Yu et al., 2016; Zajac et al., 2017). Skillnad i studiernas syfte förelåg i vilka 

faktorer och förutsättningar som avsågs studeras. En studies syfte var att undersöka hur 

bland annat delaktighet och balans mellan privat och yrkesliv påverkade compassion fatigue 

(Cetrano et al., 2017). Om empati och self-compassion påverkade compassion fatigue 

studerades i en studie (Duarte et al., 2016). En studies syfte var att undersöka hur olika 

livshändelser inverkade på compassion fatigue (Giarelli et al., 2016). Granskning av hur våld 

och stress på arbetsplatsen påverkade compassion fatigue var en studies syfte (Itzhaki et al., 
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2018). En studies syfte var att undersöka om kön och civilstånd samt bruk av olika 

substanser påverkade compassion fatigue (Jarrad et al., 2018). Om antal år på aktuell 

arbetsplats hade betydelse för compassion fatigue var syftet att studera i en studie (Kolthoff & 

Hickman, 2016). En studies syfte var att undersöka hur bland annat demografiska och 

arbetsmässiga faktorer påverkade compassion fatigue (Wu et al., 2016). I en studie var syftet 

att granska hur bland annat antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och typ av 

arbetsplats påverkade compassion fatigue (Yu et al., 2016). En studies syfte var att finna om 

det fanns ett samband mellan den avdelning personalen arbetade på och nivån av 

compassion fatigue (Zajac et al., 2017). 

5.2 Studiernas metod 

Jämförelse av analyserade studiernas metod presenteras med två underrubriker; urval och 

genomförande. 

5.2.1 Studiernas urval 

Antal deltagare redovisades i samtliga studier, varierande från 11 sjuksköterskor (Pfaff et al., 

2017) till 650 sjuksköterskor (Yu et al., 2016). Nio studier undersökte uteslutande 

sjuksköterskan (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Duarte et al., 2016; Fukumori et al., 2018; 

Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018; Kolthoff & Hickman, 2016; Wu et 

al., 2016; Yu et al., 2016), men tre studier undersökte hälso- och sjukvårdspersonal där 

sjuksköterskan ingick som en yrkeskategori av flera (Cetrano et al., 2017; Pfaff et al., 2017; 

Zajac et al., 2017). Dessa tre sistnämnda studier redovisade hur många deltagare som ingick i 

respektive yrkeskategori. Deltagarens kön och ålder redovisades i samtliga studier. 

Deltagarens civilstånd presenterades i nio studier (Cetrano et al., 2017; Duarte & Pinto-

Gouveia, 2016; Duarte et al., 2016; Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 

2018; Pfaff et al., 2017; Wu et al., 2016; Yu et al., 2016). Deltagarens yrkesverksamma år 

redovisades i tio studier (Cetrano et al., 2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Duarte et al., 

2016; Fukumori et al., 2018; Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018; Pfaff 

et al., 2017; Wu et al., 2016; Yu et a., 2016), medan två studier ej redovisade antal år i yrket 

(Kolthoff & Hickman, 2016; Zajac et al., 2017). 

På en onkologisk avdelning bedrevs sex studier (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Fukumori et 

al., 2018; Giarelli et al. 2016; Pfaff et al. 2017; Wu et al., 2016; Yu et al., 2016) och två studier 

utfördes på psykiatrisk avdelning (Cetrano et al., 2017; Itzhaki et al., 2018). En studie 

utfördes på en geriatrisk medicinavdelning (Kolthoff & Hickman, 2016) och en annan studie 

på en medicinsk och en medicinsk-kirurgisk avdelning (Zajac et al., 2017). Två studier angav 

vilken typ av sjukhus som studien bedrevs på, en på allmänna sjukhus (Duarte et al., 2016) 

och en på statliga-, psykiatriska- och universitetssjukhus (Jarrad et al., 2018). 
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5.2.2 Studiernas genomförande 

Tvärsnittsstudier utfördes i fem av åtta kvantitativa studier (Cetrano et al, 2017; Duarte et al., 

2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018; Yu et al., 2016). Två av dessa studier var utförda 

som korrelativa tvärsnittsstudier (Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018). Experimentell 

forskningsmetod genomfördes i en studie med kvantitativ metod (Duarte & Pinto-Gouveia, 

2016) och i en studie med mixad-metod (Pfaff et al., 2017). En forskningsmetod av deskriptiv 

karaktär utfördes i fyra studier (Giarelli et al., 2016; Jarrad et al., 2018; Kolthoff & Hickman, 

2016; Wu et al., 2016). Tre av dessa studier hade uteslutande en kvantitativ metod (Jarrad et 

al., 2018; Kolthoff & Hickman, 2016; Wu et al., 2016) och en studie hade en mixad-metod 

(Giarelli et al., 2016). 

Datainsamling genom intervjuer utfördes i studien med kvalitativ metod (Fukumori et al., 

2018) och i två av studierna med mixad-metod (Giarelli et al., 2016; Pfaff et al., 2017). 

Datainsamling genom enkäter utfördes i åtta av studierna (Cetrano et al., 2017; Duarte & 

Pinto-Gouviea, 2016; Duarte et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Jarrad et al., 2018; Kolthoff & 

Hickman, 2016; Wu et al., 2016; Yu et al., 2016). Ytterligare tre studier utförde datainsamling 

genom enkäter (Giarelli et al., 2016; Pfaff et al., 2017; Zajac et al., 2017), skillnad var att dessa 

studier hade en mixad-metod och innehöll därmed ytterligare datainsamlingsmetoder. 

5.3 Studiernas mätning av compassion fatigue hos sjuksköterskan 

Nedan presenteras hur studierna definierade compassion fatigue och hur mätinstrument 

användes. Vidare presenteras studiernas uppmätta nivå av compassion fatigue hos 

sjuksköterskan. 

ProQOL-skalan användes vid genomförandet av tio studier (Cetrano et al., 2017; Duarte & 

Pinto-Gouveia, 2016; Duarte et al., 2016; Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 2018; Kolthoff & 

Hickman, 2016; Pfaff et al., 2017; Wu et al., 2016; Yu et al., 2016; Zajac et al., 2017). Skillnad 

fanns i hur studierna definierade compassion fatigue vid användandet av ProQOL-skalan. 

Fem studier definierade compassion fatigue som en kombination av utbrändhet och 

sekundär traumatisk stress samt compassion satisfaction som den positiva motpolen. Vid 

användandet av ProQOL-skalan ansågs de kombinerade värdena på utbrändhet och sekundär 

traumatisk stress avspegla nivån av compassion fatigue (Giarelli et al., 2016; Itzhaki et al., 

2018; Pfaff et al., 2017; Wu et al., 2016; Zajac et al., 2017). Värden på variablerna utbrändhet 

och sekundär traumatisk stress under 23 poäng ansågs spegla en låg nivå av compassion 

fatigue. Värden mellan 23 - 41 poäng på variablerna utbrändhet och sekundär traumatisk 

stress ansågs spegla en genomsnittlig nivå av compassion fatigue, samtidigt som värden över 

41 poäng på variablerna utbrändhet och sekundär traumatisk stress ansågs spegla en hög 

nivå av compassion fatigue (Giarelli et al., 2016; Zajac et al., 2017).  

Tre studier definierade compassion fatigue som likvärdigt och utbytbart med sekundär 

traumatisk stress. Vid användandet av ProQOL-skalan ansågs skalans negativa delar ange 

nivåerna av compassion fatigue och utbrändhet samtidigt som den positiva delen angav 

nivån av compassion satisfaction (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016; Duarte et al., 2016; 
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Kolthoff & Hickman, 2016). Värde på variabeln compassion fatigue under 23 poäng ansågs 

spegla en låg nivå av compassion fatigue, medan poäng mellan 23 - 41 på variabeln 

compassion fatigue ansågs spegla en genomsnittlig nivå av compassion fatigue. Poäng över 41 

på variabeln compassion fatigue ansågs spegla en hög nivå av compassion fatigue (Kolthoff & 

Hickman, 2016). Två studier diskuterade inte sekundär traumatisk stress i definitionen av 

compassion fatigue eller om det förelåg någon relation dem emellan. Vid användandet av 

ProQOL-skalan ansågs compassion fatigue och utbrändhet utgöra den negativa delen av 

ProQOL-skalan samt compassion satisfaction den positiva motpolen till compassion fatigue 

(Cetrano et al., 2017; Yu et al., 2016).  

ProQOL-skalan användes inte i genomförandet i två av studierna (Fukumori et al., 2018; 

Jarrad et al., 2018). Compassion Fatigue Self-Test användes i en studie (Jarrad et al., 2018) 

där compassion fatigue mättes i kombination med utbrändhet och compassion satisfaction. 

Värde på variabeln compassion fatigue under 27 poäng ansågs spegla en extremt låg nivå av 

compassion fatigue. Värde mellan 27 - 30 poäng ansågs spegla en låg nivå av compassion 

fatigue samtidigt som värde mellan 31 - 35 poäng på variabeln compassion fatigue ansågs 

spegla en genomsnittlig nivå av compassion fatigue. Poäng mellan 36 – 40 på variabeln 

compassion fatigue ansågs spegla en hög nivå av compassion fatigue medan poäng över 40 

ansågs spegla en extremt hög nivå av compassion fatigue. Den andra studien (Fukumori et 

al., 2018) använde inte någon skala vid genomförandet eftersom denna studie utfördes med 

en kvalitativ ansats och använde således ingen skala. Denna studie definierade compassion 

fatigue som likvärdigt med sekundär traumatisk stress samtidigt som utbrändhet och 

compassion satisfaction ej nämndes. 

Låg nivå av compassion fatigue uppmättes hos sjuksköterskan (m = 14.4, sd = 4.1) arbetandes 

inom psykiatrisk vård (Cetrano et al., 2016) samt hos sjuksköterskan (m = 21.39, sd = 4.84) 

arbetandes inom onkologi (Yu et al., 2016). Låg nivå av compassion fatigue genom låga 

värden på variablerna utbrändhet (m = 19.5, sd = 5.65) och sekundär traumatisk stress (m = 

20, sd = 4.9) uppmättes hos sjuksköterskan arbetandes inom onkologi (Giarelli et al., 2016). 

Låg nivå av compassion fatigue uppmättes också hos sjuksköterskan som arbetade inom 

onkologi i USA eller Kanada (Wu et al., 2016). I USA uppmättes låga värden på variablerna 

utbrändhet (m = 22.66, sd = 5.74) och sekundär traumatisk stress (m = 22.65, sd = 5.77). I 

Kanada uppmättes också låga värden på variablerna utbrändhet (m = 22.49, sd = 4.84) och 

sekundär traumatisk stress (m = 22.41, sd 5.6) vilket även där indikerade låg nivå av 

compassion fatigue hos sjuksköterskan.  

Låg till genomsnittlig nivå av compassion fatigue uppmättes genom lågt värde på variabeln 

utbrändhet (m = 22.1, sd = 4.9) och genomsnittligt värde på variabeln sekundär traumatisk 

stress (m = 24.8, sd = 6.4) hos sjuksköterskan arbetandes inom onkologi (Pfaff et al., 2017). 

Lågt värde på variabeln utbrändhet (m =22.5, sd = 4.505) och genomsnittligt värde på 

variabeln sekundär traumatisk stress (m = 24.17, sd = 4.051) uppmättes även hos 

sjuksköterskan arbetandes med direkt patientkontakt inom onkologi (Zajac et al., 2017) 

vilket också där indikerade låg till genomsnittlig nivå av compassion fatigue. 

Genomsnittlig nivå av compassion fatigue uppmättes hos sjuksköterskan både i 

experimentgruppen (m = 25.71, sd = 3.47) och i jämförelsegruppen (m = 26.53, sd = 3.60) i 
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en interventionsstudie (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016). Genomsnittlig nivå av compassion 

fatigue (m = 25.31, sd = 4.84) uppmättes också hos sjuksköterskan arbetandes på allmänna 

sjukhus i Portugal (Duarte et al., 2016), samt hos sjuksköterskan (m = 23.02, sd = 6.2) 

arbetandes på geriatrisk medicinsk avdelning (Kolthoff & Hickman, 2016).  

Extremt hög nivå av compassion fatigue (m = 41, sd = 17.7) uppmättes hos sjuksköterskan i 

en studie (Jarrad et al., 2018). Denna studie använde Compassion Fatigue Self-Test vid 

mätning av compassion fatigue, till skillnad från övriga studier som mätte compassion 

fatigue med ProQOL-skalan. 

5.4 Studiernas resultat 

Nedan presenteras resultatet av aktuell forskning gällande compassion fatigue ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Resultatet presenteras i fyra kategorier; sjuksköterskans 

erfarenheter av compassion fatigue, förutsättningar som motverkar compassion fatigue 

hos sjuksköterskan, förutsättningar som ökar compassion fatigue hos sjuksköterskan och 

förutsättningar med varierande betydelse för compassion fatigue hos sjuksköterskan. 

Som tidigare beskrivits så hade examensarbetets analyserade studier olika förfaranden i hur 

compassion fatigue mättes. För att kunna redovisa resultatet korrekt presenteras därför 

compassion fatigue ibland utifrån komponenterna utbrändhet och sekundär traumatisk 

stress. 

5.4.1 Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue 

Sjuksköterskans erfarenhet av compassion fatigue var en känsla av otillräcklighet i 

förhållande till patientens behov (Fukumori et al., 2018; Giarelli et al., 2016). Sjuksköterskan 

beskrev erfarenheter av hur egna tillkortakommanden i mötet med patienten och dennes 

anhöriga krockade med samtida ansvarskänslor och stolthet över professionen, vilket 

skapade en känsla av otillräcklighet (Fukumori et al., 2018). Sjuksköterskans erfarenheter av 

compassion fatigue involverade även känslor av självtvivel om förmågan att utföra 

sjuksköterskeyrket och klara av att möta krävande patienter och deras familjer. Känslan av 

självtvivel involverade också osäkerhet för att känslomässigt utmattas av patienternas 

omfattande behandlingar (Giarelli et al., 2016). Ytterligare erfarenheter av compassion 

fatigue var att sjuksköterskan tog patienten och dennes anhörigas perspektiv samt 

eftersträvade att tillfredsställa patientens önskningar för att kunna lindra dennes lidande. Att 

erfara compassion fatigue skapade reflektioner om avlidna släktningar och hur deras 

anhöriga känt vid bortgången, samt tankar om meningen med livet och andra existentiella 

frågor. Dessutom innebar sjuksköterskans erfarenhet av compassion fatigue missnöjsamhet 

med kollegor på grund av att kollegor inte upplevdes visa tillräcklig förståelse, varken med 

sjuksköterskan själv eller med patienten (Fukumori et al., 2018). Sjuksköterskans erfarenhet 

var att en inre dialog möjliggjorde att bibehålla perspektivet och minska spänningar. Detta 

reducerade den arbetsrelaterade stressen vilket minskade risken för compassion fatigue. 

Sjuksköterskans erfarenheter beskrev även att organisatoriska förändringar i den fysiska 
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arbetsmiljön, arbetsrelationer samt policys skulle kunna genomföras för att minska den 

arbetsrelaterade stressen och därmed minska risken för compassion fatigue (Giarelli et al., 

2016).  

Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue var att en ökad medvetenhet om 

compassion fatigue och dess symtom gjorde inte någon skillnad för nivån av compassion 

fatigue. Vid en interventionsstudie (Pfaff et al., 2017) var fokus att öka sjuksköterskans 

medvetenhet om symptomen för compassion fatigue och att öka utövandet av egenvårdande 

aktiviteter i form av självreflektion och stresshantering. Vid fokusgrupps- och individuella 

intervjuer beskrev sjuksköterskan erfarenheter av bristande egenvård och svårigheter med 

att bemöta uppretade patienter. Sjuksköterskan erfor att genom självreflektion skapades en 

ökad förståelse om behovet av egenvårdande strategier och insikter om att känna igen sina 

egna signaler på stress. Studiens resultat påvisade en signifikant minskning i arbetsrelaterad 

stress vilket förklarades av sjuksköterskans ökade förståelse och igenkännande av 

compassion fatigue, men några signifikanta skillnader i nivån av compassion fatigue 

uppmättes ej (p = 0.190). Vidare framkom att sjuksköterskan beskrev möjligheten att 

reflektera och samtala i grupp efter en patients död visserligen kunde vara hjälpsamt, 

eftersom det gav en möjlighet att dela känslor och få ett avslut genom att prata med andra 

som förstår upplevelsen (Zajac et al., 2017). Dock visade studiens resultat att gruppsamtalen 

inte hade någon påverkan på sjuksköterskans nivå av compassion fatigue. 

5.4.2 Förutsättningar som motverkar compassion fatigue hos sjuksköterskan 

Mindfulness visade en reducerande inverkan på compassion fatigue hos sjuksköterskan. En 

signifikant minskning (p <0.001) av compassion fatigue uppvisades i en mindfulness-baserad 

intervention. Interventionen innebar att sjuksköterskor träffades i grupp och utbildades i 

mindfulness-tekniker, meditation och mellanmänskliga relationer. Sjuksköterskan 

uppmanades att utföra mindfulness-övningarna dagligen under interventionens gång. I 

jämförelsegruppen, som ej deltog i interventionen, kunde ingen signifikant skillnad (p = 

0.483) i compassion fatigue påvisas (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016). Det framkom även att 

mindfulness, som en komponent av self-compassion, hade ett samband (p <0.01) med 

sjuksköterskans nivå av compassion fatigue. Sjuksköterskan som utövade mindfulness 

förmådde bland annat att se en svår situation på ett balanserat sätt och denna förmåga 

inverkade på nivån av compassion fatigue (Duarte et al., 2016). 

En fungerande arbetsmiljö visade reducerande inverkan på compassion fatigue hos 

sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskan som arbetade vid en välfungerande 

arbetsplats med en stödjande arbetsmiljö och bra arbetsklimat mellan kollegor, uppvisade 

lägre nivåer av sekundär traumatisk stress (p = 0.005) och utbrändhet (p = 0.002). Dessa 

låga nivåer i såväl sekundär traumatisk stress som utbrändhet indikerade låg nivå av 

compassion fatigue (Wu et al., 2016). Om sjuksköterskan deltog i givande möten på arbetet 

visade också betydelse för compassion fatigue (p = 0.013). I givande möten kunde 

sjuksköterskan uppleva uppskattning för utfört arbete, emotionellt stöd av arbetskollegor 

samt möjlighet att influera arbetsgruppens beslut, vilket medförde lägre nivå av compassion 

fatigue (Cetrano et al., 2017). Vidare framkom att vilken sorts sjukhus som sjuksköterskan 
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arbetade på också inverkade på nivån av compassion fatigue. Om sjuksköterskan arbetade på 

ett specialistsjukhus uppvisades signifikant lägre nivå av compassion fatigue (p = 0.002) än 

om sjuksköterskan arbetade på allmänsjukhus där nivån av compassion fatigue var högre (Yu 

et al.,2016).  

5.4.3 Förutsättningar som ökar compassion fatigue hos sjuksköterskan 

Self-compassions komponenter självkritik, isolering och överidentifiering medförde ökning 

av compassion fatigue hos sjuksköterskan (p <0.01). Det vill säga när sjuksköterskan var 

självkritisk, hade en känsla av isolering från resten av världen och samtidigt 

överidentifierade, vilket innebär att vara oförmögen att se på sig själv med distans, medförde 

detta högre nivå av compassion fatigue. I samma studie framkom att sjuksköterskans empati 

hade en ökande effekt på nivån av compassion fatigue. Empatins två affektiva 

komponenterna empatisk medkänsla (p = 0.002) och ångest till följd av obehag (p = 0.002) 

medförde ökning av compassion fatigue. Empatisk medkänsla innebar bland annat att känna 

med patienter i utsatta situationer och ångest till följd av obehag innebar till exempel att 

känna hopplöshet i en starkt emotionell situation. Genom att uppvisa höga värden på dessa 

två affektiva delar av empati erhöll sjuksköterskan även högre nivå av compassion fatigue 

(Duarte et al., 2016). Till skillnad från detta framkom det i en annan studie att utifrån nivån 

av empati gick det ej att förutse sjuksköterskans nivå av compassion fatigue. Visserligen 

fanns samband mellan sjuksköterskans empati och compassion fatigue (p = 0.025), men 

sambanden var ej orsakande. Två komponenter av empati gick att sammankoppla med 

compassion fatigue, den kognitiva komponenten att förstå patientens situation (p = 0.000) 

och den affektiva komponenten medkännande vård (p = 0.012). Att förstå patientens 

situation berörde exempelvis förmågan att kunna tänka som patienten, medan medkännande 

vård var till exempel förmågan att skapa ett emotionellt band till patienten vid vårdandet (Yu 

et al., 2016). Gemensamt för studierna (Duarte et al., 2016; Yu et al., 2016) var att 

empatikomponenten perspektiv-tagande inte visade någon inverkan på compassion fatigue 

hos sjuksköterskan. Perspektiv-tagande innebar bland annat förmågan att involvera allas 

perspektiv, inklusive patientens, innan sjuksköterskan tog ett beslut. 

Vissa personlighetsdrag och en specifik typ av coping-stil hos sjuksköterskan visade ökande 

inverkan på nivån av compassion fatigue. Det framkom att sjuksköterskan som uppvisade 

hög nivå av neuroticism också uppvisade högre nivå av compassion fatigue (p <0.001). En 

sjuksköterska med drag av neuroticism tenderar att i större utsträckning vara arg, orolig och 

deprimerad vilket visades vara en orsakande faktor till högre nivå av compassion fatigue. 

Vidare framkom att om sjuksköterskan tillämpade en passiv typ av coping så hade det 

ökande effekt på nivån av compassion fatigue (p <0.001). En passiv typ av coping kunde 

exempelvis vara tilltro till religion eller spiritualism vid svåra händelser, i stället för en aktiv 

coping som innebär en direkt hantering av situationen. Om sjuksköterskan i stor 

utsträckning utövade en passiv typ av coping så var detta en orsakande faktor till högre nivå 

av compassion fatigue (Yu et al., 2016). 

Sjuksköterskans privatliv och ekonomi visade inverkan på nivån av compassion fatigue. I en 

studie framkom att sjuksköterskans privatliv kunde ses som en orsak till högre nivå av 
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compassion fatigue genom privatlivets inverkan på arbetslivet (p = 0.011). Det vill säga om 

sjuksköterskan upplevde att privatlivet inverkade på arbetslivet genom att påverka 

karriärmöjligheter och möjligheter till yrkesmässig utveckling så medförde detta högre nivå 

av compassion fatigue. Om sjuksköterskan upplevde att privatlivet också påverkade 

möjligheten att acceptera extra arbetsuppgifter och att byta arbetsplats så ökade även detta 

nivån av compassion fatigue (Cetrano et al., 2017). En annan studie diskuterade 

privatekonomi som en orsak till personlig stress för sjuksköterskan. Det framkom att 

finansiell stress gav signifikant höga nivåer på både utbrändhet hos sjuksköterskan i USA (p 

= 0.000) och Kanada (p = 0.003) samt sekundär traumatisk stress i både USA (p = 0.000) 

och Kanada (p = 0.000). Höga nivåer på utbrändhet och sekundär traumatisk stress tyder på 

hög nivå av compassion fatigue hos sjuksköterskan (Wu et al., 2016). 

Aspekter av sjuksköterskans hälsa och livsstil visade en ökande effekt på nivå av compassion 

fatigue. Sjuksköterskan med episoder av huvudvärk uppvisade i större utsträckning högre 

nivå av compassion fatigue (p <0.05) än sjuksköterskan utan episoder av huvudvärk. 

Dessutom visade studien att sjuksköterskan i USA som hade depression eller posttraumatiskt 

stressyndrom var mer benägen att uppvisa högre nivåer av utbrändhet (p = 0.000) och 

sekundär traumatisk stress (p = 0.002). Sjuksköterskan i Kanada uppvisade inte denna 

benägenhet (Wu et al., 2016). Vidare framkom att sjuksköterskans levnadsvanor i form av 

substansbruk hade betydelse för nivån av compassion fatigue. Resultaten visade att 

sjuksköterskan som frekvent brukar cigaretter (p = 0.029), sömntabletter (p = 0.000), 

energidrycker (p = 0.002), antidepressiva (p = 0.005) och ångestdämpande läkemedel (p = 

0.031) uppvisade högre nivå av compassion fatigue än sjuksköterskan som inte nyttjade 

dessa substanser. Sjuksköterskan som brukade kaffe (p = 0.620), amfetamin (p = 0.100), 

alkohol (p = 0.363) och smärtstillande läkemedel (p = 0.797) uppvisade inte högre nivå av 

compassion fatigue än sjuksköterskan som inte brukade dessa substanser (Jarrad et al., 

2018). Jarrad et al. (2018) betonade behovet av vidare forskning gällande compassion fatigue 

och substansbruk då den aktuella studien inte klargjorde om det är substansbruk som leder 

till compassion fatigue eller tvärtom.   

Aspekter relaterade till sjuksköterskans arbete hade ökande effekt på nivån av compassion 

fatigue. Aspekten utmaningar i arbetet som exempelvis innebär ansvarsfyllda 

arbetsuppgifter, oväntade problem att lösa och skiftande arbetsuppgifter att utföra hade 

samband med compassion fatigue hos sjuksköterskan (p = 0.009). Tillika aspekten risker 

inför framtiden (p = 0.032) som till exempel innebär förlora arbetet, inte erhålla en 

tillräcklig pension och inte ha råd att köpa viktiga saker. Dessa två aspekter visade samband 

med compassion fatigue hos sjuksköterskan, men var inte orsaken till ökande nivå av 

compassion fatigue. Aspekterna arbetsmiljö (p <0.001) som exempelvis dålig 

arbetsbelysning, tidspress och tunga lyft och arbetets inverkan på privatlivet (p = 0.009) 

som till exempel hur arbetet påverkar hushållssysslor, fritidsintressen och sociala aktiviteter, 

var två andra arbetsrelaterade aspekter som dessutom orsakade högre nivå av compassion 

fatigue (Cetrano et al., 2017). Vidare framkom att om sjuksköterskan på arbetet utsattes för 

traumatiska patientdödsfall medförde detta högre nivå av utbrändhet (p = 0.005) och 

sekundär traumatisk stress (p = 0.049). Om sjuksköterskan upplevde nödvändigheten att 

offra sina egna behov för patientens välmående så medförde även detta högre nivå av 



20 

 

utbrändhet (p = 0.000) och sekundär traumatisk stress (p = 0.000) hos sjuksköterskan (Wu 

et al., 2016).  

5.4.4 Förutsättningar med varierande betydelse för compassion fatigue hos 

sjuksköterskan 

Sjuksköterskans ålder visade ringa betydelse för nivån av compassion fatigue. Det framkom 

att den yngre sjuksköterskan hade en ökad risk att erhålla compassion fatigue, men 

studiernas resultat kunde inte bevisa att ålder var en orsakande faktor till högre nivå av 

compassion fatigue. En studie (Wu et al., 2016) fann att sjuksköterskan 40 år och yngre var 

mer benägen att uppvisa högre nivå av sekundär traumatisk stress (p = 0.017) än 

sjuksköterskan äldre än 41 år. En annan studie (Zajac et al., 2017) fann att sjuksköterskan 

som var yngre än 40 år uppvisade signifikant högre värde på utbrändhet (p = 0.002) än 

sjuksköterskan som var 40 år och äldre. Studiernas resultat fann således endast högre nivå 

hos den yngre sjuksköterskan på antingen sekundär traumatisk stress eller utbrändhet. 

Förekomst av compassion fatigue innebär höga nivåer av både utbrändhet och sekundär 

traumatisk stress och därför indikerade studiernas resultat enbart en ökad risk för att erhålla 

compassion fatigue. Studieresultat som utmanar detta resonemang fann inget samband 

mellan sjuksköterskans ålder och högre nivå av compassion fatigue (Itzhaki et al., 2018; Yu et 

al., 2016).   

Kön, civilstånd, utbildning och privatekonomi i relation till nivå av compassion fatigue hos 

sjuksköterskan visade skiftande resultat i studierna. Det framkom i en studie (Jarrad et al., 

2018) att den manliga sjuksköterska (m = 44.3, sd = 19.3) uppvisade signifikant (p = 0.015) 

högre nivå av compassion fatigue än den kvinnliga sjuksköterskan (m = 39.0, sd = 16.4). 

Ingen skillnad mellan den manliga och kvinnliga sjuksköterskans nivå av compassion fatigue 

kunde ses i en annan studie (Itzhaki et al., 2018). I en studie (Jarrad et al., 2018) 

presenterade resultaten att den gifta sjuksköterskan (m = 42.8, sd = 17.2) uppvisade 

signifikant (p = 0.008) högre nivå av compassion fatigue än den ogifta sjuksköterskan (m = 

36.9, sd = 18.0). Detta resultat är olikt från en annan studie där ingen koppling mellan 

civilstånd och compassion fatigue påträffades (Yu et al., 2016). Någon koppling mellan 

sjuksköterskans utbildningsgrad och nivå av compassion fatigue kunde ej påvisas (Wu et al., 

2016; Yu et al., 2016; Zajac et al., 2017). Gällande sjuksköterskans privatekonomi uppvisades 

ingen relation mellan inkomst och compassion fatigue (Jarrad et al., 2018). 

Antal år som sjuksköterskan arbetat hade vag betydelse för nivån av compassion fatigue. En 

studie (Kolthoff & Hickman, 2017) fann att sjuksköterskan som arbetat mindre än ett år (m = 

28.7, sd = 9.75) på en geriatrisk medicinavdelning uppvisade signifikant (p = 0.006) högre 

nivå på compassion fatigue än sjuksköterskan som arbetat mer än ett år på samma avdelning 

(m = 21.9, sd = 4.66).  Till skillnad från detta fann en annan studie (Yu et al., 2016) att 

sjuksköterskan med fler yrkesverksamma år som kliniskt praktiserande visade signifikant (p 

<0.05) högre nivå av compassion fatigue än sjuksköterskan som arbetat färre år. En tredje 

studie (Zajac et al., 2016) fann inga skillnader i nivå av compassion fatigue i förhållande till 

om sjuksköterskans antal yrkesverksamma år var färre eller fler än tio år.  
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Sjuksköterskans typ av arbetsplats visade viss betydelse för nivån av compassion fatigue. En 

studie (Jarrad et al., 2018) visade att om sjuksköterskan arbetade på psykiatriskt sjukhus (p 

= 0.004) eller universitetssjukhus (p = 0.003) uppvisades signifikant högre nivå av 

compassion fatigue än om sjuksköterskan arbetade på statligt sjukhus. Mellan 

sjuksköterskan som arbetade på psykiatriskt sjukhus eller universitetssjukhus fanns inga 

skillnader i nivå av compassion fatigue (p = 0.764). En annan studie (Zajac et al., 2017) fann 

att om sjuksköterskan arbetade på en medicinsk eller medicinsk-kirurgisk avdelning gjorde 

ingen skillnad för nivån av compassion fatigue.  

Stress, antingen relaterad till arbetslivet eller till privatlivet, visade ingen direkt inverkan på 

nivån av compassion fatigue hos sjuksköterskan. En studie (Itzhaki et al., 2018) fann att 

arbetsrelaterad stress inte hade någon inverkan på sjuksköterskans nivå av compassion 

fatigue. Stress orsakad av fysiskt eller verbalt våld i arbetet visade visserligen ökande 

inverkan på nivån av utbrändhet (p <0.01), men inte på nivån av sekundär traumatisk stress 

och ansågs därför inte ha någon betydelse för compassion fatigue. En annan studie (Giarelli 

et al., 2016) fann att sex sjuksköterskor (n = 20) visserligen uppgav att den upplevda stressen 

under det senaste året hade en kraftig till allvarlig inverkan på hälsan, vilket teoretiskt 

innebar en risk för compassion fatigue. Enligt studiens kvalitativa resultat fanns dock inte 

stöd för denna iakttagelse då 11 sjuksköterskor beskrev sitt arbete som livsbejakande och 

belönande. Studiens kvalitativa resultat stödde snarare de kvantitativa resultat som uppgav 

att 19 av 20 sjuksköterskor upplevde inga till milda symtom på grund av stress och därmed 

erfor ingen risk för compassion fatigue. 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras diskussioner gällande examensarbetets resultat, metod och etik. I 

resultatdiskussionen diskuteras funna likheter och skillnader gällande studiernas syfte, 

metod och resultat i förhållande till relevant litteratur, tidigare forskning, lagar och 

styrdokument. I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets metod i relation till relevant 

metodlitteratur. I etikdiskussionen diskuteras examensarbetets etiska förfarande i 

förhållande till relevant litteratur och styrdokument. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att nio analyserade studier avsåg att undersöka samband eller relation 

mellan compassion fatigue hos sjuksköterskan och olika faktorer eller förutsättningar. Vid en 

orsak-effekt-relation är det av vikt att fastställa att effekten uppstår till följd av orsaken utan 

inverkan av störande faktorer, så den bästa forskningsdesignen för att undersöka orsak-

effekt-relationer är experimentella studier i form av randomiserade kontrollstudier (Polit & 

Beck, 2016). Resultatet visar att endast två studier utfördes med experimentell design samt 
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att fem av åtta kvantitativa studier genomfördes som tvärsnittsstudier. En tvärsnittsstudie 

visar hur en grupps karaktär ser ut vid en specifik tidpunkt och en nackdel är dock att 

tvärsnittsstudier inte kan fastslå orsak-verkan-samband (Billhult, 2017a). Examensarbetets 

resultat inbjuder därför till reflektion över huruvida det är undersökta faktorer som orsakar 

compassion fatigue hos sjuksköterskan eller om sambandet mellan compassion fatigue och 

undersökt faktor uppstått till följd av att sjuksköterskan redan utvecklat compassion fatigue.  

Resultatet visar att tio studier använde ProQOL-skalan vid mätning av compassion fatigue. 

ProQOL-skalan skapades av Stamm (2010) för att mäta arbetslivskvalitet bland annat genom 

nivå av compassion fatigue. Billhult (2017b) beskriver att en färdigkonstruerad enkät är 

prövad i flera stadier för att säkerställa att det är liten risk att enkätfrågorna missuppfattas, 

att enkätsvaren går att sammanställa på ett bra sätt samt att enkäten verkligen mäter det som 

avses att mätas. Förutom att vara kostnadseffektiv och tidssparande möjliggör dessutom 

användandet av en färdigkonstruerad enkät jämförelser av sammanställda resultat med 

resultat från studier som använt samma enkät (Billhult, 2017b). Trots att tio analyserade 

studier använde ProQOL-skalan vid mätning av compassion fatigue visar examensarbetets 

resultat på skillnader i definitionen av compassion fatigue i studierna. Compassion fatigue 

definieras antingen som en kombination av sekundär traumatisk stress och utbrändhet eller 

som utbytbart med sekundär traumatisk stress. En ytterligare definition diskuterar inte alls 

sekundär traumatisk stress som en aspekt av compassion fatigue. Att definiera compassion 

fatigue som en kombination av sekundär traumatisk stress och utbrändhet överensstämmer 

med Stamm (2010) definition. Att definiera compassion fatigue som utbytbart med sekundär 

traumatisk stress överensstämmer med Figley (2002) definition. ProQOL-skalan är skapad 

av Stamm (2010) och är en vidareutveckling av Compassion Fatigue Self-Test. Compassion 

Fatigue Self-Test skapades ursprungligen av Figley vilket kan förklara ambivalensen i 

definitionen av compassion fatigue. Att det finns oklarheter i hur compassion fatigue 

verkligen definieras kan enligt Knobloch Coetzee och Klopper (2010) försvåra möjligheterna 

att motverka compassion fatigue. Denna ambivalens i definitionen av compassion fatigue kan 

försvåra för vårdgivaren att införa insatser som förbättrar och kvalitetssäkrar verksamheten. 

För att förhindra vårdskador hos patienten åligger det enligt Patientsäkerhetslag (SFS 

2010:659) vårdgivaren ett ansvar att införa insatser som säkerställer verksamhetens höga 

kvalitét. Trots ambivalens i definitionen av compassion fatigue kan det tänkas motiverat att 

använda ett vedertaget kvantitativt instrument som identifierar sjuksköterskan som har 

compassion fatigue utan sjuksköterskans vetskap om compassion fatigue. Joinson (1992) 

beskrev att utan kännedom om compassion fatigue finns svårigheter för sjuksköterskan att 

identifiera att denne har compassion fatigue. 

I examensarbetets resultat framkom att utmärkande för sjuksköterskans erfarenheter av 

compassion fatigue var en känsla av otillräcklighet i relation till patienternas behov. 

Sjuksköterskan erfar att compassion fatigue medför känslor av självtvivel och svårigheter att 

möta krävande patienter med omfattande behandlingar utan att känslomässigt utmattas. 

Tidigare forskning styrker detta resultat då det beskrevs att compassion fatigue hos 

sjuksköterskan innebar en distansering till patienten och en oförmåga för känslomässigt 

engagemang i patienten (Sheree Henson, 2017). Watson (1993) betonade vikten av ett 

transpersonellt förhållningssätt i omvårdnaden med närvaro och samvaro snarare än 
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objektivitet och distans, vilket kräver en lyhördhet och ett personligt engagemang av 

sjuksköterskan. Resultatet redovisar att sjuksköterskan som erfar compassion fatigue 

beskriver känslor av självtvivel och otillräcklighet vilket överensstämmer med den osäkerhet 

och rädsla som Mattioli et al (2018) beskrev som symtom för compassion fatigue. 

Resultatet visar också att sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue involverar 

besvikelse över oförstående kollegor samt insikter om att organisatoriska förändringar kan 

minska risken för compassion fatigue. Stöd för detta återfinns hos Wiklund Gustin (2017) 

som skrev att om sjuksköterskan ska orka med att vara känslomässigt engagerad och 

samtidigt klara av att uppfylla arbetsplatsens krav krävdes stöd från andra. Även 

Zamanzadeh et al (2019) nämnde kollegor och handledare som faktorer som förbättrade 

sjuksköterskans möjligheter att vara medlidande. Resultatet visar att just en stödjande 

arbetsmiljö med bra kollegialt stöd leder till lägre nivåer av compassion fatigue. Om 

sjuksköterskan får uppskattning, emotionellt stöd och upplever att kollegor lyssnar fungerar 

detta som ett skydd mot compassion fatigue. Resultatet stödjs av Donald et al (2019) som 

beskrev organisationens ansvar att möjliggöra för sjuksköterskan att vårda patienten med 

medlidande. Genom att verka för en arbetsmiljö där sjuksköterskan förmådde vårda 

patienten med känslomässigt engagemang och där sjuksköterskan inte led av compassion 

fatigue erhölls enligt Boyle (2011) flera fördelar för organisationen. Dessa fördelar 

involverade bland annat färre sjukskrivningar samt ökad arbetsmoral och patientsäkerhet. 

Dessutom betonade Watson (1993) att om sjuksköterskan inte får möjlighet att visa genuint 

känslomässigt engagemang gentemot patienten så kommer det leda till en ökad ohälsa för 

patienten. 

I resultatet framkom att mindfulness har en reducerande inverkan på compassion fatigue hos 

sjuksköterskan. Examensarbetets resultat visar att sjuksköterskan som erhållit utbildning 

inom och utför mindfulness uppvisar lägre nivåer av compassion fatigue, än sjuksköterskan 

som inte erhåller samma utbildning och möjlighet att utöva mindfulness. Detta 

överensstämmer med Wiklund Gustin (2017) som beskrev att sjuksköterskan som vårdar på 

ett medlidande sätt behöver tillämpa egenvårdande aktiviteter i form av exempelvis 

mindfulness för att orka med. Även Watson (1993) betonade sjuksköterskans behov av att 

visa omsorg om sig själv, vilket examensarbetets resultat stödjer. Vidare förklarade Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) att det krävs av sjuksköterskan att sköta den egna hälsan för att 

god vård ska kunna bedrivas.  

I resultatet framkom att self-compassion inverkar på nivån av compassion fatigue. Om 

sjuksköterskan i svåra situationer klarar av att inta ett balanserat perspektiv och bemöta sig 

själv med förståelse inverkar detta på nivån av compassion fatigue. Om sjuksköterskan är 

självkritisk, upplever känslor av isolering från omvärlden eller inte klarar av att se på sig själv 

med distans uppvisas högre nivå av compassion fatigue. Det vill säga, en sjuksköterska som 

bemöter sig själv med vänlighet orkar möta patienten med känslomässigt engagemang, 

medan för sjuksköterskan som är självkritisk innebär det känslomässiga engagemanget i 

patienten en påfrestning. Detta kan härledas till Dev et al (2018) som beskrev att om 

sjuksköterskan i svåra situationer klarade av att bemöta sig själv med vänlighet och förståelse 

så möjliggjorde detta för känslomässigt engagemang i patienten. Vikten av att respektera, 
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värdesätta och älska sig själv framhöll även Watson (1993) som centralt för att 

sjuksköterskan ska förmå att ge patienten omsorg. 

Resultatet visar att sjuksköterskan som uppvisar hög nivå av empati genom att känna starkt 

med patienten i utsatta situationer, förmår att tänka likt patienten samt upplever hopplöshet 

i starkt emotionella situationer tenderar att uppvisa högre nivå av compassion fatigue. 

Samtidigt visar resultatet att sjuksköterskans höga nivå av empati inte alltid är en orsakande 

faktor till högre nivå av compassion fatigue. Utifrån tidigare forskning skulle det dock kunna 

tänkas att empati är en orsaksfaktor till högre nivå av compassion fatigue. Empati, som en 

komponent av medlidande, möjliggjorde för sjuksköterskan att visa känslomässigt 

engagemang i patientens traumatiska lidande, eftersom empati försåg sjuksköterskan med 

möjligheten att skapa en emotionell relation till den lidande patienten (Figley, 2002; Sinclair 

et al., 2017). Watson (1993) förklarade att i relationen ska sjuksköterskan och patienten 

kunna dela varandras upplevelser genom att utrymme skapas för att inre, personliga och 

subjektiva tankar ska kunna uttryckas. Känslomässigt engagemang och att kontinuerligt 

exponeras för patientens lidande beskrev Stamm (2010) som faktorer som kunde leda till att 

sjuksköterskan erhöll compassion fatigue.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att kartlägga aktuell forskning gällande compassion fatigue ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Syftet var att kartlägga, vilket enligt Friberg (2017) är en ansats 

lämplig för litteraturöversikt. Litteraturöversikt tillåter aktuell forskning inkludera 

kvantitativa och kvalitativa studier samt studier med mixad-metod vilket förespråkade att 

genomföra en litteraturöversikt snarare än en litteraturstudie. Inledande databassökningar 

gav ett tillräckligt stort antal träffar på relevanta vetenskapliga artiklar att använda som 

dataunderlag, att en litteraturöversikt ansågs möjlig att utföra. 

Examensarbetets databassökningar och dess avgränsningar redovisas dels i sökmatris (se 

Bilaga A) samt i löpande text i examensarbetets metodavsnitt. Enligt Polit och Beck (2016) är 

en noggrann dokumentering av studiens tillvägagångssätt en förstärkning av studiens 

giltighet då det skapar möjlighet att reproducera studien med samma betingelser.  

Examenarbetets databassökningar utfördes med endast en söksträng bestående av orden 

compassion fatigue. Vid databassökningar med kombinationer av andra ord så som nurse, 

experience, prevalence, intervention minskade antalet träffar i databaserna i så hög grad att 

det upplevdes en risk för att relevanta vetenskapliga artiklar skulle missas. Därför hölls 

databassökningarna kvar till enbart sökorden compassion fatigue. Examensarbetets 

datainsamling involverade databassökningar i flera olika databaser med omvårdnadsfokus 

vilket enligt Henricson (2017) stärker examensarbetets trovärdighet. En studies trovärdighet 

är enligt Polit och Beck (2016) en indikation på att studiens resultat är giltiga och 

sanningsenliga samt att studien är utförd på ett sådant sätt att studieresultatens rimlighet 

stärks. Genom att examensarbetets databassökningar involverade flera olika databaser 

uppnås en validering av examensarbetets data vilket Polit och Beck (2016) refererar till som 

triangulering. Triangulering styrker en studies trovärdighet samt en mer kontextualiserad 
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och fullständig beskrivning av ett fenomen kan skapas (Polit & Beck, 2016). Examensarbetets 

syfte var att kartlägga aktuell forskning gällande compassion fatigue och genom att använda 

flertalet databaser vid litteratursökning stöds att examensarbetets resultat är en 

kartläggning, vilket även stärker examensarbetets trovärdighet. För att ytterligare stärka 

examensarbetets trovärdighet redovisas sökningen i databasen MEDLINE trots att denna 

databassökning inte genererade någon vetenskaplig artikel till vidare analys.  

Vid databassökningarna gjordes begränsningar till årtalen 2016-2019 för att säkerställa att 

det var aktuell forskning som undersöktes i examensarbetet. Med denna begränsning i år 

finns dock risken för att forskning som fortfarande är väsentlig, men publicerad innan 2016, 

utelämnades. Ytterligare begränsning vid databassökningarna var att artiklarna skulle vara 

peer reviewed för att vara klassade som vetenskapliga vilket Henricson (2017) förklarar som 

en förutsättning för examensarbetets trovärdighet. Databassökningarnas begränsningar 

innefattade även Abstract Avaliable och Free Full Text. Detta innebär en risk för att artiklar 

som inte inkluderade en sammanfattning eller som ej var tillgängliga som gratis fulltext, men 

som ändå kan ha varit relevanta för examensarbetets syfte inte påträffades. Anledningen till 

att artiklar som inte var tillgängliga som gratis fulltext utan endast tillgängliga vid beställning 

uteslöts var av tidsmässiga skäl. Examensarbetet skrivs under en begränsad tid och att 

invänta beställda artiklar ansågs ej möjligt under aktuella förutsättningar.  

Inkluderings- och exkluderingskriterier för examensarbetets urval redovisas i 

examensarbetets metodavsnitt. Att tydligt beskriva kriterierna för studiens urval är enligt 

Polit och Beck (2016) ett sätt att stärka studiens giltighet eftersom det möjliggör 

återskapande av studien. Examensarbetets exkluderingskriterier innebar att vetenskapliga 

artiklar som studerade specialistsjuksköterska, enbart annan hälso- och sjukvårdspersonal, 

patienter och anhöriga uteslöts. I tre utvalda artiklar (Cetrano et al., 2017; Pfaff et al., 2017; 

Zajac et al., 2017) för examensarbetets analys studerades inte enbart allmänsjuksköterskan 

utan även annan hälso- och sjukvårdspersonal ingick som deltagare. Studierna inkluderades 

ändå eftersom i studierna representerade sjuksköterskorna majoriteten av deltagarna och 

dessa studiers resultat ansågs således kunna analyseras ur ett sjuksköterskeperspektiv. Detta 

förfarande kan anse minska examensarbetets trovärdighet och överförbarhet. Polit och Beck 

(2016) beskriver att en studies trovärdighet berör frågan om studiens resultat verkligen är 

giltiga. En studies överförbarhet handlar om studiens resultat kan appliceras på andra 

grupper och kontexter. Gällande aktuellt examensarbete går det att diskutera om 

inkluderingen av studier med andra deltagare än enbart sjuksköterskan påverkar 

examensarbetets resultat och dess överförbarhet till andra kontexter.  

I det aktuella examensarbetets urval gjordes inga avgränsningar i vilka länder, typ av 

avdelningar eller typ av sjukhus i artiklarna som sjuksköterskan arbetade på. På grund av att 

sjuksköterskan arbetade i skilda kontexter kan det vara svårt att dra några generella 

slutsatser gällande överförbarhet. Polit och Beck (2016) beskriver att överförbarhet berör 

frågan om studiens resultat kan överföras till andra kontexter och grupper. Eftersom 

analyserade studier i examensarbetet exempelvis var utförda i flera olika länder är det troligt 

att sjukvårdssystemen i dessa länder varierar i struktur och form samt att studiernas resultat 

framförallt gäller för det sjukvårdssystem som studien var utförd i. Det är därför utifrån detta 
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svårt att förutsäga hur examensarbetets resultat går att överföra till exempelvis Sveriges 

sjukvårdssystem.  

Mall för examensarbetets kvalitetsgranskning redovisas i Bilaga C och genomförandet av 

kvalitetsgranskningen återges i löpande text i examensarbetets metodavsnitt. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen för varje enskild vetenskaplig artikel redovisas i artikelmatrisen (se 

Bilaga B). Genom tydlig dokumentation styrks studiens giltighet (Polit & Beck, 2016). Vid 

kvalitetsgranskningen av utvalda vetenskapliga artiklar så kvalitetsgranskade 

examenarbetets författare hälften var. Artiklarna kvalitetsgranskades och vid oklarheter 

lyftes funderingar till diskussion så att konsensus uppnåddes i hur den vetenskapliga 

artikelns kvalitet skulle bedömas. Tolv vetenskapliga artiklar som höll tillräckligt hög kvalitet 

och som var lämpade för examenarbetets syfte kunde godkännas, trots upprepade 

genomläsningar, kvalitetsgranskningar och diskussioner om dataunderlaget. Till 

examensarbetet valdes att inte godta artiklar av lägre kvalitét för att erhålla ett större 

dataunderlag för analys. Antalet 12 ansågs som ett godtagbart antal för att kunna fortskrida 

med dataanalysen.  

Dataanalysen innefattade både enskild och gemensam genomläsning av artiklarna för att 

försöka säkra att all relevant data inkluderades i examensarbetets resultat samt att relevant 

data uppfattades korrekt. Med ett förfarande där både enskild och gemensam analys ingick 

säkras förankringen av dataanalysens resultat i det analyserade materialet och ger mindre 

utrymme för feltolkningar. Genom att låta utomstående till studien läsa dataanalysens 

resultat kan ett ytterligare styrkande av resultatets förankring i dataunderlaget erhållas (Polit 

& Beck, 2016) vilket därmed stärker examensarbetets trovärdighet. Det aktuella 

examensarbetet lästes av så väl handledare som studiekamrater som ingick i samma 

handledningsgrupp och deras synpunkter togs i beaktande vid ytterligare genomarbetning av 

examensarbetet.  

6.3 Etikdiskussion 

Varje forskare har en förförståelse bestående av tidigare erfarenheter, kunskap och 

värderingar. Forskarens förförståelse kan påverka tolkningar och analyserandet vid 

forskningsprocessen och därför krävs kontinuerlig reflektion över förförståelsens inverkan. 

Ett erkännande av att forskarens förförståelse inverkar stärker dessutom studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2016). Det är examensarbetsförfattarnas uppfattning att 

compassion fatigue existerar som fenomen och är ett förekommande problem för den 

praktiserande sjuksköterskan. Att inte låta denna förförståelse påverka attityden gentemot 

forskningsområdet, utvalda vetenskapliga artiklar och deras resultat har varit en kontinuerlig 

strävan igenom examensarbetet. Det har därför varit ett centralt fokus att vara transparent 

och tydligt beskriva hur analyserandet utförts utan värdering av artiklarnas resultat. Genom 

att sanningsenligt redovisat studiernas resultat och inte falsifierat minskas oredligheten i 

forskningen, vilket enligt Polit & Beck (2016) är en forskningsetisk princip som ska 

efterföljas.  
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Kjellström (2017) beskriver att det kan väckas etiska funderingar vid översättningar av det 

engelska språket eftersom det öppnar upp för tolkningar och misstolkningar. I det aktuella 

examensarbetet har stor ansträngning lagts på att förstå det engelska språket och vid behov 

har engelska ord översatts för att betydelsen inte skulle missförstås. Dessutom eftersträvades 

att översätta engelska uttryck med en så korrekt svensk översättning som möjligt. Som ett 

etiskt ställningstagande har det engelska språket i vissa fall inte översatts eftersom en 

likvärdig svensk motsvarighet inte kunnat identifierats, men i andra fall har det engelska 

ordet översatts vilket innebär en risk för att nyanser i betydelsen kunnat förlorats. Ytterligare 

en aspekt av oredlighet är enligt Codex (2018) plagiering. För att motverka plagiering har 

direkta översättningar från engelska till svenska undvikits, vilket dock innebär en risk för att 

nyanser i betydelsen av det engelska ordet förlorats. Vidare beskriver Kjellström (2017) att 

litteraturstudier kan medföra etiska svårigheter då det ställer krav på god förståelse av 

forskningsmetodiken i analyserade studier. I det aktuella examensarbetet lades stor vikt vid 

att förstå de analyserade studiernas metod korrekt. Bland annat användes relevant kurs- och 

referenslitteratur för att få en ökad förståelse för olika analys- och forskningsmetoder. 

7 SLUTSATS 

Detta examensarbetes syfte var att kartlägga aktuell forskning gällande compassion fatigue ur 

ett sjuksköterskeperspektiv. I resultatet framkom att forskningen om compassion fatigue 

utförs med olika definitioner och att vedertaget instrument för mätning av compassion 

fatigue används på olika sätt. Sjuksköterskan som erfarit compassion fatigue känner 

otillräcklighet, självtvivel och missnöjsamhet med oförstående arbetskollegor. Compassion 

fatigue motverkas genom utövande av mindfulness och ett arbetsklimat där sjuksköterskan 

finner stöd och gemenskap med kollegor och ledning. Compassion fatigue ökar om 

sjuksköterskan är självkritisk, upplever isolering från omvärlden, inte har förmåga till 

självdistans samt känner med utsatta patienter i starkt emotionella situationer. 

Genom att organisatoriskt arbeta för ett gott arbetsklimat och genom insatser med 

egenvårdande aktiviteter minskas risken för att erhålla compassion fatigue. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vid kartläggningen av aktuell forskning gällande compassion fatigue ur ett 

sjuksköterskeperspektiv framkom att aktuell forskning innehåller få forskningsstudier med 

kvalitativ ansats och att en större andel studier undersöker compassion fatigue med en 

kvantitativt ansats. Det vore intressant att försöka få en mer nyanserad bild av compassion 

fatigue hos sjuksköterskan där sjuksköterskans erfarenheter av och upplevelser med 
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compassion fatigue är i fokus. Vidare forskning föreslås därför utföras i empirin med en 

kvalitativ forskningsmetod.  

Examensarbetets resultat visar skillnader i hur compassion fatigue definieras trots att samma 

kvantitativa instrument används för att mäta compassion fatigue. Det vore av intresse att 

med hjälp av kvalitativ forskningsmetod undersöka vilken av dessa definitioner som 

sjuksköterskan med compassion fatigue ser som mest korrekt. Forskningen skulle eftersträva 

att besvara om sjuksköterskan som lider av compassion fatigue främst definierar compassion 

fatigue som ett tillstånd av utbrändhet, sekundär traumatisk stress eller en kombination av 

de båda. 
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hus eller inom 
psykiatri i 
Jordanien 
deltog i 
studien. 
 
Datainsamling 
via enkäter. 
 
Statistiska 
analyser i form 
av bland annat 
frekvenser 

Skillnader gällande 
compassion fatigue 
påvisades i vissa fall av 
de undersökta 
faktorerna. 

11 av 13. 
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samt 
variansanalyser 
genomfördes. 

8 Kolthoff, K. 
L., & 
Hickman, S. 
E. 

Compassion 
fatigue among 
nurses 
working with 
older adults. 

Geriatric 
nursing. 
 
2016. 
 
USA. 

Syftet var att 
1) undersöka 
förekomsten av 
compassion 
fatigue, utbrändhet 
och compassion 
satisfaction hos 
sjuksköterskor som 
vårdar äldre vuxna 
med stort 
vårdbehov 
2) bedöma 
sambanden mellan 
compassion 
fatigue, utbrändhet 
och compassion 
satisfaction i 
förhållande till år 
på arbetsplatsen. 

En 
undersökande 
deskriptiv 
metod. 
 
42 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
en geriatrisk 
medicinavdelni
ng i USA deltog 
i studien. 
 
Datainsamling 
via enkäter. 
 
Enkätsvaren 
analyserades 
bland annat i 
form av t-tester 
i SPSS v.21. 

Hos dessa 
sjuksköterskor kunde 
medelnivåer av 
compassion fatigue, 
utbrändhet och 
compassion satisfaction 
skönjas. Skillnader 
gällande compassion 
fatigue och utbrändhet 
kunde ses i förhållande 
till yrkesverksamma år. 

11 av 13. 

9 Pfaff, K. A., 
Freeman-
Gibb, L., 
Patrick, L. 
J., DiBiase, 
R., & 
Moretti, O. 

Reducing the 
“cost of 
caring” in 
cancer care: 
Evaluation of a 
pilot 
interprofessio
nal 
compassion 
fatigue 
resiliency 
programme. 

Journal of 
Interprofessi
onal Care. 
 
2017. 
 
UK. 

Syftet var att 
undersöka CFR-
programmets 
inverkan på 
compassion 
fatigue, 
compassion 
satisfaction och 
stress hos 
vårdpersonal. 

En 
experimentell 
mixad-
metodstudie. 
 
11 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom onkologi i 
Kanada deltog. 
 
Datainsamling 

Efter interventionen 
kunde reducerade 
stressnivåer ses. Detta 
kan förklaras genom 
deltagarnas förmåga att 
identifiera tecken och 
symtom på compassion 
fatigue samt att 
deltagarna tillämpar 
egenvård och 
mindfulness-övningar. 

11 av 13. 
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via enkäter, 
fokusgrupper 
samt 
individuella 
intervjuer. 
 
Analysen 
skedde i SPSS 
v.22 genom 
bland annat 
frekvenser och 
t-tester. 
Kvalitativ 
dataanalys 
genomfördes 
med stöd av 
NVivo 10. 

10 Wu, S., 
Singh-
Carlson, S., 
Odell, A., 
Reynolds, 
G., & Su, Y. 

Compassion 
fatigue, 
burnout and 
compassion 
satisfaction 
among 
oncology 
nurses in the 
United states 
and Canada. 

Oncology 
nursing 
forum. 
 
2016. 
 
USA. 

Syftet var att 
undersöka vilka 
demografiska, 
personliga, hälso- 
och arbetsmässiga 
faktorer som bidrar 
till risken för 
compassion fatigue 
och utbrändhet hos 
onkologisjuksköter
skor i USA och 
Kanada. 

En icke-
experimentell 
deskriptiv 
metod. 
 
549 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom onkologi i 
USA och 
Kanada 
medverkade. 
 
Datainsamling 
via enkäter. 
 
Enkätsvaren 
analyserades 
bland annat 

Resultatet visade att 
bland annat episoder av 
huvudvärk och stress 
relaterat till 
privatekonomi var 
signifikanta indikatorer 
till ökad risk för 
compassion fatigue. 

12 av 13. 
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genom Chi2-
test i SPSS 
v.22.0. 

11 Yu, H., 
Jiang, A., & 
Shen, J. 

Prevalence 
and predictors 
of compassion 
fatigue, 
burnout and 
compassion 
satisfaction 
among 
oncology 
nurses: A 
cross-sectional 
survey. 

International 
journal of 
nursing 
studies. 
 
2016. 
 
UK. 

Studiens syfte var 
att utforska 
förekomst av och 
möjliga faktorer 
som kan påverka 
arbetslivskvaliteten 
- compassion 
fatigue, utbrändhet 
och compassion 
satisfaction. 

En 
tvärsnittsstudie
. 
 
650 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom onkologi i 
Kina 
medverkade i 
studien. 
 
Datainsamling 
via enkäter. 
 
Enkätsvaren 
analyserades 
bland annat 
genom t-test 
och ANOVA i 
SPSS v.21.0. 

Arbetsplats och 
arbetslivserfarenhet har 
betydelse gällande att 
förutse faktorer som 
kan påverka 
arbetslivskvalitet. Stöd, 
träning och kognitiv 
empati fungerar som 
skyddsfaktorer 
samtidigt som passivitet 
och emotionell 
instabilitet ökar risken 
för compassion fatigue 
och utbrändhet. 

12 av 13. 

12 Zajac, L. M., 
Moran, K. 
J., & Groh, 
C. J. 

Confronting 
compassion 
fatigue: 
Assessment 
and 
intervention in 
inpatient 
oncology. 

Clinical 
journal of 
oncology 
nursing. 
 
2017. 
 
USA. 

Syftet var att 
undersöka 
förekomst, 
skillnader mellan 
avdelningar och en 
interventions 
påverkan gällande 
compassion 
fatigue. 

En 
longitudinell 
mixad-
metodstudie. 
 
42 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom medicin 
och kirurgi i 
USA deltog i 
studien. 

Låg förekomst av 
compassion fatigue 
kunde utmätas 
oberoende av 
avdelningstyp. Inga 
signifikanta skillnader 
före och efter 
interventionen kunde 
ses. 

12 av 13. 
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Datainsamling 
via enkäter 
även 
innehållande 
frågor av 
kvalitativ 
karaktär. 
 
Analys gjordes 
bland annat 
genom t-test 
och ANCOVA i 
SPSS v.22. 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING 

Frågor för kvalitetsgranskning enligt förslag från Friberg (2017). 

 

Granskningsfrågor gällande kvalitativa studier. 

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

avgränsat? 

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

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

fall beskriven? 

• Finns det ett syfte? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

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

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Granskningsfrågor gällande kvantitativa studier. 

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

avgränsat? 

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

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

fall beskriven? 
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• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterer)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument lyfts fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antagande?
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