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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En del sjuksköterskor som arbetar inom palliativa vård möter dagligen lidande och 

sorg hos patienter som de vårdar. Trots en utsatthet för andras lidande kan dessa sjuksköterskor 

hitta kraft för att fortsätta vårda. I tidigare forskning framkommer compassion fatigue som en 

risk vid vårdandet av extrema situationer medan compassion satisfaction är mindre beforskat 

och sällan som ensamt fenomen. Syftet var att beskriva vad som ger sjuksköterskan en 

upplevelse av compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård. Metod; En 

induktiv manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån sju intervjuer . Resultat; Två kategorier 

framkom i analysen:  inre och yttre resurser inverkan. Dessa har underkategorier som är (1) Att 

vara patienter behjälpliga, (2) Att ha självförtroende, (3) Ett optimistiskt förhållningssätt, (1) Att 

visas uppskattning, (2) Att få stöd från organisationen och (3) Att ha meningsfulla möten. 

Slutsatsen är att dessa olika upplevelser samverkar och tillsammans bidrar till upplevelsen av 

compassion satisfaction. Huvudsakligen kan sjuksköterskan påverkas av den positiva relationen 

som finns till patienter och bygger på den empatin som finns mellan sjuksköterskan, patienter, 

närstående och kollegor. Även organisatoriskt stöd i form av tid är viktigt för att kunna uppleva 

compassion satisfaction.  

 

Nyckelord:  Behjälplig, empati, bekräftelse, sjuksköterska, självförtroende. 



ABSTRACT 

The Background: Nurses who work with palliative care can face pain and suffering from their 

patients on a daily basis. Despite that exposure for others pain these nurses still finds the 

strength to keep on with their work. Earlier research shows compassion fatigue as a risk when 

caring for patients in extreme situations while compassion satisfaction is a less researched 

phenomenon and seldom by itself. The aim was to describe what gives nurses the experience of 

compassion satisfaction in care for palliative patients. The method used was an inductive 

qualitative content analysis where data came from interviews. The result is presented in two 

categories; impact of internal recourses and impact of external recourses. These have three 

subcategories each; (1) to help the patients, (2) to have confidence, (3) an optimistic attitude, (1) 

to be shown appreciation, (2) to have support from the organization, and (3) having meaningful 

meetings. The conclusion is that these various factors work together to contribute to the 

experience of compassion satisfaction. Some nurses are mainly influenced by the positive 

relationship that exist between them and the patients. These relationships are based on empathy 

that exists between the nurse, the patients, relatives to the patients and colleagues. 

Organizational support in the form of time is also important in order to experience compassion 

satisfaction. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskan kan ofta utsättas för stressande situationer samt traumatiska upplevelser och är 

därför emotionellt utsatt på sin arbetsplats. Trots denna negativa exponering och utsatthet väljer 

sjuksköterskan att återvända varje dag till sin arbetsplats. Det kan finnas en farhåga med det 

blivande yrket som sjuksköterska vilket är risken för utbrändhet och negativa känslor som 

kommer med denna stress och utsatthet. Compassion satisfaction är en positiv känslomässig 

upplevelse som beskrivs som lycka och uppfyllelse som uppstår hos människan när goda 

handlingar genomförs. Detta har varit en av flera förslag på ämnen för examensarbeten från 

forskargruppen Comcare på Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Ämnet 

anses vara relevant för vår kunskap som för framtida sjuksköterskor. Examensarbetet syftar till 

att undersöka fenomenet compassion satisfaction då det i nuläget finns begränsad 

evidensbaserad forskning. Denna studie handlar även om att skaffa djupare kunskaper för det 

framtida sjuksköterskeyrket. Ett steg i detta är att sätta ord på compassion satisfaction samt 

värna om vår roll som sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver bakomliggande kunskaper och faktorer till examensarbetets syfte. 

Först presenteras begreppen compassion satisfaction och compassion fatigue, begrepp som är 

centrala för examensarbetet. Sedan beskrivs palliativ vård. Tidigare forskning belyser den 

kunskap och forskning som finns sedan tidigare om ämnen som anses vara angelägna för 

examensarbetet. Dessa presenteras under rubrikerna compassion satisfaction och compassion 

fatigue, Sjuksköterskan och närståendes närvaro samt sjuksköterskan och empati.  Under 

styrdokument och riktlinjer beskrivs vilka relevanta lagar, förordningar och andra riktlinjer 

sjuksköterskan behöver förhålla sig till. Bakgrunden lyfter även ett vårdvetenskapligt perspektiv 

utifrån de 6 S;n. Slutligen kommer problemformuleringen. 

2.1 Centrala begrepp 

Här beskrivs centrala begrepp som kommer att vara återkommande i examensarbetet.  

2.1.1 Compassion satisfaction 

Compassion satisfaction är ett känslomässigt fenomen och beskrivs som en känsla av lycka och 

uppfyllelse som uppstår vid genomförande av en god handling. Det är den stärkande och givande 

känsla som sjuksköterskan kan få i vårdandet av patienter (Thorson-Olesen, Meinertz & Eckert, 

2014). 
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2.1.2 Compassion fatigue 

Ett annat känslomässigt fenomen som uppstår hos människan då denne känner sig utmattad och 

tömd på empati är compassion fatigue. Detta medför negativt påfrestande känslor som ökar 

risken för utbrändhet (Thorson-Olesen, Meinertz & Eckert, 2014). Det finns en tydlig koppling 

mellan hög stressnivå och en försämrad arbetsprestation. Någon som lider av compassion 

fatigue skyndar ifrån svåra och påfrestande möten och fokuserar på medicinsktekniska uppgifter 

(Wiklund Gustin, 2017). Det engelska begreppet compassion fatigue översätts till 

medkänslotrötthet. Begreppet är snarlikt med sekundär traumatisk stress och empati-trötthet. 

Dessa begrepp används generellt för att beskriva ett symtom som ligger angränsande till 

posttraumatisk stress och utmattningssyndrom. Vårdare som lider av compassion fatigue har 

svårt att se det meningsfulla i den ömsesidiga vårdrelationen, därför förmår inte vårdaren att ta 

hand om sig själv när det kommer till känslomässigt intensiva möten. Dessa möten kan kännas 

mer tärande än vanligt (Wiklund Gustin, 2017). 

2.1.3 Palliativ vård 

World Health organisation (WHO, 2018) definierar palliativ vård som den vård som ges till 

patienter som har en obotlig sjukdom samt förklarar att den palliativa vården ska uppnå 

lindrande för smärta och andra ömmande symtom samt att förbättra livskvalitén under 

sjukdomen. I det här skedet handlar det om att göra döden så bekväm som möjligt hos patienter 

(WHO, 2018). Syftet med den palliativa vården är att man ska uppleva ett så rikt och 

meningsfullt liv som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Detta innefattar lindring av symtom, 

vägledning och stöd på ett sätt som skapar en förbättrad livskvalité för patienter och närstående 

(WHO, 2018). Det är vanligt att läkemedel som tidigare varit nödvändiga tas bort då de kan göra 

mer skada än nytta. I det här skedet av den palliativa vården handlar det om att göra döden så 

bekväm som möjligt för patienter.  

 

I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård står det att patienters fysiska och existentiella 

utsatthet medför stort personligt engagemang från personalen. Arbetet kan vara krävande för 

sjuksköterskan i och med den ständiga kontakten med svår sjukdom och död samtidigt som det 

kan vara givande. Empati från personalens sida är en förutsättning för detta ömsesidigt givande 

och tagandet. Med detta menas att personalen ska kunna känna in patienters situation, visa 

omtanke och samtidigt behålla sin professionalitet (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016).  

2.2 Tidigare forskning  

Här beskrivs examensarbetets tidigare forskning som finns om compassion fatigue och 

compassion satisfaction. Compassion satisfaction och Compassion fatigue handlar om 

sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction samt hur arbetsgivaren och stress och 

traumatiska upplevelser påverkar fenomenet. Sjuksköterskan och närstående syftar till att 

beskriva vikten som närstående har för vårdande ur sjuksköterskans perspektiv. Sjuksköterskan 

och empati beskriver vilken roll empatin har i vårdandet av patienter. 
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2.2.1 Compassion satisfaction och Compassion fatigue 

Compassion satisfaction uppstår i empatin som driver det medmänskliga beteendet hos 

sjuksköterskan. Känslan av att göra gott i sitt arbete och de positiva känslor som sjuksköterskan 

kan få av att vårda andra ger en känsla av tillfredsställelse (Sacco & Copel, 2018). 

 

Eftersom medkänsla och empati är kärnan i omvårdnad ligger sjuksköterskan i riskzon att 

utveckla compassion fatigue. Detta fenomen beskrivs som ett spänningstillstånd av både 

psykologiska och emotionella negativa känslor (Melvin, 2012). Compassion fatigue kan komma 

som bieffekt utav överanvändning av empati och medkänsla (Alkema et al, 2008) eller stressen 

av att hantera döden, dödsfall, konflikter mellan personal, brist på resurser och otillräcklig 

utbildning (Li et al, 2017; Silvaa & Lima, 2014). En djupare beskrivning av compassion fatigue är 

‘‘a deep physical, emotional, and spiritual exhaustion accompanied by acute emotional pain’’ 

(Alkema et al, 2008, s. 103). Det finns en likhet och överlappning mellan compassion fatigue och 

utbrändhet (Alkema et al, 2008; Sacco & Copel, 2018). Det är viktigt att särskilja dessa begrepp 

då utbrändheten är en reaktion av arbetsrelaterad stress och kan förekomma på alla typer av 

arbetsplatser (Alkema et al, 2008).  

 

Utbrändhet definieras som att ha känslor av hopplöshet, en upplevd arbetsrelaterade svårighet 

att utföra ett arbete där stressnivåerna är höga menar Sacco och Copel, (2018). Att vara åskådare 

till olika typer av traumatiska situationer kan leda till sekundär traumatisk stress, utbrändhet 

och psykiska skador för sjuksköterskan (Sacco & Copel, 2018; Zambrano, Chur-Hansen, och 

Crawford, 2014). Detta gör också att vårdarbetet ses som ett stressande yrke med hög 

arbetsbelastning, speciellt när tid är en bristfällig resurs (Li et al, 2017; Zambrano, Chur-

Hansen, och Crawford, 2014). Compassion fatigue i kombination med utbrändhet begränsas inte 

bara till vårdplatsen utan även den vård som sjuksköterskan kan ge.  Compassion fatigue, 

orsakad av stress, minskar produktivitet hos sjuksköterskan, ökar sjukskrivning och sjukdagar 

vilket kan leda till missnöje hos patienter och personalbrist, som i sin tur kan leda till risker för 

patienter (Drury et al, 2013; Li et al, 2017). Det finns en tydlig koppling mellan hög stressnivå 

och en försämrad arbetsprestation (Li et al, 2017). Compassion fatigue är de direkta negativa 

upplevelserna av att vårda (Alkema et al, 2008). 

 

Sjuksköterskan kan utsättas rutinmässigt för smärta, trauma och lidande i sitt yrke och löper 

därför en större risk för compassion fatigue (Melvin 2012; Niiyama et al, 2008). Resultatet av 

långtidsexponering av andras lidande och beskrivningar av traumatiska upplevelser samt 

bristande stöd på arbetsplatsen ökar också känslan av compassion fatigue. Arbetsgivarens ansvar 

över arbetsmiljöfrågan är att undersöka och analysera olika typer av stress på arbetsplatsen och 

hjälpa sjuksköterskan att lära sig känna igen dessa (Li et al, 2017; Kent, Anderson och Owen, 

2012). Åtgärder som positiv stressreducering och att arbeta mot en positiv arbetsmiljö i 

förhållande till sjuksköterskans egen hanteringsstrategier är något som bör planeras ihop med 

sjuksköterskan och arbetsgivare för att minska stress på arbetsplatsen (Li et al, 2017). Detta för 

att komma fram till det mest adekvata sätt att hantera stress och stressiga situationer. Det är 

viktigt att ha kunskap, utvärdera vad som orsakar stress i arbetsmiljön och vad som kan göras 

för att stödja sjuksköterskan. Det ska vara en rimlig arbetsbelastning och stöd skall finnas för 

sjuksköterskan som upplever utmaningar i arbetsmiljön (Li et al, 2017). 
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2.2.2 Sjuksköterskans exponering av trauma 

Exponering av traumatiska händelser, patientberättelser och lidande behöver emellertid inte 

alltid ha en negativ påverkan på sjuksköterskan utan kan också resultera i en positiv riktning.  

Trauma kan delas i tre olika aspekter: direkt erfarenhet, bevittnade upplevelser och berättelsen 

av en upplevelse. Detta för att försöka klargöra olika hanteringsstrategier som kan dämpa 

traumatisk stress (Niiyama et al, 2008). Trakasserier och ett icke-stödjande beteende från läkare 

är på toppen av listan av de vanligaste sätten att exponeras för trauma. Trakasserier från 

kollegor eller handledare var på andra plats, alltså den näst vanligaste orsaken till direkt upplevt 

trauma. Med detta menas att vissa instruktioner från handledare eller kollegor kan uppfattas på 

ett kränkande sätt (Niiyama et al, 2008). Allt detta är bidragande faktorer till compassion fatigue 

(Sacco & Copel, 2018; Zambrano, Chur-Hansen & Crawford, 2014).   

 

Sjuksköterskan kan uppleva att det första mötet med döden, och döende patienter, kan väcka 

känslor som otillräcklighet, hjälplöshet och ångest. Att inte kunna förlänga eller återuppliva ett 

patientliv är en orsak till trauma. Den mest bevittnade upplevelsen är patienter som upplever 

svårt lidande. Dock kan dessa situationer betraktades som oundvikliga och vanliga. På så sätt ses 

de inte som en stressfaktor för trauma. Sjuksköterskan kan uppleva saker som misshandel eller 

upprivande historier i möten med patienten som kan bidra till traumatisk stress (Niiyama et al, 

2008). Den nyutbildade sjuksköterskan i västvärldens vård kan uppleva sig själva otillräckligt 

förberedda och något underkvalificerade när de möter utmaningar i mötet med döende 

patienter. De upplevde att de kände sig oroliga samt överväldigade när det gäller situationer som 

inkluderar möten med döden och den döende (Kent, Anderson och Owen, 2012). Det finns få 

studier som undersöker just arbetsrelaterade trauma hos sjuksköterskan i detalj. Enligt DSM-5 

(diagnostic and statistical manual off mental disorders) måste trauma innefatta att den utsatte 

antingen upplever, bevittnar eller konfronteras av olika händelser som innefattar faktiskt död, 

livsfara, allvarliga, skador eller hot mot en själv en själv eller andras integritet (Niiyama et al, 

2008). 

 

Två sätt att se på hanteringsstrategier är strategier som delas upp i positivt och negativt (Li et al, 

2017). Den positiva strategin handlar om att söka stöd eller hjälp från andra, dessa skulle kunna 

vara familj eller kollegor. Som hanteringsstrategi så kan den positiva strategin minska negativa 

effekter på arbetsprestation och stress. Sjuksköterskan använder sig mer utav de positiva 

taktikerna än de negativa vilket också har en modererande effekt på arbetsprestationen och där 

igenom omvårdnaden. Den negativa strategin syftar till att skuta upp och försöka glömma för att 

emotionellt distansera sig från problemet. Sjuksköterskan tenderar att använda sig utav negativa 

strategier när arbetsbelastningen och stressen ökar (Li et al, 2017). Positiva attityder kan främjas 

genom god förberedelse, stöd samt tidigare positiva upplevelser med döende patienter. 

Förbättrade förberedelser och stöd vid kraftiga och känslofyllda upplevelser kan ha betydande 

konsekvenser för minskning av stress hos sjuksköterskan (Alkema et al,2008).  

 

2.2.3 Sjuksköterskan och närståendes närvaro 

Det är sjuksköterskans upplevelse att närståendes närvaro är fundamental i lindrandet av 

patientens fysiska, sociala, psykologiska och andliga lidanden inom palliativ vård. Eftersom 

sjuksköterskan strävar efter, och har ett ansvar, att ge en så holistisk omvårdnad som möjligt 

(Silvaa & Lima, 2014). Närståendes närvaro i vården är därför viktig och nödvändig även om det 

kan innebära mer arbete för sjuksköterskan, närvaron ger en möjlighet till information samt nya 
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redskap för att vårda patienter. Sjuksköterskan upplever att de kan känna en trygghet och 

komfort av att ha en närstående närvarande under vården, det ger också en uppfyllande och 

givande känsla i att kunna utbilda närstående för att förbättra vårdandet av patienter. 

Deltagandet av en anhörig förändrar dynamiken i teamarbetet för sjuksköterskan där hon kan få 

extra stöd i exempel olika omvårdnadsåtgärder eller att informera patienter på olika sätt. Detta 

kan betraktas som ett sätt att främja livskvalitet hos patienter (Silvaa & Lima, 2014; Kent, 

Anderson & Owen, 2012).  

 

Relationen mellan sjuksköterskan och anhöriga har inte alltid ett positivt utfall. Anhöriga kan till 

exempel vägra delta i omvårdnaden helt, förneka en obotlig sjukdom, ha en egen kunskap eller 

uppfattning om den palliativa vården eller vara känslomässigt instabil vilket kan bidra till 

patienters oro och ångest. När närstående saknar riktlinjer inom vårdsammanhang kan 

närvaron bli ett negativt attribut för patienter, bristen på kunskap och känslomässiga instabilitet 

kan orsaka konflikter och en känsla av hjälplöshet. Dessa negativa aspekter kan bli en utmaning 

för sjuksköterskan som behöver arbeta effektivt, vara aktiva och uppmuntra positiva attityder för 

både patienter och närstående (Silvaa & Lima, 2014). Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna 

vara flexibel och kunna anpassa sig till olika situationer där hon använder sig av olika 

kommunikationsstrategier. Detta kan innebära vänliga ord, erbjuda stöd eller bara vara en axel 

att gråta på (Silvaa & Lima, 2014). En förtroenderelation måste skapas mellansjuksköterskan 

och anhöriga genom en bra kommunikation där de kan känna sig trygga nog att utrycka 

svårigheter och tankar. Kommunikation kan då betraktas som den viktigaste strategin för att 

bygga ett samarbete och god relation till anhöriga (Silvaa & Lima, 2014; Kent, Anderson & Owen, 

2012).  

2.2.4 Sjuksköterskan och empati 

Empati är en viktigt och behövlig egenskap inom vården då det gagnar patientrelationen och är 

ett redskap för patienters tillfredställelse (Silvaa & Lima, 2014).  Dock kan inte empati komma 

utan ett pris för sjuksköterskan. Som ett tveeggat svärd kan empatin göra allt för känslig för 

andras lidande, vilket kan leda till utbrändhet och compassion fatigue. Medkänsla till skillnad 

från medlidande kan vara ett skydd mot stress då den kan dämpa stressen och öka 

välbefinnande. Observatören kan då empatisera med andra lidande utan att direkt identifiera 

med det och på så vis skapa mellanrum där sjuksköterskan kan reglera personliga känslor. Det 

gör att den omvårdnad som behövs kan ges utan att blanda in personliga känslor (Duarte, Pinto-

Gouveia & Cruz, 2016). Självkänsla är det samma som medkänsla fast riktat inåt. Självkänsla 

inom vården innebär då att sjuksköterskan kan beröras och vara öppen om sitt eget lidande utan 

att undvika eller på något sätt koppla sig bort från det. Detta genererar i en önskan om att lindra 

sitt eget lidande genom vänlighet mot sig själv. Att ha självkänsla innebär att ha en icke 

dömande förståelse av smärta, brister och misslyckande och att detta ses som en erfarenhet av 

den större mänskliga upplevelsen. Självkänslan har en viktig roll för sjuksköterskan då det kan 

ha en inverkan på den egna mentala hälsa. Att framkalla empatiska känslor mot andra och att 

samtidigt förstå egna tankar och känslor leder till compassion satisfaction (Duarte, Pinto-

Gouveia & Cruz, 2016). Sjuksköterskan måste ha en minimumnivå av empati för att kunna 

uppleva compassion satisfaction har de inte det så tappar de det positiva resultatet av att hjälpa 

andra och på så sätt minskar chansen av att uppleva någon form av compassion 

satisfaction. Empati och självkänsla anses ha en betydande roll för sjuksköterskan och värdefullt 

för att undvika compassion fatigue och främja compassion satisfaction (Duarte, Pinto-Gouveia & 

Cruz, 2016; Melvin, 2012). 
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Empati är förknippat med positiva resultat som inte bara är positiva för patienter utan även för 

vårdaren. Empatin aktiveras när någon observerar eller förställer en annan människas affektiva 

tillstånd, detta utlöser en respons som kräver en klyvning av sitt eget och den andres 

känslomässiga tillstånd. Det finns två affektiva empatiska sätt att observera en annan persons 

lidande. Kognitiva komponentens i empati innebär att ha en uppfattning om den andre 

personens tankar, känslor och motiv (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016). En av dessa är fokus 

på den personliga känslan. Känslan av en personlig oro då människans negativa tillstånd 

bevittnas (Melvin, 2012). Detta kan skapa känslor av bedrövelse och ångest för den andres 

situation. Detta motiv syftar då till att lindra lidande för att lindra sitt eget lidande. Det andra 

känslotillståndet är fokuserat mer på den andra personens lidande och välbefinnande, empati 

upplevs för den personen men utan att göra lidandet till sitt eget. Motivet här är att koncentrera 

sig på den andres lidande och behov för att ge den vård som behövs för att stilla detta lidande 

(Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016).  

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver i ICN:s etiska kod att sjuksköterskan har ett etiskt 

ansvar vid bemötande, bedömningar och beslut av patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Vidare har sjuksköterskan även ett etiskt ansvar att upprätthålla professionens nivå när 

det gäller yrkeskunnande samt kompetens. Sjuksköterskan har också som ansvar att uppvisa 

professionella värderingar så som respekt, trovärdighet, lyhördhet och medkänsla. ICN:s etiska 

kod förklarar även att sjuksköterskan har ett ansvar att ta hand om sin egen hälsa så att inte 

omvårdnaden till andra äventyras. Sjuksköterskan ansvarar inte bara för patienters fysiska 

välbefinnande utan även för patienters grundläggande behov och vardagliga upplevelser enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Dessa vardagliga upplevelser innefattar psykosociala, andliga och kulturella dimensioner. 

Sjuksköterskan har även ansvar för att etablera en förtroendefull relation till patienter och 

dennes närstående vilket är en förutsättning till god omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar även 

för att arbeta tillsammans med patienter och anhöriga för att uppnå en vård som bevarar 

patienters värdighet och integritet. Sjuksköterskan skall utföra en personcentrerad vård som 

definieras av sjuksköterskans kompetensbeskrivning som den vård där patienter samt 

närstående blir sedda som unika personer med egna behov och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Enligt lag är arbetsgivare skyldig att bedriva systematiska arbetsmiljöarbeten där en ständig 

undersökning sker över arbetsmiljön för att se vilka risker kan finnas på arbetsplatsen. Riskerna 

ska därefter åtgärdas (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Arbetsgivaren kan minska arbetsmängden, 

ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanning. Arbetsgivaren 

ska planera, leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 

uppfyller visa krav för en god arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors 

olika förutsättningar i fysiskt och psykisk avseende och arbetsgivaren ska utreda risker för ohälsa 

och olycksfall så att detta kan förebyggas i framtiden (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskan bör sjuksköterskan sköta sin egen hälsa så att förmågan att ge vård 

inte äventyras på något sätt samt lyfta fram betydelsen av den egna hälsan Sjuksköterskan och 

främja personalens hälsa med målet att kunna göra ett gott arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) 
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

De 6 S:n från Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind (2012) har valts som 

vårdvetenskapligt perspektiv då det är specialiserat mot palliativ vård och fokuserar på 

samspelet och relationen mellan sjuksköterskan, patienter, anhöriga och kollegor. Därför ansågs 

det vara lämpligt i förhållande till examensarbetets syfte eftersom även det innefattar 

sjuksköterskans upplevelse av dessa aspekter. Den palliativa vården i Sverige följer ett nationellt 

vårdprogram där det anges att en vårdmodell skall följas som syftar till att respektera 

människovärdet och allas rätt till god palliativ vård. Denna modell kallas för de 6 S:n och 

fokuserar på att ta vårdande från en problembaserad vårt till en personcentrerad vård. Kärnan 

bakom de 6 S:n är att se till att varje del av vårdandet inom modellen är till för att forma vården 

efter patienters specifika behov på alla nivåer av lidande. De 6 S:n är självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier (Andershed, 

Henock, Ternestedt & Österlind, 2012).  

 

Målet med självbild som en del av modellen är att se till att patienter själv kan generera en 

positiv självbild utifrån dennes personliga behov. Detta innebär att kunna deltaga i vardagslivet 

på ett så fulländat sätt som möjligt (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). 

Självbestämmande syftar till att förstärka och främja patienters enskilde självbestämmande i sin 

vardag och sin vård. Det handlar om att göra patienter delaktig och avgörande i sin egen vård 

samt att patienter själv får bestämma vem som skall ta beslut om denne inte kan göra det 

själv. Sociala relationer säger att vårdgivaren skall hjälpa och stötta patienter i förmågan att 

bevara viktiga relationer. Denna funktion förlängs även till patienters anhörig (Andershed, 

Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). Symtomlindring handlar om att vårdgivare skall utifrån 

patienters individuella situation lindra lidande. Frågeställningar som ligger till grund för 

symtomlindringen är bland annat hur patienter hanterar sitt symtom, vad en god kroppslig 

omvårdnad är för patienter och hur patienters symtom lindras på bästa sätt. Sammanhang är att 

blicka tillbaka i patienters liv och undersöka hur det påverkar patienters uppfattning om sin 

omgivning idag. Detta för att få en inblick i patienters uppfattning av sin aktuella livssituation. 

Det handlar om att komma till kärnan om vad som är viktigt och tillfredsställande i patienters liv 

för att bättre kunna förstå den (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). Strategier är 

det sista av de 6 S:n och handlar om att blicka framåt. Målet med strategin är att utifrån 

patienters behov kunna planera inför den annalkande döden. Vad är det patienter vill uppleva 

och känna inför och innan sin död. Vad kan vårdgivare stötta med och på vilket sätt för att uppnå 

den önskade upplevelsen (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 2012).  

 

Modellen med de 6 S:n bör tolkas som en checklista inför palliativt vårdande. En lista som 

tillgodoser patienters involvering och ställningen i vården av sin egen situation. Checklistan är 

till för ett verktyg för att underlätta detta samt baserar på en grund där patienter är i fokus och 

dess historia och erfarenhet uppmärksammas (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 

2012). 

2.5 Problemformulering 

Sjuksköterskan arbetar med arbetsuppgifter som kräver empati och med patienter i palliativ 

vård vilket gör att de löper stor risk att utveckla compassion fatigue. Känslan av hopplöshet inför 

patienters tillstånd sätter press på sjuksköterskans medkänsla. Hanteringsstrategier för trauma 

och andra bidragande faktorer till compassion fatigue sker ofta omedvetet och okontrollerat. 
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Författarna har begränsad egen erfarenhet om compassion satisfaction men har upplevt det 

innan de visste vad det var. Problemet som uppstår är att sjuksköterskan kan löpa stor risk för 

utveckling av compassion fatigue och utbrändhet. Det kan även saknas kunskap och förståelse 

kring olika hanteringsstrategier för att kunna hantera den stress som sjuksköterskan kan 

utsättas för. Problemet som uppstår ligger därför i sjuksköterskans egna upplevelser och känslor 

i vårdandet vilket gör att examensarbetet har sjuksköterskans upplevelser i fokus. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet utgår ifrån de 6 S:n som används i det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård. Vad författarna önskar att ta reda på är om sjuksköterskan 

med hjälp av compassion satisfaction kan hämma compassion fatigue och risken för utbrändhet 

hos sig själv. Det finns även en önskan om att utveckla kunskapen om sjuksköterskans 

upplevelse av vårdande. Förhoppningen är att examensarbetet kan ligga som grund för vidare 

forskning inom begreppet compassion satisfaction och hur det kan bidra till bättre insikt i 

sjuksköterskans upplevelse inom vårdarbetet. Vår vilja är även genom att finna och belysa vad 

som kan bidra till upplevelsen av compassion satisfaction, stärker detta även sjuksköterskans 

förmåga att skapa förutsättningar för sig själv för en vård som ger styrka. Konsekvenser som kan 

komma från att denna studie inte genomförs kan vara att en del sjuksköterskor fortsätter arbeta 

utan vetenskaplig grund om vad compassion satisfaction är och därigenom fortsätta uppleva 

compassion fatigue.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vad som ger sjuksköterskan en upplevelse av compassion satisfaction i 

vårdandet av patienter inom palliativ vård. 

4 METOD 

Utifrån examensarbetets syfte gjorde en kvalitativ empirisk intervjustudie där analysenheten 

samlats in via semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En kvalitativ ansats valdes 

eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av compassion 

satisfaction. och genom vald metod menar Danielson, (2017) att frågor som berör människors 

upplevelser, erfarenheter, känslor samt kunskap kan komma att belysas. Möjligheten att genom 

denna metod få ett djupare kunskap om sjuksköterskans upplevelser valdes en kvalitativ ansats 

och semistrukturerade intervjuer ansågs som det mest lämpliga valet för studien. 

Datainsamlingen analyserades och en innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman, (2004) för att lättare bearbeta innehållet så objektivt och systematisk som möjligt och 

på så sätt bibehålla en rik analysenheten. 
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4.1 Datainsamling till bakgrundens artiklar 

Den systematiska litteratursökningen är till bakgrunden samt för avsnittet tidigare forskning för 

detta examensarbete. Datainsamling av de tio artiklar har skett genom sökning i databaser som 

riktar sig till ämnesområdet “vård, folkhälsa och fysioterapi”. De databaser som har använts har 

varit Cinahl Plus samt PubMed. De sökord som använts har varit “compassion satisfaction” AND 

“compassion fatigue” AND “nursing” AND “end of life care”. Trunkering har använts för 

avgränsning ett, sökordet Nursing för att få så bred böjning på ordet som möjligt. Avgränsningen 

i sökområdet har varit “peer reviewed” ”full text” Efter försök med avgränsning till avgränsning 

två, artiklar efter 2010 så gav dessa för få träffar vilket gjorde att denna avgränsning fick tas bort. 

Andra inklusionskriterier för artiklarna har varit att de har riktat sig mot sjuksköterskans 

perspektiv och inte patienters då syftet med examensarbetet är att se problemet utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. Informationen funnen i dessa artiklar används i kapitlet tidigare 

forskning för att beskriva vilken forskning som finns om fenomenet compassion satisfaction. Det 

visade sig vara samma artiklar som dök upp oavsett sökord. Sammanlagt lästes 38 abstracts och 

13 artiklar i fulltext. Mer information om datainsamling finns i bilaga A: Sökmatris. De 

vetenskapliga artiklar som används i detta examensarbete har alla kvalitetsgranskats enligt 

Friberg, (2017) där nio granskningsfrågor har använts för att säkra artiklarnas kvalité. 

Granskningsfrågor som ” Finns det ett tydligt beskrivet syfte?”  ”Svarar resultatet på syftet” är 

några av granskningsfrågor som har använts i denna process (se bilaga. B). Samtliga tio valda 

artiklar (se bilaga. C) ansågs inneha en hög kvalité då det uppnått minst sju av nio kriterier. Fyra 

av nio uppfyllda kriterier ansågs som medelhög kvalité medans en till 3 kriterier ansågs vara av 

låg kvalité.   

4.2 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med sju allmänna sjuksköterskor varav fyra 

intervjuer gjordes på sjukhus avdelningen där studien genomfördes. Detta skedde i ett 

samtalsrum där intervjuerna kunde göras ostört. Tre intervjuer genomfördes via telefon där 

informanterna valde en lugn och ostörd plats. Det finns inte betydande skillnader mellan 

intervjuer gjorda ansikte mot ansikte eller över telefon (Danielson, 2017) Inklusionskriterierna 

var legitimerade allmänsjuksköterskor men minst 1 år erfarenhet inom vården som arbetar med 

patienter inom palliativ vård eller erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ vård. 

Exklusionskriterierna var specialistutbildade sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

Ett ändamålsenligt urval valdes med hänsyn till syftet som beskrivs av Danielson, (2017) som ett 

tillvägagångsätt där informanterna väljer urval utifrån sin kunskap om problemområdet. Efter 

att etikprövningen godkändes (se bilaga. D) påbörjades datainsamlingen och avdelningschef 

kontaktas via mail för att tillfrågas om intresse. Vidare i september 2019 tilldelades 

avdelningschefen samt biträdande verksamhetschef på sjukhuset ett informationsbrev (se bilaga. 

F) från författarna av examensarbetet om hur forskningsprocessen skulle gå till där en 

samtyckesblankett (se bilaga. G) och informationsbrevet till informanterna medföljde. Detta 

gavs med syfte att finna informanter till examensarbetet. Avdelningschefen godkände strukturen 

för intervjuerna och signerade ett godkände för genomförande ut av examensarbetet. Därav 

kontaktades biträdande verksamhetschef på sjukhuset som vidarebefordrade informations 

breven till informanterna och därefter bokades tid och datum för genomförande av intervjuer 

med fyra sjuksköterskor. Resterande tre informanter kontaktades via mejl där informationsbrev 
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skickades tillsammans med samtyckesblankett. Då bokades tid och datum för resterande 

intervjuerna som gjordes över telefon på en ostörd och lugn plats för att hindra påverkan under 

intervjun (Danielson, 2017). 

4.3 Genomförande och Dataanalys 

En pilotintervju genomfördes utav en av författarna före de resterande intervjuerna för att se hur 

lång tid varje intervju kunde tänkas ta samt för att se hur frågorna fungerade i praktiken och om 

något behövdes korrigeras. Pilotintervju ger möjlighet att avgöra om planerad tid är hållbart och 

om frågor är adekvata eller kräver justering (Danielson, 2017). Minimala korrigeringar kom att 

ändras och därav inkluderades pilotintervjun till analysen. Fyra intervjuer genomfördes 

tillsammans av både författarna på sjukhusets verksamhet i ett konferensrum som var avskild 

från alla andra rum och hade möjlighet till stängda dörrar. Platsen blev tilldelad utav 

enhetschefen efter samråd och önskemål om att få vara på en ostörd plats. Danielson, (2017) 

menar att intervjuer bör vara på en ostörd plats eller på en bra atmosfär eftersom det ger 

förutsättningar till en innehållsrik och djup intervju. Utskrivna exemplar utav informationsbrev 

och kopior på samtyckesblanketter medtogs samt pennor och telefoner som användes för att 

spela in intervjuerna med. Intervjuerna genomfördes i enlighet med Danielson, (2017) där en 

kort presentation av först gjordes och en introduktion presenterades med studiens syfte där 

också möjligheten till att avbryta intervjun utan negativa påföljder fanns skrivet klart och tydligt. 

Vidare fick informanterna ytterligare en möjlighet att läsa informationsbrevet (se bilaga, F) samt 

samtyckesblanketten (se bilaga. G) och en muntlig genomgång utav båda genomfördes 

tillsammans med informanterna.  

 

Underskrivna samtyckesblanketter togs emot och sparades och informanterna fick möjligheten 

till en kopia om så önskades. Intervjuerna spelades in på telefon och provades innan 

genomförandet av själva intervjun för att kontrollera ljudupptaget. Genom att ha samma 

intervjuplats ges möjlighet till förberedelse såsom att prova teknisk utrustning och möblera 

rummet för att skapa en god intervjumiljö (Danielson, 2017). Intervjuerna skedde en och en med 

öppna frågor i enligheten med Danielson, (2017) som beskriver öppna frågor som ett 

tillvägagångssätt att utveckla och förstå människor upplevelser, erfarenheter, känslor och 

kunskaper vilket stämde överens med studiens syfte. Frågorna valdes utifrån intervjuguiden (se 

bilaga. E) och bestod av ett få antal frågor med flera följdfrågor på en A4-sida. Danielson, (2017) 

menar att intervjuguiden ska högst bestå utav en A4-sida så att det räcker med ett ögonkast kan 

ta hjälp utav den och inte upplevs som störande under intervjun. Under intervjun satt båda 

författare med men endast en av dom ledde intervjun genom att ställa frågor i enlighet med 

intervjuguiden. Den medverkande författaren som inte ledde intervjun observerade endast. 

Intervjuerna varade mellan ca 20 minuter till ca 30 minuter och vid slutet av intervjun frågades 

informanterna om det ville tillägga något eller hade några frågor samt om citat fick användas i 

examensarbetet. Resterande tre telefonintervjuerna följde samma struktur som de ovanstående 

fyra fysiskt genomförda intervjuerna. Muntliga genomgångar av informationsbrev och 

samtyckesblankett samt genomgång om rätten till att avbryta intervjun utan negativa påföljder 

om så skulle önskas. Informanterna valde själva tid och datum som passade bäst för dem och 

intervjuerna skedde ifrån informanternas egna hem. Telefonintervjuer ska förberedas på samma 

sätt som den intervjun som sker ansikte mot ansikte, rösten och tonläge uppmärksammas extra 

då kroppsspråk och ögonkontakt inte var möjligt (Danielson, 2017). Datamaterialet delades upp 

mellan författarna och de intervjuer som författarna genomförde själv transkriberades av samma 
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författare. Samtliga inspelade intervjuer lyssnades igenom noggrant flera gånger innan det 

transkriberades för att inte gå miste om någon data. Det finns en fördel med att spela in och 

transkribera intervjuer eftersom det ger en chans för upprepning av intervjusituationen där nya 

nyanser kan kommas att upptäckas vilket i sin tur kan ge förutsättningar för en djupare 

förståelse i ämnet (Danielson, 2017). Transkriberingarna omfattade två till tre A4-sidor per 

intervju och kodades med nummer samt sparas på ett USB minne som låstes in för att 

upprätthålla konfidentialitetskravet enligt Codex, (2018). Endast en av författarna hade tillgång 

till datamaterialet på USB minnet och förvarades i ett låst skåp i dennes hem.  

Analysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman, (2004). Analysmetoden är ett tillvägagångssätt där det centrala i intervjuerna plockas 

ut och bryts ner till meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet kod, subkategorier och 

kategorier. I tabell 1 finns ett exempel på hur dataanalysen genomförts. Under analysen togs det 

centrala ut som var väsentliga för examensarbetets syfte, s.k. meningsbärande enheter. Olika 

meningsbärande enheterna manifestera sig som meningar, ord påstående i intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004) och valdes för att de hade gemensamt budskap som svarade på 

syftet. Totalt togs 167 meningsbärande enheter ut varav 15 exkluderades då de efter gemensam 

diskussion inte konstaterades svara på studiens syfte. Vidare reduceras de mest väsentliga 

innehållet vilket utgör underlaget för kodningen som benämns som kondenserad meningsenhet. 

Efter detta ringades det mest väsentliga innehållet in och kortades ned till kondenserade 

meningar. Kondensering innebär enligt Graneheim och Lundman, (2004) att texter kortas ner 

ytterligare men behåller kärnan i innehållet. I nästa steg skapades koder vilket innebär att den 

kondenserade meningsbärande enheten kortats ner och kan beskrivas med ett enda ord eller få 

ord utan att dess innebörd har förändrats enligt Graneheim och Lundman, (2004). Sedan 

grupperades liknande koder ihop för att bilda underkategorier vilket Graneheim och Lundman, 

(2004) menar reflekterade centrala budskapen i intervjuerna, vilket sedan formulerade 

kategorier som knöt samman sub-kategorierna till en egen kategori beroende på dess likheter 

och skillnad. Detta fick göras om på nytt då syftet kom att ändras i processen vilket resulterade i 

nya kategorier och sub-kategorier. Slutligen kunde två kategorier med tillhörande 

underkategorier skapas vilket kan ses i resultatet. 
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Tabel 1. Tabellen presenterar ett exempel på hur dataanalysen genomförts. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Kategori 

Saken med empati för 
min del är det att 
man förmänskligar ju 
patienten med hjälp 
av empati.  
 

Man förmänskligar 
patienten med hjälp 
av empati. 
 

Patientrespekt. 
 

Att vara patienter 
behjälplig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna 
resursers 
inverkan 

Det är också jättekul 
att se hur de 
utvecklas och bli 
starkare och komma 
tillbaka till sig själva. 
 

Jättekul att se hur 
de utvecklas, blir 
starkare, kommer 
tillbaka till sig själva. 
 

Uppleva 
förbättring  
 

Jag växer ju, jag blir 
starkare när jag 
känner att jag kan 
hjälpa, när jag har rätt 
och när jag gör det på 
ett bra sätt. 
 

Växer, har rätt och 
gör på ett bra sätt.  
 

Lyckas 
 

 
 
Att ha 
självförtroende 

Jag blir trygg, jag 
stärks i min egen roll 
och så kanske om jag 
hjälper en tant bra så 
kan jag kanske hjälpa 
nästa tant bra,  
 

Trygg och stark i 
min egen roll, om 
jag hjälper en så kan 
jag kanske hjälpa 
nästa bra.  
 

Självkänsla 

Det är viktigt att vi tar 
med oss de här 
känslorna  
 

Viktigt att ta med 
oss de här känslorna 
 

Förvalta känslor  
 

Ett optimistiskt 
förhållningsätt 

Det positiva ska vi 
alltid ta med oss för 
att vi gör oftast mer 
positivt än vad vi gör 
negativt. 
 

Det positiva skall tas 
med. Gör ofta mer 
positivt än negativt. 
 

Optimistiskt 
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4.4 Etiskt övervägande 

Under denna forskningsprocess har ett etisk övervägande beaktats för att säkerhetsställa 

deltagarnas värdighet och integritet. Forskningsetiska principer har följts för att examensarbetet 

ska förhålla sig till ett etiskt förhållningssätt. En etikprövning (se bilaga. D) skickades till 

etikprövningsnämnden på Mälardalens högskola i Eskilstuna innan datainsamlingen påbörjades 

med syftet att se om examensarbetet uppfölj etiska riktlinjer, principer och lagar. Efter reviderad 

etikprövning och ett godkännande från etikprövningsnämnden påbörjades intervjuerna för 

examensarbetet. 

Under genomförandet av studien har punkter från Helsingforsdeklarationen (CODEX, 2018) 

följts där bland annat det huvudsakliga syftet med studien har varit att belysa och förbättra 

uppfattningen compassion satisfaction. Målet är också att se om compassion satisfaction kan 

fungera som en preventiv hanteringsstrategi för att lindra eller förhindra stress orsakad av 

compassion fatigue. Enligt Helsingforsdeklarationen (CODEX, 2018) får endast forskning på 

människor genomföras om vikten för forskningen överväger riskerna för personen. I det här 

fallet är risken för personen minimal och förminskas genom det personliga mötet med 

informanten. Eftersom samtalet skedde på ett sätt som gav intervjuaren möjlighet att se och 

uppleva informantens reaktion och mående under samtalet så gav det intervjuaren en 

uppfattning för risken hos informantens mående.  

 
Vid utformningen av intervjuerna till denna empiriska studie eftersträvades att inte ställa 

ledande frågor. Intervjun vara anonym och data samt persondata nummerdes och kodades 

innan den sparas på ett USB minne som låstes in. Endast en av författarna hade tillgång till 

datamaterialet på USB minnet och förvarades i ett låst skåp i dennes hem. Detta för att efterfölja 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att deltagarnas insamlade 

data inte får utlånas för kommersiellt bruk och endast får användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna som deltog i intervjuerna kodades som “deltagare”. 

Kodade data och persondata kommer att sparas under forskningsprocessen och efter godkänt 

examensarbete förstöras för att säkerhetsställa konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet 

innebär att obehöriga ej ska ha tillgång till deltagarnas personuppgifter enligt vetenskapsrådet, 

(2002). Att upprätthålla konfidentialitetskravet hos informanterna var ytterst betydelsefullt för 

forskningsprocessen då intervjuguiden (se bilaga. E) innehåller frågor där deltagarna måste 

svara om traumatiska upplevelser, dåliga arbetsdagar och kopplingar till negativa känslor på sin 

arbetsplats. Persondata hanterades enligt dataskyddsförordningen (Dataskyddsförordningen 

[GDPR], 2016/679/EU). Författarna har strävat efter att behandla ämnet om sjuksköterskans 

personliga upplevelser så neutralt som möjligt för att undvika påverkan på såväl resultat som på 

informanterna. Signerade samtyckesblanketter samlades in och kodades i samband med att 

informationsbrevet (se bilaga. F) lästes vid intervjutillfället. Informationskravet upprätthölls i 

studien genom att informanterna samt uppgiftslämnare erhålls ett informationsbrev där 

information om studiens syfte och villkor förtydligas Vetenskapsrådet, (2002). Studien tar även 

hänsyn till samtyckeskravet genom att deltagarna tar del av en samtyckesblankett (se bilaga. G) 

Samtyckeskravet belyser rätten av att själv bestämma om sin medverkan och möjligheten att när 

som helst under forskningsprocessen avbryta utan att detta medför några negativa följder för 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna till detta examensarbete har utvikt plagiat 

eftersom enligt CODEX 2018 anses som falsk forskning. Alla typ av förfalskning, fabrikation eller 

förvrängning har synnerligen undvikits under hela examensarbetet genom en god referatteknik 

som tydligt referera enligt APA samt använder sig av citat vilket stärker examensarbetes 

trovärdighet. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet som är framtaget genom analysen av datamaterialet. Den analys 

som användes gjordes med syftet i åtanke; att beskriva vad som får sjuksköterskan att uppleva 

compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård. Under analysen 

utkristalliserade sig två olika kategorier med flera underkategorier till varje kategori. I tabell 2 

finns en sammanställning av resultatet presenterat.  

 

Tabell 2. Tabellen presenterar resultatet som framkom under analysen av datamaterialet.  

Underkategori Kategori 

Att vara patienter behjälpliga Egna resursers inverkan 

Att ha självförtroende 

Ett optimistiskt förhållningsätt 

Att visas uppskattning Yttre resursers inverkan 

Att få stöd av organisationen 

Att ha meningsfulla möten 

 

5.1 Egna resursers inverkan 

Analysen visade att sjuksköterskan i studien ser sin egen inre resurs som något viktig för att 

kunna skapa goda relationer och därmed en trygg miljö för patienter där sjuksköterskan är 

hjälpsam och stödjande. Detta utrycker sig genom en förmåga att kunna se och empatisera med 

patienters behov, men också att läsa av när patienter upplever en tillfredställelse. Uppfattningen 

hos informanterna var också att det egna självförtroendet ligger som en stor grund för förmågan 

att genomföra ett gott arbete. Förtroende till den egna förmågan stärker i sin tur självkänslan 

och därigenom viljan och drivet att fortsätta i sitt arbete. Förmågan att kunna se det positiva och 

hålla en optimistisk inställning var något som sjuksköterskan i studien ansåg var viktigt för att 

inte begravas i negativa och ältande tankar. Förmågan att kunna dra lärdom och se det positiva i 

en negativ situation bidrog till den generella upplevelsen av compassion satisfaction.  

5.1.1 Att vara patienter behjälpliga 

I vårdandet av patienter inom palliativ vård uttrycker sjuksköterskan i studien en givande och 

uppfyllande känsla av att vara behjälplig vilket leder till compassion satisfaction. Att komma 

ifrån ett möte med patienter och uppleva att sjuksköterskan gjort rätt och att hon har lyckats 

hjälpa patienter i dess behov, även om det nödvändigtvis inte är en lösning på problemet, ger 

sjuksköterskan i studien något de kan ta med från arbetsplatsen och till resten av sin dag. “Jag 

växer ju, jag blir starkare när jag känner att jag kan hjälpa, när jag har rätt och när jag gör det på 

ett bra sätt” (Sjuksköterska 4). Sjuksköterskan i studien upplever att empatisk förmåga är en 

förutsättning för att vara behjälplig och att det empatiska mötet i sig är en förutsättning för att 

kunna hjälpa patienter. Sjuksköterskan i studien anser empati som ett verktyg som hjälper till att 

skapa en relation till patienter och anhöriga som inte baseras på tidigare möten eller förutfattade 

meningar. När informanterna tillfrågades på vilket sätt empati påverkar vårdandet svarade en 

sjuksköterska; “Jag tycker att den är viktig så att man kan hjälpa dom på rätt sätt, att man inte 

ser förbi det och gör på sitt sätt som man är lärd, utan att man läser av” (Sjuksköterska 3). Detta 

svar är i enlighet med vad andra informanter svarade på samma fråga. Att vara behjälplig för 
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patienter stärker också sjuksköterskan, en känsla som skapar viljan att hjälpa andra och 

förmedla samma goda känsla.  

 

En annan gemensam faktor som sjuksköterskan i studien talade om som givande för compassion 

satisfaction var att besitta förmågan att lindra patienters lidande. Att kunna vårda och lindra 

psykisk, fysisk eller andlig smärta beskrivs som att det ger en positiv effekt i mötet med patienter 

eller anhörig. Även om patienter har avlidit under ett möte så har sjuksköterskan i studien 

lyckats lindra lidandet som upplevdes. Även detta gav effekten av en stärkande och positiv 

känsla som förmedlar en kick. Resultatet visar då på att empatin sjuksköterskan känner för 

patienter bidrar alltså även här med att uppleva en god känsla vid lyckad lindring av lidandet. 

Det är också en gemensam uppfattning hos sjuksköterskorna i studien att lindra lidande även 

handlar om att vara tillgänglig och stöttande för patienter och anhöriga. Det rör sig inte 

nödvändigtvis om att lindra smärta eller kunna ge mediciner som får en direkt effekt utan bara 

att spendera tid med patienter. Att vara tillgänglig och stöttande för patienter uppges alltså vara 

stärkande och energigivande för sjuksköterskan. 

5.1.2 Att ha självförtroende 

En annan viktig aspekt från studien som bidrar till sjuksköterskans upplevelse för compassion 

satisfaction är självförtroendet. Med det avses självförtroende som redan finns för att kunna 

vårda patienter med tillit till val, men också självförtroende som något som fås av att ha lyckats 

väl med något inom vården. Självförtroendet är en personlig egenskap och kopplas till personlig 

erfarenhet och praktiska kunskaper menar sjuksköterskorna i studien. Att lyckas med något 

inom omvårdnadsarbetet beskriver sjuksköterskan i studien som något som för med sig en 

känsla av att ha presterat bra och att få en bättre självkänsla. Det är något som i sin tur ger en 

känsla av att kunna lyckas med nästa patient. Att uppleva av att ha lyckats hos en patient skapar 

också en känsla av personlig lycka hos sjuksköterskan i studien, en känsla som stärker 

självförtroendet. “Jag blir trygg, jag stärks i min egen roll och så kanske om jag hjälper en tant 

bra så kan jag kanske hjälpa nästa tant bra” (Sjuksköterska 4). Detta är tydligt då sjuksköterskan 

i studien beskriver en känsla av att lyckas även om patienter avled. Det är sjuksköterskan i 

studiens upplevelse att självförtroendet och yrkesstoltheten att kunna lindra anhöriga och 

patienters lidande även i situationer som är sorgliga bidrar således även det till compassion 

satisfaction.  

 

Att uppleva sig lyckad och vara nöjd med sin prestation är något som är viktigt för 

sjuksköterskan i studien. Det är något som förmedlar en tillfredställelse och upplevelsen av att 

ha lyckats med patienterna på ett empatiskt plan. Det innefattar att läsa in vad den andre parten 

känner och att uppleva att arbetet som gjordes var rätt och bra gjort – att sjuksköterskan i 

studien har lyckats identifiera vad som fått patienter att må dåligt och sen lyckats hjälpa på 

något sätt. “Man kan känna att man hade gjort ett bra arbete den dagen. Att man verkligen hade 

nått fram till en patient och hittat något som gjorde att den här patienten mår dåligt och lyckats 

ändå hjälpa med det” (Sjuksköterska 7). När sjuksköterskan i studien genomfört ett bra jobb och 

känner att hon har lyckats tar hon med sig positiva känslan hem, den ger energi och påverkar 

hennes vardagliga mående positivt.  



21 

 

5.1.3 Ett optimistiskt förhållningsätt 

En stark inre förmåga som hjälper sjuksköterskan i studien att hantera situationer i vården är 

förmågan att kunna se saker från en positiv synvinkel. Ett flertal sjuksköterskor i studien 

beskriver att det också är viktigt att behålla förmågan att kunna dra lärdom av situationer som 

kan tolkas som mindre positiva för sjuksköterskan. Det krävs en viss förmåga för att kunna låta 

bli att älta något dåligt som har hänt. Istället menar sjuksköterskan i studien att allt ont för med 

sig något gott och att det goda kan vara stärkande och utvecklande. “Vi ska inte låta det negativa 

dra ner oss, vi ska använda det som en kraft till att förändra till bättre” (Sjuksköterska 1). En 

introspektiv reflektion ligger som grund för sjuksköterskan i studiens förmåga att kunna 

fortsätta vara optimistiska även i en situation där till exempel mötet med patienter inte gått bra. 

Det rådde en konsensus hos de intervjuade sjuksköterskorna vilket var att alla negativa möten är 

något som kan dras lärdom av och det är denna inställning som håller tillbaka en känsla av 

misslyckande och istället ger incitament att fortsätta. Det positiva perspektivet är bidragande till 

compassion satisfaction.  

 

Den gynnsamma inställningen medför också förmågan som sjuksköterskan har för att kunna 

förvalta positiva minnen som de vid utmanande situationer kan plocka fram och använda som 

ett stärkande verktyg. Den positiva och stärkande känsla som åtföljer positiva minnen kan 

sparas som en resurs som sedermera kan användas för att lindra negativa känslor från negativa 

situationer. Den inre förutsättningen bygger således på kapaciteten hos sjuksköterskan att kunna 

behålla dessa positiva minnen som en resurs. Positiva minnen i sig beskrivs som en stimulerande 

faktor inom arbetet för sjuksköterskan.  

 

En konsensus som finns hos sjuksköterskan i studien är den individuella kunskapen som ligger 

som grund för vårdandet. Det är viktigt för sjuksköterskan att uppleva att de besitter och kan 

använda sig av den kunskap som krävs för att vara behjälplig och för att kunna uppleva att det 

finns något positivt i en situation som i sig kan vara negativ. Utan relevant kunskap menar 

sjuksköterskan i studien att de istället känner sig utlämnade och har svårt att kunna se det 

positiva i en negativ situation. “Att jag hamnar i en situation som jag inte vet vad jag ska göra, 

det kan hända när man är ny och inte har erfarenheten” (Sjuksköterska 6). Därför är kunskapen 

en stor grund för att kunna både se och behålla den positiva aspekten av en negativ situation.  

5.2 Yttre resursers inverkan 

I analysen framkom det att sjuksköterskan i studien upplever att de yttre faktorer som kollegor, 

patienter och patienters närstående påverkar upplevelsen av compassion satisfaction. Att få höra 

uppskattning från kollegor och patienter gav dessutom en känsla av trygghet som var stärkande. 

Att ha tid och god planering inom sin organisation och arbetsplats var något som sjuksköterskan 

i studien upplevde som bidragande till compassion satisfaction eftersom även detta bidrar till en 

arbetsmiljö där sjuksköterskan får utrymme att arbeta. Brist på tid eller resurser på en 

arbetsplats kan dra ned på energi och känslan av att lyckas med sitt arbete. Relationen till 

patienter och anhöriga är enligt sjuksköterskan i studien den viktigaste platsen där compassion 

satisfaction sker. Det är i mötena som känslorna och upplevelserna som sjuksköterskan får av 

patienter sker och det är mötena som får henne att vilja fortsätta med arbetet. 
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5.2.1 Att visas uppskattning 

Analysen visade på att ett flertal sjuksköterskor i studien som vårdade inom palliativ vård 

uttryckte positiva känslor i kombination med att få uppskattning på sin arbetsplats. Studien 

visade på att den yttre responsen från patienter och anhöriga som uttryckte tacksamhet gav 

sjuksköterskan en bekräftelse som bidrog till att få en känsla av uppfyllelse och uppskattning i 

sitt arbete. ” Det är också alltid roligt att träffa patienter och många utav dom man träffar 

uttrycker nästan dagligen en tacksamhet om att få hjälp, och då blir man lite varm om hjärtat” 

(Sjuksköterska 4). Tacksamheten som sjuksköterskan i studien fick bidrog till en känsla av 

compassion satisfaction. Resultatet visade på att beröm och tacksamhet från patienter eller 

anhöriga tog sig uttryck på olika verbala vis och kunde också manifestera sig i interaktionerna 

mellan patienter och sjuksköterskan. Studien visade även på att det verbala berömmet i form av 

bejakande från någon annan än sjuksköterskan själv, bidrar till en känsla av bekräftelse och har 

en positiv inverkan på sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskan i studien uttryckte 

också att hon upplevde att hur väl hon presterade i arbetet påverkades av hur bra interaktionen 

med patienter och anhöriga var. Detta manifesterade sig i hur patienter eller anhöriga vågade 

dela med sig av sin livshistoria. ”Det är det man får tillbaka och alla berättelser, alla historier. 

Och man känner att man ändå, man gör ett bra jobb med det man kan” (Sjuksköterska 5). Att få 

höra patientens berättelser bekräftar detta för sjuksköterskan i studien att det finns en tillit 

mellan henne och patienter. Det i sin tur ger en känsla av att sjuksköterskan har gjort ett bra 

jobb. Resultatet visar på att uppskattning som visas från en extern part i sjuksköterskans arbete 

hjälper till att ge känslor som stämmer överens med compassion satisfaction. Det bidrar till 

upplevelsen att sjuksköterskan gör rätt i sin yrkesutövning, vilket i sin tur bidrar till att bygga 

upp sjuksköterskan och hennes självkänsla. 

 

Patienter och anhöriga som vågar visa sitt innersta blir som en bekräftelse för sjuksköterskan i 

studien att hon har lyckats och nått fram, vilken i sin tur leder till omvälvande positiva känslor. 

Studien pekar på att sjuksköterskan känner en personlig tillväxt av att vårda patienter. Speciellt 

när det visar sig att hon har gjort rätt och på rätt sätt för just den aktuella patienten. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att yttre bekräftelse och positiv feedback från patienter 

och anhöriga har en stor inverkan på sjuksköterskan.  

5.2.2 Att få stöd av organisationen 

För att klara av arbete inom palliativ vård behöver sjuksköterskan i studien förutsättningar för 

att kunna ge den vård som behövs. Det visade sig i studien att arbetsmiljön hade en stor 

inverkan på sjuksköterskans välmående och behöver stöd från själva organisationen för att 

kunna utöva sitt arbete på rätt sätt och uppleva en god arbetsprestation. Negativa känslor kan 

skapas då sjuksköterskan i studien inte känner att de får stöd från organisationen vilken i sin tur 

kan minska upplevelsen compassion satisfaction. Det visar sig uppstå en problematik för 

sjuksköterskan i studien om inte stöd ges ut av organisationen. 

 

Sjuksköterskan i studien upplever att personalresurser var grundläggande för att kunna ge en 

god vård och att inte få stöd från organisationen genom personalresurser minimerade chansen 

för en trygg och säker vård. Något som sjuksköterskan i studien kom att upprepa ett flertal 

gånger var att kunna ge tiden som behövs för varje enskild patient. Att uppleva att inte ha den 

tiden kunde påverka sjuksköterskan väldigt negativt. Studien visade att det påverkade 

sjuksköterskan egna välmående samt hens känslan av lyckad arbetsprestation. ”Ha en bra 

arbetsdag innebär att man får tid att göra sitt jobb utan att stressa. Prata med patienterna. Det 
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där lilla extra pratstunden” (Sjuksköterska 2). Studien visade på att ha tillgång till tid nog för 

vårdande bidrar till möjligheten att uppleva compassion satisfaction. Stressen som 

sjuksköterskan i studien upplever av att skynda mellan patienter är stressande och tar bort från 

hennes egna välmående. Sjuksköterskan i studien finner en ro i att ha tid för patienter, att bara 

kunna prata om allt möjligt och på så sätt leder det till ett hälsofrämjande arbete för patienter 

och sinnesro. Resultatet visade på att sjuksköterskan menade att stress fick dem att uppleva sig 

dåliga och att arbetsprestationen kunde minska. Stress minimerade också tiden för egen 

reflektion vilket i sin tur leder till att dem tog med sig dessa känslor efter arbetstid. ”När man 

måste stressa från sak till sak så blir det inte bra. Men samtidigt när det är stressigt på jobbet så 

har man inte tid att reflektera under arbetstid heller så då svämmar det över till privatlivet 

istället” (Sjuksköterska 7). Dessa negativa känslor visar sig bli ett hinder för sjuksköterskan i 

studien att uppleva compassion satisfaction när hon inte får den hjälp som hon behöver från 

organisationen vilken i sin tur leder till Compassion Fatuige. Det visade sig vara en oförglömlig 

upplevelse för sjuksköterskan i studien, något som hon bär med sig och kan komma att påverka 

hennes generella mående väldigt negativt vilket i sin tur kan komma att påverka vårdandet. 

5.2.3 Att ha meningsfulla möten 

Sjuksköterskan i studien lägger vikt i relationen och mötet med patienter. Sjuksköterskan får en 

känsla av samband i dessa möten. Resultatet visade även på att mötena ger förutsättningar för 

utveckling i sjuksköterskans yrkesroll och ger möjligheten att komma närmare patienter på en 

djupare nivå. Detta leder till att sjuksköterskan i studien känner glädje och en lyckad 

arbetsprestation.  

Något som studien visade var att goda möten med patienter och anhöriga var något som gav 

sjuksköterskan en inre styrka och glädje. Att få kontakt, nå fram för, att kunna bemöta dem på 

ett bättre sätt fick sjuksköterskan i studien att uppleva att de gjort en bra arbetsprestation. Detta 

gav dem också glädje att se patienter må bra. ”Ja det gör att man blir starkare, man känner sig 

nöjd och glad att man gjort ett bra arbete, man blir lugnare av att se att patienten mår bra” 

(Sjuksköterska 1). Studien visade på att skapa förtroendefulla relationer med patienter är en 

positiv faktor för sjuksköterskans egna välmående. Det visade sig att kunna bemöta patienter 

och kunna förstå denne var något som sjuksköterskan i studien värderar högt samt något de 

stävar efter och tar lärdom ifrån. ”Det var ett jättepositivt möte och för honom också men det var 

jättehäftigt, för vi hade fått den där relationen” (Sjuksköterska 2). Sjuksköterskan i studien 

beskrev ett flertal gånger att de olika mötena gav dem energi och var väldigt givande för dem 

själva, något kunde bäras med och något skapade en mening. Det goda mötet beskrevs av 

sjuksköterskan i studien som något som ger dem en ökad känsla av en god arbetsprestation, att 

det har lyckats nå fram på ett djupare plan är något som gav sjuksköterskan tillfredsställelse. 

Detta visar sig i studien vara en bekräftelse på en lyckad arbetsdag för sjuksköterskan trots svåra 

situationer där det kan verka som allt är hopplöst finner sjuksköterskan lycka i att nå fram till 

patienterna. Sjuksköterskan i studien ansåg att det minns, tog med sig det positiva mötet och 

kunde leva på den energi rätt länge, detta berodde dock på hur dagen kunde te sig men generellt 

sätt var det något dem mindes och kunde blicka tillbaka på som gav dem glädje. 
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6 DISKUSSION 

Nedanför kommer examensarbetets resultat, metod och etiska aspekter att diskuteras. Det 

centrala från analysen kommer att lyftas och ställas mot den vårdvetenskapliga aspekten och 

syftet för examensarbetet samt informationen tagen från tidigare forskning. Slutligen kommer 

etiska ställningstagande diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer fynd från resultatet som anses vara mest centrala utifrån syftet för 

examensarbetet att belysas och diskuteras utifrån relevanta punkter från bakgrunden och 

författarnas egna reflektioner.  

 

Examensarbetets syfte var att beskriva vad som får sjuksköterskan att uppleva compassion 

satisfaction inom palliativ vård. Resultatet visade att det fanns en generell konsensus mellan 

sjuksköterskor om olika aspekter av vårdandet som bidrog till skapandet av compassion 

satisfaction. Den största och mest framträdande likheten i resultaten var upplevelsen av att ha 

gjort skillnad för patienter och dess mående. Detta gav upphov till underkategorin Att vara 

patienter behjälpliga. Genom empati och medkänsla kan sjuksköterskan lyckas läsa in 

patienters mående och lindra lidandet. Detta kan röra sig om fysisk lindring i form av 

medicinering, spirituell lindring i form av samtal, eller psykisk lindring i form av att endast vara 

tillgänglig för patienter. Tidigare forskning beskriver sex antagandena som måste uppfyllas för 

att uppleva compassion satisfaction så uppfylls då det första av att skapa ett omsorgsfullt 

förhållande med patienter (Sacco & Copel, 2018). Sjuksköterskan kan alltså ha lyckats skapa ett 

förhållande till patienter som leder till positiva fördelar för de båda. Enligt de 6 S:n så är 

självbilden, självbestämmandet och symtomlindring tre krav som bör uppfyllas inom palliativ 

vård. Att skapa en förstärkt självbild, främja självbestämmande och symtomlindra patienter 

genom en god och omsorgsfull vårdrelation stämmer överens med att sjuksköterskan skapat 

positiva fördelar för patienter (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). Om 

sjuksköterskan dessutom kan uppleva compassion satisfaction av att göra en positiv skillnad i 

patienters mående så har hon även skapat positiva fördelar för sig själv.  

Självförtroende och tillit till sin egen förmåga var något som sjuksköterskan talade som 

avgörande för att kunna uppleva compassion satisfaction. Det går hand i hand med att uppleva 

en tillit från patienter och att uppleva positiv feedback från arbetsteamet. I underkategorin 

Självförtroende beskrivs sjuksköterskans upplevelse kring detta. Utan tillit till sin egen förmåga 

att hjälpa andra kan sjuksköterskan bli trevande och osäker i sitt handlande vilket i sin tur leder 

till stress och rädsla. Vilket kan jämföras med compassion fatigue vilket står i vägen för att 

uppnå compassion satisfaction (Li et al, 2017). Attribut som kunskap, beredskap, god attityd, 

förmåga att uppnå mål, grundläggande inflytande på arbetsplatsen, känslor och anpassning 

föregår förvärvet av självförtroende (Perry, 2011). Genom att lyfta och ta hand om attribut som 

emotionell intelligens och kompetens bidrar till den kognitiva utvecklingen och erfarenheten 

som sjuksköterskan kan behöva för att kunna uppleva självförtroende och självkänsla. Detta 

leder i slutändan till att sjuksköterskan kliver in i sin roll med styrkan och känslan av att vara 

professionell (Perry, 2011) De 6 S:n lyfter självbestämmande som något patienter bör uppleva i 

den palliativa vården vilket kan leda till att sjuksköterskans ansvar till patienter innefattar att 

berika känslor som sjuksköterskan själv behöver känna för att uppleva givande vård (Andershed, 

Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). Med andra ord kan det tolkas vara av vikt för 
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sjuksköterskan, att ha självförtroende för att kunna ge vård utifrån självbestämmande som 

punkt i enlighet med de 6 S:n. I resultatet framkom att vara nöjd med sin prestation under 

arbetsdagen gav en känsla av lycka och tillfredsställelse. Det går identifiera ett samband mellan 

att ett gott arbete skapar lycka och att lycka leder till goda förutsättningar för att genomföra ett 

gott arbete då lyckan som fås bidrar till ett bättre självförtroende.  

 

En annan konsensus som framkom i resultatet var upplevelser som sjuksköterskan kan få av 

möten mellan henne och patienter. Goda möten skapar känslor av tacksamhet, uppfyllelse och 

känslor av värdighet hos sjuksköterskan. Detta beskrivs i underkategorin Att ha meningsfulla 

möten. Sjuksköterskan upplevde i studien att relationen och mötet med patienter var något som 

bidrog med en känsla av att lyckas och att skapa något som sjuksköterskan kan dra nytta av 

längre fram. Yrkesstoltheten och självförtroendet grundar sig i erfarenheter som kommer från 

lyckade situationer och möten. Sociala relationer är en punkt i de 6 S:n som kan diskuteras ha 

samband med sjuksköterskans relation till patienten. Även om punkten i de 6 S:n handlar om 

arbete att bevara viktiga relationer så kan det argumenteras att detta görs genom en god relation 

till patienten. Detta betyder att ett meningsfullt möte skapas i samband med arbetet (Andershed, 

Henock, Ternestedt & Österlind, 2012).  

 

I resultatet framkommer ett samband i vad mötet skapar mellan patienter och sjuksköterskan. 

Sambandet ska kunna resultera i altruism, sympati och förståelse. Att ha förmågan att kunna 

läsa in patienters känslor för att lättare kunna hjälpa henne kan enligt sjuksköterskan avgörande 

för att kunna hjälpa patienter och därför är empati en av de viktigaste verktyg som 

sjuksköterskan har. I mötet kan sjuksköterskan uppleva att tacksamheten och bekräftelsen från 

patienter är något som skapar ett förtroende som uppstår i mötet mellan henne och patienter. 

Något som urskiljer resultatet är att tidigare forskning menar på att den empatiska kopplingen 

har en negativ effekt för sjuksköterskan. Exponering av traumatiska upplevelser och den starka 

empatisk koppling till sina patienter sätter sjuksköterskan i riskzon för negativa effekter som 

compassion fatigue medför (Sacco & Copel, 2018). Dock visar resultatet på att sjuksköterskan 

väljer att se empati som ett verktyg som hjälper henne att kunna utöva sitt yrke och hjälpa sina 

patienter samt ett redskap för goda relationer. Feedbacken som sjuksköterskan erhåller från 

patienter kan ge kraft till vårdandet och bidrar till en känsla av compassion satisfaction vilket 

underkategorin Att visas uppskattning beskriver. Bekräftelsen från patienter kan komma verbalt 

eller genom kroppsspråk, ett flertal gånger räcker ett leende från en patient för att 

sjuksköterskan skall uppleva en stärkande och positiv känsla. Detta går hand i hand med känslan 

av att vara hjälpsam eftersom bekräftelsen för att vara hjälpsam kommer genom den positiva 

feedbacken sjuksköterskan får från patienter. Trots detta skiljer sjuksköterskan på känslan av att 

vara behjälplig och att få bekräftelse från patienter. Bekräftelsen är en uppfyllande känsla som 

ges tillbaka till sjuksköterskan och att vara behjälplig syftar mer till den outtalade känslan som 

sjuksköterskan kan få få av att lindra lidande, det behöver nödvändigtvis inte ha en bekräftelse 

från patienter.  

 

Resultatet påvisade även att sjuksköterskan kan uppleva att hennes arbetsmiljö påverkar 

möjligheten att uppleva compassion satisfaction. Att få stöd och bekräftelse från arbetsteamet, 

chefer och ledare är ett krav för att inte uppleva compassion fatigue och därigenom kunna 

uppleva compassion satisfaction. Detta presenteras i underkategorin Att få stöd från 

organisationen. Bekräftelsen gav också en känsla av att ha lyckats med sitt arbete vilket skapar 

erfarenhet som utveckling och självsäkerheten kan komma från. Denna positiva feedback var 

energigivande och ökade viljan att agera för lindrandet av lidande för nästa patient. Utöver 

personerna i arbetsmiljön så lyfts också tankar och känslor kring tid och resurser som behov för 
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att uppleva compassion satisfaction. Att uppleva brist på tid kan skapar en stressande miljö som 

för sjuksköterskan är tröttsam och tyngande. Ur de 6 S:n är strategier menad att representera 

planeringen för patienters (Andershed, Henock, Ternestedt & Österlind, 2012). I genomförandet 

och utformningen av strategier kan sjuksköterskan likväl som patienter behöva stöd från 

arbetsplatsen och organisationen för att kunna sätta upp omvårdnadsplan som är möjlig för 

patienter att genomföra. Om stödet inte kommer från organisationen kan det bli svårt att uppnå 

dessa strategier vilket i sin tur kan leda till en försämrad upplevelse av compassion satisfaction 

för sjuksköterskan. För att uppleva att de kan planera eller genomföra en strategi så behöver 

sjuksköterskan uppleva ett stöd ifrån sin arbetsplats i form av tid och resurser. Sjuksköterskan 

vill uppleva att hon ger en trygg och säker vård för att kunna uppleva compassion satisfaction. 

När hon inte känner att hon har tid för patienter så kan sjuksköterskan uppleva en känsla av 

misslyckande som står i vägen för möjligheten att uppleva compassion satisfaction. Om det i 

miljön finns brister i form av tid eller andra resurser, så som personal, skapar miljön en 

osäkerhet som lätt kan leda till exponering av traumatiska händelser. Detta är i sig bidragande 

till compassion fatigue enligt Melvin (2012). 

 

Avslutningsvis visade resultatet på att sjuksköterskan upplever att hålla en positiv inställning 

och att kunna dra lärdom av en negativ situation är avgörande för att uppleva compassion 

satisfaction. Studien visade att uppleva något som är negativt och tyngande kan vara traumatiskt 

för sjuksköterskan men med förmågan att kunna dra lärdom från händelsen och göra sig 

förberedd på nästa liknande händelse skapar en positiv inställning till händelsen. Även om det 

kan skapa negativa känslor som sjuksköterskan tar med sig så kan hon också uppleva att hon kan 

ta något positivt ur det minnet.  

Vilket stämmer in med sjuksköterskans egna upplevelser som beskrivs i underkategorin Ett 

optimistiskt förhållningssätt. Förmågan att kunna vara optimistisk i tunga och krävande 

situationer är något som krävs av sjuksköterskan för att orka med arbetet inom palliativ vård. 

Enligt sjuksköterskan kan hon med en optimistisk och gynnsam inställning förvalta minnen, 

positiva som negativa och dra lärdom och kraft från dessa när det behövs. När något är tungt så 

kan hon dra till minnes av något positivt och utnyttja det för att vilja och orka. Sacco och Copel 

(2018) menar på att positiva aspekter måste existera i negativa händelser och att dessa positiva 

aspekter kan vara svåra att fastställa för sjuksköterskan. Ändå visade det sig i resultatet att 

sjuksköterskan besatt en rad vapenarsenal av positiva minnen vilket användes vid svåra stunder 

och valde att dra lärdom av negativa upplevelser och använde positiva minnen som ett redskap 

för negativa situationer.  

6.2 Metoddiskussion 

I denna metoddiskussion kommer examensarbetets valda metod samt trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet att diskuteras utifrån Polit och Beck (2012), Graneheim och Lundman (2004), 

samt Danielson (2017). 

 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vad som ger sjuksköterskan en upplevelse av 

compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård. En semistrukturerad 

intervju med en kvalitativ ansats genomfördes i enlighet med Danielson, (2017) där öppna frågor 

ställdes till informanterna för att inte förlora interaktioner i intervjun men också för att inte 

ställa ledande frågor. En kvalitativ ansats ansågs vara lämplig då syftet med examensarbetet var 

att beskriva sjuksköterskans upplevelser och få en djupare förståelse. Danielson, (2017) menar 
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att genom en kvalitativ ansats kan frågor som berör människors upplevelser, erfarenheter, 

känslor och kunskap belysas samt förstås. Det fanns en medvetenhet att en litteraturöversikt 

kunnat göras i detta examensarbete dock fanns det inte tillräckligt med underlag inom ämnet om 

just sjuksköterskans upplevelser av compassion satisfaction och det ansågs därför giltigt att 

genomföra en empirisk studie. 

 

För att bygga en förståelse kring bakgrundproblematik som compassion satisfaction, utbrändhet 

och hur den palliativa vården påverkade sjuksköterskan genomfördes en datasökning efter 

relevant tidigare forskning. Detta genomfördes på databaserna CINHAL Plus och PubMed vilket 

har en annan kvalitetssäkring där informationen noggrann väljs ut och kvalitetsgranskas något 

som den allmänna delen av webben inte gör (Segesten, 2017). Här användes sökord utifrån det 

ursprungliga syftet med en avgränsning som var att artiklarna inte fick vara äldre än 10 år. Detta 

på grund av fenomenet compassion satisfaction är ett ganska nytt fenomen. En 

kvalitetsgranskning skedde på alla valda artiklar och artiklar med hög kvalitet valdes ut. 

Medvetenhet råder om att inte alla artiklar har fulla poäng när det kommer till kvalitet men de 

artiklar som valdes ansågs vara av tillräckligt god kvalitet. Det råder också medvetenhet om att 

alla artiklar som användes var skrivna på engelska och behövde översättas och därigenom 

omtolkas.  

 

Eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskan upplevelser och för att inte på något sätt styra 

informanterna med ledande frågor som direkt svarade på syftet ansågs det att öppna frågor var 

lämpligast i intervjun. Metoden ansågs lämplig för detta examensarbete då informanterna 

genom öppna frågor kunde få berätta med egna ord om olika upplevlerser, tankar och känslor 

kring ämnet utan att på något sätt bli styrda av frågorna. En semistrukturerad intervju anses 

enligt Polit och Beck, (2012) är en teknik som säkerställer en informationsrik data där 

informanterna får frihet att tillhandahålla så den mängd illustrationer eller förklaringar som 

sjuksköterskan själv önskar om ämnet.  

Rekrytering av informanter gjordes enligt ett bekvämlighets urval för snabbt få tillgång till 

informanter som uppfyllde inklusionkriter. Bekvämlighetsurval beskrivs enligt Polit och Beck, 

(2012) som ett av det vanligaste urvalsmetod vid mindre forskningsprojekt där det mest 

tillgängliga och som passar in med inklusionkriterna väljs ut. Medvetenhet råder om att 

urvalsmetoden är en av det svagaste urvalsmetoder och ett ändamålsenligt urval kunnat göras 

vilket kan berika studien med bredare perspektiv och konceptualiseringar (Polit & Beck, 2012). 

Dock anser författarna att bekvämlighetsurvalet var lämplig för examensarbetet med tanke på 

tid och storleksomfattning. Allmänsjuksköterskor med ungefär ett års erfarenhet inom vården 

som arbetar med eller hade någon erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ vård var 

examensarbetes inklusionkriter. Detta för att exkludera sjuksköterskor med mindre erfarenhet i 

förhållandet till syftet och specialistutbildade sjuksköterskor. Informanter kontaktades via 

avdelningschefen samt biträdande verksamhetschef via mejl på sjukhuset som studien 

genomfördes på. Fyra sjuksköterskor deltog via intervju på sjukhusavdelningen som studien 

genomfördes på, resterande tre deltog via telefon och skedde på en ostörd plats vald utav 

informanterna själva. Till de som genomförde intervju över telefon sändes informationsbrev 

innan samtalet. Innan intervjun påbörjades genomfördes också kort information rörande vad 

den transkriberade data kommer att användas till, hur det kommer att avidentifieras samt att 

informanterna när som helst kan avbryta intervjun utan negativa påföljder. Det råder en 

medvetenhet att flera informanter kunde gett ett bredare perspektiv och ett mer innehållsrikt 

resultat, dock ansågs det utav författarna att informanterna var lagom stort i antalet med tanke 

på examensarbetet sett i tid och storleksomfattning. Informanterna tilldelades ett 

informationsbrev (se bilaga. F) och en samtyckesblankett (se bilaga. G) där studiens syfte 
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presenterades samt att intervjuerna var anonyma och vilka som hade tillgång datamaterialet. 

Danielson, (2017) menar att en bra och trygg atmosfär ger förutsättningar till en innehållsrik 

intervju. Medvetenhet råder att informanter kan ha svårt att våga berätta på djupet och verkligen 

säga sanningen om det aktuella ämnet om dem inte känner tillit till den som för intervjun (Polit 

& Beck, 2012). Författarna till examensarbetet strävade då efter att skapa trygg och säker 

intervjumiljö för informanterna genom att göra intervjuplatsen så bekväm som möjligt. Detta 

genom att intervjuerna gjordes på en ostörd plats som informera kände sig bekväma med. Detta 

tillsammans med informationsbrev och en genomgång av intervjun skapade en trygg atmosfär 

för informanterna som kunde genomför intervjun utan några anmärkningar trots svåra frågor. 

Detta stärker studien trovärdighet eftersom det kan påverka överförbarheten i examensarbetet 

(Polit & Beck, 2012). Informanterna var även införstådda i att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan negativa påföljder.  

 

För att säkerhetsställa intervjufrågornas kvalité genomfördes en pilotstudie innan för att pröva 

tidsspannen och se om frågorna behövdes justeras (Danielson, 2017). Författarna till 

examensarbetet ansåg att pilotintervjun gav adekvat svar på intervjufrågorna vilket visade sig 

vara användbart till analysprocessen och exkluderades därför inte ur resultatet.  

 

Fyra intervjuer gjordes i ett ostört konferensrum på sjukhuset som studien gjordes. Efter det 

gjordes tre telefon intervjuer när informanterna på en ostörd plats de själva valt. Det råder en 

medvetenhet att intervjuguiden (se bilaga. E) skulle kunnat kortas ner och exkluderas från de 

frågorna som handlar om negativa upplevelser då det inte svarade på syftet. Dock ansågs dessa 

frågor relevanta då det gav en helhetsbild ur sjuksköterskans perspektiv om vad som skulle 

kunna påverka sjuksköterskan att inte känna compassion satisfaction och valdes därför att 

inkluderas i intervjuguiden. Det råder en medvetenhet kring att en informell konversation 

intervju kunnat göras då vissa informanter hade svårt att minnas känslor och tankar kring 

ämnet. Danielson, (2017) menar att genom en informell konversation intervju kan en djupare 

insikt fås om det sker i den omedelbara situationen där tankar och känslor är färska. Dock 

ansågs denna datainsamlingsmetod inte passande för studien på grund av tidsresurser vilket 

Danielson, (2017) menar att nackdelen med denna typ av intervju är att det tar lång tid att samla 

in data och det råder en problematik att snabbt formulera adekvata frågor.  

 

Intervjuerna på sjukhuset genomfördes på en och samma dag med en informant åt gången där 

ena författaren intervjuade och den andra iakttog intervjun. Vidare bytte författarna plats 

eftersom enligt Polit och Beck, (2012) är det vanligtvis oklokt att schemalägga ett flertal 

intervjuer efter varandra eftersom det kan vara känslomässig dränerad att göra flera intervjuer 

efter varandra. Tre intervjuer gjordes över telefon vilket visade sig inte påverka resultatet då det 

gav en lika rik och omfattande datainsamling som det fysiska intervjuerna. Danielson, (2017) 

menar att det inte finns betydande skillnad mellan telefonintervjuer och intervjuer ansikte mot 

ansikte. Dock kan kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck komma att förloras men eftersom detta 

inte ansågs inverka på datainsamlingen bedöms detta tillgångvägsätt lämplig. Intervjuerna 

valdes att spelas in utan att föra några anteckningar eftersom det ansågs störa intervjun. Den 

som leder intervjun ska rikta sin uppmärksamhet och lyssna noggrant samt rikta flödet av frågor 

baserat på vad som redan har sagts. Anteckningar kan vara ofullständiga och går inte att förlita 

sig på då intervjuarens eget minne och personliga åsikter kan komma att färga resultatet (Polit & 

Beck, 2012).  Vidare avlyssnades den inspelade data på och transkriberades noggrant ord efter 

ord. Det råder en medvetenhet att oerfarenhet i transkriberingen kan komma att påverka data. 

När en transkribering sker kan det ibland oerfarna omedvetet ändra definition i texter genom 

stavfel och genom utelämnar ord vilket kan komma påverka resultatet (Polit & Beck, 2012). Dock 
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var författarna till examensarbetet väldigt noggranna och reviderade data flertal gånger för att 

säkerhetsställa en god kvalité. Detta stärker datakvalitén i examensarbetet och där med 

trovärdigheten. Genom att lyssna intensivt under intervjun, och att spela in samt transkribering 

skapar förutsättningar för att få rik och omfattande datainsamling (Polit & Beck, 2012). 

 

Dataanalysen gjorde i enlighet med Graneheim och Lundman, (2004) innehållsanalys där det 

mest centrala i intervjuerna plockas ut och bryts ner till meningsbärande enheter, kondenserad 

meningsenhet kod, sub-kategorier och vidare till kategorier. Transkriberad data från 

intervjuerna granskades noggrant av båda författarna till examensarbetet och reviderades ett 

flertalgånger. Det visade sig finnas en kunskapslucka tidigt i början av analysprocessen då 

författarna hade svårt att urskilja sub-kategorier och kategorier det råder en medvetenhet om att 

det kunde komma att inverka på analysprocessen. Det råder också en medvetenhet om att risken 

med att genomföra en kvalitativ innehållsanalys är att forskaren kan ha svårare att vara 

objektiva på grund av förkunskaper. Dock fick Författarna stöd från handledare och opponenter 

vid olika steg i granskning av dataanalysen vilket ökar trovärdigheten i examensarbetet. Att 

använda sig utav utomstående för att diskutera överstämmelsen mellan kategorier 

underkategorier/ tema, kan svaret bli tydligare för en själv (Danielson, 2017). Det råder en 

medvetenhet om att det inte går att utesluta att förförståelsen kan påverka dattanalysen och 

resultatet (Polit & Beck, 2012). Dock har författarna till examensarbetet både tillsammans samt 

med handledare gått igenom analysprocessen olika delar och reflekterar över förförståelsen i 

arbetet. Genom att medvetengöra förförståelsen kan pålitligheten stärkas och där med ökar 

trovärdigheten i arbetet (Polit & Beck, 2012).  

Det rådde även en medvetenhet om att förförståelse kan komma att påverka både resultat och 

dataanalysen i examensarbetet (Polit & Beck, 2012). Författarna hade en förförståelse om 

fenomenet compassion satisfaction och att bekräftelsen från patienten kunde vara en bidragande 

faktor till att uppleva det. Dock har författarna medvetengjort förförståelsen och ansträngt sig 

ytterst för att undvika förvrängningar och förfalskning av resultatet. Medvetenhet råder kring att 

författarna till examensarbetet inte kan ses som oberoende av resultatet då forskarna har varit 

medskapande genom samspel i intervjuerna tillsammans med informanterna (Graneheim & 

Lundman, 2004) Dock har författarna strävat att vara opartiska under intervjuerna och använt 

sig av en semistrukturerad intervjuform för att på något sätt inte leda svaren på frågorna. 

En svaghet med analysmetod var ändringar utav meningsbärande enheter, sub-kategorier och 

kategorier har behövts ändrats under analysprocessen då syftet ursprungligen var att beskriva 

sjuksköterskan upplevelse av compassion satisfaction. Resultatet stämde mer överens men vad 

som får sjuksköterskan att uppleva compassion satisfaction. Detta ledde till att femton 

meningsbärande enheter exkluderades ur analysen eftersom det inte stämde överens med det 

mer riktade syftet. En ny analysprocess genomfördes vilket skapade nya sub-kategorier och 

kategorier. Detta kan anses som en svaghet i examensarbetet dock anser författarna att det visar 

på trovärdighet i arbetet då det gör att resultatet tydligare och mer renodlat svarar på syftet.  

 

Examensarbetets höga trovärdighet påvisas genom användandet utav tre kvalitetskriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck 2012). 

Arbetets tillförlitlighet visas genom arbetets konsistens samt reproducerbarhet. Detta betyder att 

examensarbetet beskriver processen tydligt och noggrant samt ställningstaganden görs tydliga. 

Detta för att liknande studier ska kunna genomföras och då få ett liknande resultat (Graneheim 

& Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck, (2012) är innebörden av överförbarheten hos en 
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studie att resultatet kan användas fördelaktigt inom andra områden och grupper. Det råder en 

medvetenhet att resultatet i detta examensarbete visar individuella upplevelser hos 

sjuksköterskorna i studien. Detta gör studien svårare att överföra och det råder därigenom en 

medvetenhet om att en kvantitativ metod skulle kunna bidra med tydligare svar med högre 

validitet och reliabilitet, dessa är den kvantitativa metodens motsvarighet till överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). I detta fall ansågs inte kvantitativ metod vara en god metod för 

att svara på syftet. Det tolkas som att detta resultat kan överföras till andra 

omvårdnadssektioner. Giltigheten i arbetet speglar sanningsenligheten i resultatet och om det 

ger svar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004). För att bevisa giltigheten i detta 

examensarbete så har intervjuer från sjuksköterskor valts ut och presenterats i resultatet vilket 

stärker studiens trovärdighet. 

6.3 Etisk diskussion 

Denna studie kräver inte att forskningsetiskt tillstånd söks enligt lag (2003:460), 2 §, men en 

etisk prövning genomförs via Mälardalens Högskolas etiska prövningsgrupp för hälsa vård och 

välfärd. Detta för att respektera informanternas värdighet och integritet samt om att se om 

examensarbetet uppföljde etiska riktlinjer, principer och lagar. Helsingforsdeklarationen 

(CODEX, 2018) fyra etiska forsknings principer har övervägts för att säkerställa informanternas 

integritet där av efterföljdes informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, samt 

nyttjandekravet noggrant i detta examensarbete för att säkerhetsställa ett etiskt förhållningsätt. 

Ett godkännande erhölls efter en granskning utav etikprövningen vilket bekräftar 

examensarbetets etiska medvetenhet i sitt genomförande.  

 

Författarna till examensarbetet är medvetna om att datainsamlingsmetoden med intervjuer 

kräver en etisk kunskap om vilka tillgångvägsätt som bör bejakas för att respektera 

informanternas integritet och värdighet. Ett informationsbrev tilldelades informanterna innan 

intervjuerna påbörjades där information om studiens syfte och att intervjun var frivillig och 

kunde avslutas om de själva önskade det utan någon orsak. Citat har använts i resultatet och är 

refererade till nummer som tilldelades till informanterna för att bibehålla sekretessen. 

Författarna till examensarbetet samt handledare, opponenter och examinatorer har endast haft 

tillgång till datamaterialet som förvarats på ett USB minne och kommer att raderas efter 

examination. USB minnet har förvarats i ett låst skåp i en av författarnas hem. Examensarbetet 

medförde inga etiska svårigheter eller problem. Det sjuksköterskor som valde att delta i 

examensarbetet fullföljde hela intervjun utan någon som helst svårigheter och ingen informant 

valde att avbryta eller ta en paus. Ingen sjuksköterska har valt att ta kontakt med Författarna 

efter intervjutillfället vilket antas som att genomförandet gick rätt till. Detta kan ses som ett 

etiskt problem men eftersom inga svårigheter visade sig med intervjuerna anser författarna till 

detta examensarbete ha agerat med ett etiskt förhållningsätt.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vad som ger sjuksköterskan en upplevelse av 

compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård. Resultatet visar på att 

sjuksköterskan upplever att det finns flera olika faktorer som bidrar till compassion satisfaction. 

Huvudsakligen handlar dessa faktorer om relationen och förhållningsättet sjuksköterskan 

upplever gentemot andra inom sitt arbete. Att få känna stöd och bekräftelse och att kunna känna 

trygghet i sin egen förmåga var avgörande för att kunna uppleva en stärkande känsla av 

vårdande. Egna resursers inverkan, som att vara behjälplig samt vara empatisk i möten med 

patienter är en av flera inre förutsättningar för sjuksköterskan som leder till compassion 

satisfaction.Sjuksköterskans eget självförtroende kan spela en viktig roll för hennes egna 

välmående men är också en bidragande faktor för sjuksköterskans självkänsla och 

arbetsprestation. Sjuksköterskans förmåga att kunna behålla en positiv inställning och att kunna 

se det positiva i en negativ situation kan vara en inre resurs som var viktig för att sjuksköterskan 

skulle kunna uppleva compassions satisfaction. Yttre resurser inverkan, som möjlighet eller 

begränsningar av tid som resurs var ytterligare en faktor som antingen kan bidra till eller ta bort 

från upplevelsen av compassion satisfaction. Tid för reflektion och förmågan att kunna se det 

positiva i en negativ situation ansågs vara nödvändig för återhämtning och för att kunna minnas 

det positiva och för att inte gräva ned sig i negativa tankar. 

 

 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Sjuksköterskeyrket är i ständig förändring och behöver alltid anpassas till vårdens och patienters 

behov. Fenomenet compassion satisfaction upplevs som ett väsentligt forskningsområde då 

kravet på sjuksköterskan förändras med yrket. Ett användningsområde för compassion 

satisfaction skulle kunna vara att finna ett sätt att använda det som hanteringsstrategi för att 

skydda sjuksköterskans välmående. Det kan även vara nödvändigt för arbetsgivare att känna till 

fenomenet då medvetenheten om det kan hjälpa till att forma en arbetsmiljö som bidrar till 

sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction. En ny forskning skulle kunna göras som 

denna men med frågor som är mer djupgående än de som var till detta examensarbete.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra studien med ett större antal 

informatörer för att få ett bredare analysenhet och på så sätt få en djupare förståelse om 

fenomenet Compassion Satisfaction. Detta skulle kunna ge underlag för att utveckla kvantitativa 

instrument för vidare forskning eller andra datainsamlingsmetoder för att förstå fenomenet. 

Ytterligare ett förslag på forskning som väcktes under examensarbetegång var om ålder har 

någon inverkan på upplevelser och känslor kring fenomenet, eftersom under intervjuerna 

konstaterade författarna till detta examensarbete att det fanns varierande svar i hur 

sjuksköterskan upplevde vissa situationen när det vårdade palliativa patienter samt att det 

urskilde sig beroende på om det var en ung sjuksköterska eller en mer erfaren som intervjuades. 

Sjuksköterskan lever i ett ständigt förändrande yrke och att ha åldersspann som en 

inklusionkriterer skulle kunna belysa frågan och på så sätt fenomenet i olika åldrar. 
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10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 (Hög) 
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BILAGA. C: ARTIKELMATRIS 
Artikel- 

nummer 

Författare 

Titel (på engelska) 

Tidskrift 

År 

Land 

 

Syfte  Metod (ansats, 

deltagare, 

datainsamling, 

dataanalys) 

Resultat  

1 Tara L. Sacco & Linda 

Carman Copel. 

 

Compassion satisfaction: 

A concept analysis in 

nursing. 

 

Nursing Forum. 

2018. 

USA. 

Att klargöra begreppet 

Compassion 

satisfaction inom 

omvårdnad. 

 

En kvantitativ 

litteraturöversikt 

enligt ”Walker and 

Avant” metoden.  

 

 

Forskning med fokus på compassion fatigue och dess 

problem som medförs i hopp om att upplysa 

professionen om att fokusen bör riktas mot den 

positiva aspekten av att vårda svårt sjuka människor.  

Konceptanalysen är ett steg i riktningen om att 

främja vetenskapen som är relaterad till compassion 

satisfaction inom omvårdnad för sjuksköterskan och 

andra yrken inom vården. 

2 Christina S Melvin. 

 

Professional compassion 

fatigue: what is the true 

cost of nurses 

caring for the dying? 

 

International Journal of 

Palliative Nursing. 

 

2012. 

USA. 

Att vidare undersöka 

compassion fatigue 

inom hospice och 

palliativ vård. Dess 

olika effekter och 

eventuella strategier 

som sjuksköterskor 

använder för att 

hantera fenomenet.  

 

 

 

En kvalitativ 

studie som 

intervjuar 6 

sjuksköterskor 

genom 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalysen var 

en innehållsanalys.  

 

Med ökningen av äldre ökar behovet av hälso-

vårdresurser, inklusive hospice och palliativ vård. 

Vikten av att upprätthålla sjuksköterskan 

arbetslivskvalitet genom att lära sig mer om 

”compassion fatigue”. Med mer förståelse kan 

sjuksköterskan bli bättre på att identifiera tecken, 

symptom i ett förebyggande syfte och med vidare 

forskning belysa fenomenet compassion fatigue. 

3 Sofia C. Zambrano, Anna 

Chur-Hansen Gregory B. 

Crawford. 

Att utforska 

erfarenheter, 

hanterings 

En kvalitativ 

Studie som 

intervjuar sju  

En djupare förståelse utifrån vårdares perspektiv 

inom palliativ vård. Dödens inverkan både de 

mentala och det fysiska, meningsskapande attityder 
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The experiences, coping 

mechanisms, and impact 

of 

death and dying on 

palliative medicine 

specialists. 

 

Palliative and Supportive 

Care. 

2014. 

USA. 

 

mekanismer samt 

dödens påverkan inom 

palliativ vård. 

 

palliativ medicin 

specialister. 

En innehållsanalys 

med hjälp av 

dataprogrammet 

NVivo 8. 
 

och strategier som förbättrar arbetslivskvaliteter för 

vårdaren som arbetar nära döden och dess effekt. 

Vidare studier kan gagna patientvård samt vårdarens 

välbefinnande. 

4 Karen Alkema , Jeremy 

M. Linton & Randall 

Davies. 

 

A Study of the 

Relationship Between 

Self-Care, 

Compassion Satisfaction, 

Compassion Fatigue, and 

Burnout Among Hospice 

Professionals. 

 

Journal of Social Work in 

End-Of-Life & Palliative 

Care. 

2008. 

USA. 

Att utforska 

förhållandet mellan 

självomsorg, 

utbrändhet, 

Compassion 

satisfaction och 

Compassion Fatigue 

hos vårdpersonalen på 

Hospis. 

 

 

Kvantitativ studie 

med 37 deltagande 

som jobbar inom 

Hospis som 

svarade på tre 

demografiska 

enkäter. 

Dataanalys genom 

SPSS mjukvara. 

Ett preliminärt förhållande mellan självomsorg, 

utbrändhet, Compassion satisfaction och Compassion 

fatigue hos vårdpersonalen. 

En vidare forskning behövs om den emotionella 

hälsan och olika sjukvårdsstrategier samt vårdarens 

inställning till Compassion fatigue. 
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5 

 

Drury Vicki, Craigie, 

Mark Francis, Karen 

Aoun, Samar, Hegney, 

Desley G 

 

Compassion satisfaction, 

compassion fatigue, 

anxiety, depression and 

stress in registered nurses 

in Australia: Phase 2 

results. 

 

Journal of nursing 

management. 

 

2013. 

Australien. 

 

Att utforska de olika 

faktorer som påverkar 

compassion fatigue, 

ångest depression och 

stress samt beskriva 

de strategier som 

sjuksköterskan 

använder för att skapa 

Compassion 

satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ studie 

där 10 

sjuksköterskor 

intervjuades och 

fokusgruppen 

ledda av en semi 

strukturerade 

intervjuer samt 

fokusgrupper för 

att uppmuntra 

diskussioner om 

ämnet. 

Dataanalys var en 

innehållsanalys 

men hjälp av 

NVivo9 

programmet. 

 

Resultatet påvisade olika lika förslag hur både 

utbildning samt arbetsplats kan förbättra compassion 

fatigue som exempel 

omhändertagande tekniker samt arbetsinitierade 

program. Studien lutar sig mer mot en slags 

motståndskraft modell mer en Compassion 

satisfaction. 

 

6 Bridie Kent, Natalie 

Elizabeth Anderson,  

Glynn Owens. 

Nurses’ early experiences 

with patient death: The 

results of an on-line 

survey of Registered 

Nurses in New Zealand. 

International journal of 

nursing studies. 

2012 

Syftet var att få svar 

på fyra specifika 

frågor om 

sjuksköterskans möte, 

erfarenheter och 

tankar vid patient 

dödsfall. 

 

En kvantitativ 

studie där 174 

sjuksköterskor 

svarade på en 

online enkät. 

Dataanalysen 

genomfördes 

genom 

programvaran 

SPSS 14.0. 

 

Sjuksköterskor rapporterade att deras tidigaste möte 

med patient död inträffade under grundutbildningen 

vissa upplevde detta som ett lärande upplevelse 

medan andra upplevde känslan av hjälplöshet, skuld 

eller markant pågående besvär. 
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Nya Zeeland  

 

7 
Etsuko Niiyama , Hitoshi 

Okamura , Akitsugu 

Kohama, Takahide 

Taniguchi , Mitsuhiko 

Sounohara, Mitsushiro 

Nagao. 

A survey of nurses who 

experienced trauma in the 

workplace: influence of 

coping strategies on 

traumatic stress. 

 Wiley InterScience. 

2008. 

Japan. 

 

Syftet var att 

karaktärisera trauma 

hos sjuksköterskan på 

arbetsplatsen i detalj 

och för att jämföra 

hanteringsstrategier 

som används av 

sjuksköterskan. 

 

En kvantitativ 

studie där 782 

sjuksköterskor 

frågades om 

traumatiska 

upplevelser genom 

enkätform. 

Dataanalys genom 

”KJ” metoden. 

Resultaten antydde att positiv handling, positivt 

tänkande, kognitivt undvikande, okontrollerat 

tänkande och samtal leda till uthållighet av 

traumatisk stress. 

8 
o Li Li, Hua Ai, Lei Gao, 

Hao Zhou, Xinyan Liu, 

Zhong Zhang, Tao Sun, 

Lihua Fan. 

▪ Moderating effects of 

coping on work stress and 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka de måttliga 

effekterna av 

hanteringsstrategier på 

arbetsstress samt jobb 

prestandan. 

 

En kvantitativ 

studie där 852 

sjuksköterskor 

svarade på en 

enkät. 

Dataanalysen 

genomfördes med 

Resultatet visade tre undergrupper av arbetsstress var 

negativt relaterade till jobbprestanda. Positiva 

hanteringsstrategier minskade patientvård och 

jobbprestanda medans negativa hanterings strategier 

modererade arbetsbelastningen samt tid och mellan 

arbetsmiljö, resurser och prestanda. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Niiyama%2C+Etsuko
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Okamura%2C+Hitoshi
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Okamura%2C+Hitoshi
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kohama%2C+Akitsugu
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kohama%2C+Akitsugu
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Taniguchi%2C+Takahide
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Taniguchi%2C+Takahide
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sounohara%2C+Mitsuhiko
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sounohara%2C+Mitsuhiko
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagao%2C+Mitsushiro
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagao%2C+Mitsushiro
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
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job performance for nurses 

in tertiary hospitals: a 

cross-sectional survey in 

China. 

o BMC Health Services 

Research. 

o 2017. 

o Kina. 

o  

mjukvaruprogram

met SPSS V19.0. 

9 
Marcelle Miranda da 

Silvaa, Lorhanna da Silva 

Lima 

▪  

▪ Participation of the family 

in hospital-based palliative 

cancer care: perspective of 

nurses. 

▪ Revista Gaúcha de 

Enfermagem. 

▪ 2014. 

▪ Brasilien. 

▪  

Målet med studien var 

att förstå 

sjuksköterskans 

perspektiv om 

familjens deltagande i 

palliativ cancer 

omsorg och att 

analysera 

omvårdnadsstrategier 

för att tillgodose deras 

behov. 

 

En kvalitativ 

forskning där 17 

sjuksköterskor 

intervjuades genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalysen var 

en innehållsanalys. 

Resultatet visade sig bidra till att främja familjens 

anpassning och integritet, för att balansera det 

beroende och oberoende beteendet samt till att 

främja livskvalitet och komfort. 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000875241603211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
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10 ▪ Joana Duarte, Jose ́ Pinto-

Gouveia, Barbara Cruz 

▪  

▪ Relationships between 

nurses’ empathy, self-

compassion and 

▪ dimensions of professional 

quality of life: A cross-

sectional 

▪ study. 

▪  

International journal of 

nursing studies. 

 

2016. 

 

Portugal. 

Syftet med studie var 

att utforska hur empati 

och självkänsla 

relaterade till 

professionell 

livskvalitet. 

 

Kvantitativ studie 

där 280 

sjuksköterskor 

svarade på en 

enkät. 

Dataanalysen 

genomfördes med 

Pearson’s 

coefficient 

correlations och 

Hierarchical 

multiple 

regressions. 

Det visade sig att empati och självkänsla 

förutspådde det tre aspekterna av professionell 

livskvalitet. Empatisk oro var förknippas med 

Compassion satisfaction samt med Compassion 

fatuige. 
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1. Plats där projektet skall genomföras (ange inrättning, institution, klinik):  

 På ett sjukhus i Mälardalen.  

 

2. Forskningsproblemet I ett övergripande sammanhang: 

 

Forskning har genomförts kring fenomenet compassion fatigue. Detta beskrivs som 

en emotionell utmattning i den empatiska förmågan. Detta fenomen kopplas ofta 

samman med, och anses vara en bidragande faktor till utbrändhet. Något som 

förklaras i forskning som en motpart och en motarbetande faktor mot compassion 

fatigue är fenomenet compassion satisfaction. Under sökandet av vetenskapliga 

artiklar som handlade om compassion satisfaction visade det sig inte finnas många 

mailto:annelie.rylander@mdh.se
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som fokuserar på fenomenet specifikt. Målet är att bidra till kunskapen och 

bakgrunden om hur compassion satisfaction påverkar sjuksköterskan i deras 

kliniska arbete. Med god förståelse för compassion satisfaction som en 

motarbetande faktor för utbrändhet samt compassion fatigue så finns 

förhoppningen av att denna studie kan bidra till fördjupad kunskap och förståelse 

för sjuksköterskan. 

 

 

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet: 

 

 

Sacco och Copel (2018) nämner sex krav som måste uppfyllas för att 

sjuksköterskan ska uppleva compassion satisfaction. Sjuksköterskans önskan att 

skapa ett omsorgsfullt förhållande med patienten och dess anhöriga. Att dessa 

relationer och möten kan ge tacksamhet, positiva känslor av uppfyllelse och 

värdighet för sjuksköterskan. En positiv miljö som inte orsakar upprepade 

traumatiska känslor för sjuksköterskan. Det behöver finnas ett empatiskt samband 

mellan sjuksköterskan och patienten som kan utvecklas i altruism, förståelse samt 

sympati. Att negativa exponeringar från vårdsituationer kan ge negativa känslor 

hos sjuksköterskan. Det sista kravet är att det måste finnas en positiv aspekt av de 

negativa exponeringarna och känslorna som sjuksköterskan exponeras av.  

 

Utbrändhet definieras som att ha känslor av hopplöshet, en upplevd 

arbetsrelaterad svårighet att utföra ett arbete där stressnivåerna är höga menar 

Sacco och Copel (2018). Som följd av exponering och som åskådare till olika typer 

av traumatiska situationer kan detta leda till sekundär traumatisk stress, 

utbrändhet och psykiska skador för sjuksköterskan (Sacco & Copel, 2018). 

 

Tidigare forskning visar på en kunskapslucka hos sjuksköterskan gällande 

compassion satisfaction. Sacco och Copel, (2018) menar att bristen på kunskap 

utgör en risk för sjuksköterskan för att kunna förebygga och eventuellt se tecken på 

compassion fatigue. 

Med mer kunskap om fenomenet kan en omvårdnadstrategi samt verktyg ges till 

sjuksköterskan för att på bästa sätt undvika och motverka en uppkomst 

av compassion fatigue (Sacco & Copel, 2018). Melvin, (2012) menar att det finns ett 

samband mellan compassion satisfaction, compassion fatigue och utbrändhet 

något som Drury et al, (2013) håller med om. Att sjuksköterskan ligger i riskzonen 

på grund av sitt arbete där medkänsla och empati är kärnan i omvårdnad, något 

som kan vara emotionellt påfrestande. Bristande stöd på arbetsplatsen och 

bristande kunskap om compassion fatigue är huvudsakligen problemet menar 

Alkema, Linton & Davies 2008) 

 

 

4. Syfte och frågeställning: 



 

48 

 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction i 

vårdandet av patienter inom palliativ vård.  

 

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas 

karaktär: (Bifoga enkät, intervjuguide etc, samt informationsbrev* till 

forskningspersonerna). 

 

Efter att den etiska ansökan från skolan har blivit godkänd kommer följande att 

genomföras:  

 

Verksamhetschef och enhetschef kontaktas via mail av författarna. Efter initialt 

samtycke från verksamhetschefens och enhetschef har införskaffats kommer 

datainsamlingen ske genom semistrukturerade intervjuer med avdelningens 

sjuksköterskor. Målet med examensarbetet är att intervjua 6-8 informanter. 

 

Innan intervjuerna genomförs kommer deltagarna att få ett informationsbrev av 

författarna personligen tillsammans med en muntlig presentation av studien. 

Informationsbrevet informerar om studiens syfte, genomförande, hur deltagarnas 

svar kommer att användas, förvaras samt hur de kan göra för att komma i kontakt 

med författarna eller handledare. Det framgår tydligt i informationsbrevet att det 

är frivilligt att deltaga och att intervjun kan avbrytas när som helst. Innan intervjun 

genomförs kommer deltagarna att få skriva under en blankett för samtycke 

Deltagarna behåller både en kopia av informationsbrevet och samtyckesblankett. 

Intervjun kommer att spelas in via diktafon och endast identifieras med nummer 

och aldrig med deltagarens namn eller övriga personuppgifter. Datamaterialet 

kommer att transkriberas och kodas på samma sätt som inspelningen.  

 

Intervjuerna kommer att ske på en lugn och ostörd plats som informanterna själv 

får välja. Intervjuerna planeras ta ca 30 min till 1 timma. Författarna kommer att 

dela intervjuerna mellan varandra och intervjua en person åt gången var. En 

intervju kommer alltså genomföras av en författare och den andra författaren 

kommer observera. En färdigskapad intervjuguide kommer följas som grundar sig 

på den forskning och metodlitteratur som har samlats avförfattarna. Intervjuguide 

bifogas i bilaga: E. Efter datainsamling kommer ljudinspelningen att transkriberas 

och därefter analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Innan intervjuerna genomförs kommer en pilotintervju genomföras med en 

sjuksköterska med erfarenhet av ämnet. Till pilotintervjun kommer alla 

ovanstående steg att följas. Pilotintervjun genomförs för att undersöka hur lång tid 

intervjun tar, om intervjufrågorna behöver ändras för att kunna nå ämnet som 

önskas.  

Informationsbrevet kommer också att skickas direkt till verksamhetschef och 

enhetschefen via mail. 
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Då detta potentiellt kan vara känslosamma intervjuer kommer den författaren som 

leder intervjun att ha tillgång till kontaktuppgifter till företagshälsovård i 

beredskap. Detta för att kunna ge informanterna möjlighet till uppföljning om det 

intervjun skulle väcka bekymmersamma minnen. 

 

 

6. Hur görs urvalet av forskningspersonerna? 

 

Författarna har kontakt med enhetschefen för sjukhuset genom mail. Genom 

enhetschefen söker Författarna sjuksköterskor som jobbar med patienter inom 

palliativ vård. Författarna skickar informationsbrevet till enhetschefen och ombeds 

dela ut detta till samtliga sjuksköterskor på arbetsplatsen samt fråga om någon är 

intresserad. Författarna kommer sedan besöka avdelningen och berätta om studien 

vid arbetsplatsträff. Där kommer första kontakt med intresserade sjuksköterskor 

att göras. Därefter fortsättas kontakten på mail för att bestämma tid och plats för 

intervjun. författarna söker sjuksköterskor med bred erfarenhetsspann men med ca 

2 års erfarenhet inom området. Undersökningen innefattar allmänsjuksköterskor 

och sjuksköterskor med påbyggnadskurser. Exklusionskriterier är 

specialistsjuksköterskor. 

 

7. Beskriv var och hur länge datamaterial kommer att förvaras samt vem som har 

tillgång till datamaterialet: 

 

Författarna kommer att förvara de inspelade och transkriberade intervjuerna på ett 

USB minne. Dessa kommer vara kodade och kodnyckeln kommer att finnas på 

samma USB minne. De kommer att hållas i ett låst skåp hemma hos en av 

författarna. De som har tillgång till det transkriberade datamaterialet är 

författarna, handledare, opponenter, seminarieledaren samt examinatorn. 

Resultatet kommer att presenteras i examensarbetet. Opponenter, 

slutseminarieledare och examinatorer kommer att kunna ta del av de 

transkriberade intervjuerna. Datamaterialet kommer att förstöras efter godkänt 

examensarbete.  

 

 

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Kontakt sker först med verksamhetschefen på sjukhuset. Därefter sker kontakt med 

enhetschef. I denna kontakt kommer verksamhetschefen få ett informationsbrev 

där författarna ber om tillstånd att få genomföra examensarbetet på 

kliniken/avdelningen. Författarna ber därefter om kontaktuppgifter till potentiella 

informanter. Ingen informant som kommer att delta kommer att kunna identifieras 

av verksamhetschefen eller enhetschefen. Efter detta kontaktas enskilda 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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sjuksköterskor och efterfrågas om intresse och möjlighet för att delta i 

datainsamling. I samband denna kontakt skickas även informationsbrev till de 

informanter som är intresserade av att medverka.  

 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras:  

 

Innan deltagare kontaktas så kommer enhetschef vid sjukhus avdelningen att 

kontaktas enligt punkt 8. Ingen kontakt kommer genomföras med deltagare innan 

ett samtycke har skapats med enhetschefen.  

 

Efter kontakt har initierats med deltagarna via mail kommer informationsbrev 

skickas till deltagarna. Om de samtycker att delta i studien kommer de få skriva 

under en samtyckesblankett, en kopia stannar hos deltagaren. I 

samtyckesblanketten står det att deltagandet är frivilligt, att intervjun kan avslutas 

och att deltagaren har rätten att dra tillbaka sitt deltagande fram tills att studien är 

genomförd och examensarbetet sänts in för examination. Det finns inget krav på 

deltagaren att förklara varför denne väljer att dra tillbaka sitt deltagande.  

 

10. Start för datainsamling:  

 

Författarna kommer att påbörja insamling av data efter att den etiska ansökan 

godkänns och samtycke har givits av verksamhetschef och enhetschef.  
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12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

• Intervjufrågorna kan visa sig vara ledande av misstag. Det är viktigt att inte 

leda informanter i frågor.  

• De inspelade intervjuerna måste nummer identifieras snarare än att person 

identifieras. Intervjuerna skall förbli anonyma. 

• Intervjudata får inte riskera att hamna i fel händer. De får alltså inte sparas 

på dator eller på en plats där andra än de tilltänkta har tillgång till det.  

• Det är viktigt att uppmärksamma att vid en intervju så finns det risk för 

personlig tolkning och uppfattning av vad intervjuarna säger. Det kan vara 

svårt att hålla sig neutral. 

• Det är viktigt att informera informanterna om att intervjun är fullt frivillig 

och kan avslutas när som helst utan att några frågor om varför ställs.  

• Intervjufrågorna kan eventuellt påminna informanterna om sorgliga eller 

traumatiska minnen vilket kan leda till en ledsam känsla hos informanterna.  

• Resultatet kan visa på frågeställningar som kan uppfattas besvärande för 

chefer då de indirekt behandlar arbetsplatsen.  

 

 

13. Vilka åtgärder har vidtaget för att eliminera eller minska risken för dessa etiska 

problem? 

 

• En pilotintervju skall göras för att undersöka hur intervjufrågorna tas emot.  

• De inspelade intervjuerna kommer att numer kodas, precis som de 

transkriberade intervjuerna. Kodnyckeln kommer att sparas på samma sätt 

som intervjuerna. 

• Intervjudata och kodnyckel kommer att sparas på ett USB minne och låsas 

in i ett skåp som endast en av studenterna har tillgång till.  

• Persondata har hanterats enligt dataskyddsförordningen 

(Dataskyddsförordningen [GDPR], 2016/679/EU). 

• Information till deltagarna för intervjustudien kommer att sändas ut innan 

intervjun i form av ett informationsbrev. Där försäkras deltagaren även om 

att de kan välja att avbryta intervjun när som helst samt får medel att 

kontakta undertecknade.  

• Studenterna kommer att ha kontaktuppgifter till företagshälsovård i 

beredskap om informanterna skulle behöva det.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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• Informanternas deltagande skall vara anonymt, även för 

verksamhetschef/enhetschef och svaren kommer inte kunna härledas till 

enskild individ.  

 

 

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 

 

Vidare hoppas studenterna att en bättre kunskap om compassion satisfaction kan 

bidra till en djupare förståelse för hur vårdpersonal kan motverka compassion 

fatigue. Palliativ vård kan potentiellt vara ett emotionellt krävande arbete, men där 

sjuksköterskan förhoppningsvis kan gagnas i sitt vårdande av compassion 

satisfaction. Med hjälp av compassion satisfaction kan sjuksköterskan förbättra sin 

självvård, hämma compassion fatigue och risken för utbrändhet hos sig själv. Att 

lyfta känslan av compassion satisfaction ses som en möjlighet att mota tillbaka de 

negativa effekterna som compassion fatigue ger. Sjuksköterskan finner strategier 

för att hantera stress och belastning. Men att finna egna strategier kan kräva tid 

och energi och vissa hittar inte strategier alls för vissa situationer. Att belysa och 

förklara compassion satisfaction kan ge sjuksköterskan eller andra människor en 

kunskap som kan hjälpa till att hitta och utforma adekvata strategier. 

 

 

15. Hur kommer resultatet offentliggöras: 

 

Examensarbetet kommer att offentliggöras på Mälardalens Högskolas databas för 

examensarbeten; DIVA. Eftersom det var sjukhuset som föreslog temat för 

examensarbetet så kommer en kopia att sändas till dem. Även om en offentlig 

publicering inte planeras så kan examensarbetet lämnas till de som deltog i studien 

vid önskan.  
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BILAGA E: INTERVJUGUIDE - SEMISTRUKTURERAD INTERVJU  

Introduktion  

• Varmt välkomna deltagare. 

• Tacka deltagare för deras tid. 

• Genomgång av syftet med intervjun.  

• Kort genomgång om intervju upplägget. 

• Genomgång av skriftligt samtycke. 
 

Inledning/demografiska frågor.  

• Självpresentation av deltagare med förnamn. 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat med palliativ vård? 

• Har du några påbyggnadskurser? 

 

Introduktionsfrågor  

 

• Vad är det som gör lyckad arbetsdag? 

o Och hur den ter sig?  

o Var det något som gjorde den mindre bra? 

 

Övergångsfrågor  

 

• Kan du berätta om: Vad innebär det (för dig) att vara empatisk? Och hur kan detta 

påverka vårdandet utav palliativa patienter.  

o Vad innebär den empatiska relationen du har med patienter för dig som 

sjuksköterska? 
 

 

Nyckelfrågor  

 

• Skulle du kunna berätta fritt om ett positivt möte med en patient och/eller närstående?  

o Vad upplevde du i detta möte? 

o Hur påverkade det mötet dig emotionellt? 

o Upplever du att dessa känslorna inverkade på ditt mående generellt? 

o Hur påverkar den positiva känslan ditt arbete? 

 

• Skulle du kunna beskriva ett mindre positivt möte med en patient och/eller närstående? 

o Vad upplevde du i detta möte? 

o Hur påverkade det mötet dig emotionellt? 

o Upplever du att dessa känslorna inverkar på ditt mående generellt? 

o Hur påverkar den negativa känslan ditt arbete? 

 
 

• På vilket sätt tycker du att det är viktigt att belysa dessa negativa och positiva känslor  

inom vårdarbetet? – Resonera fritt.  

• Hur skulle du säga att de här negativa känslorna ställer sig mot de positiva? 

• Hur upplever du att din arbetsmiljö påverkar hanteringen av dessa känslor? 

• Skulle du kunna redogöra för vad för känslor när du vårdar en palliativ patient? 
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Avslutningsfrågor  

• Finns det något du vill tillägga? 

• Stöd om det blivit för emotionellt? 

• Får vi använda citat från den här intervjun? 

 

Exempel på följdfrågor – Som kan användas till nyckelfrågorna.  

• Skulle du kunna berätta mer? 

• Kan du förtydliga lite? 

• Hur skulle du sätta ord på den känslan? 
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BILAGA F: INFORMATIONSBREV 

Till informanter: 
 

Sjuksköterskans beskrivning av compassion satisfaction i vårdandet utav 

patienter inom palliativ vård.  
 
Du tillfrågas härmed om att delta i examensarbete där syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse 

av compassion satisfaction i vårdandet av patienter i palliativ vård. Att delta innebär att du tar del i 

forskningen genom att dina svar kommer hjälpa till att belysa ämnet och förklara begreppet tydligare. 

Det är frivilligt att delta med rätt att när som helst avbryta deltagande utan att ange skäl, och utan att 

detta påverkar forskningen. 

Det finns forskning och beskrivningar av begreppet compassion fatigue där compassion satisfaction 

beskrivs i anslutning som en positiv effekt av medkänsla och medlidande. Compassion fatigue är i sin tur 

ett begrepp som beskriver en emotionell uttömning av medkänsla och medlidande. Att man helt enkelt 

inte orkar känna för sina patienter i samma grad längre och det är bevisat i tidigare forskning att detta 

kan leda till utbrändhet.  

Vi skulle önska att genomföra intervjuer med sjuksköterskor som arbetar med patienter inom palliativ 

vård och fråga om deras uppfattning av compassion satisfaction. Intervjuerna kommer att ta ca 30 min 

till 1 timma. Frågorna kommer rikta sig till en personlig uppfattning, hur compassion satisfaction 

påverkar vårdandet och den personliga hälsan. Vi söker sjuksköterskor med en bred erfarenhet men bör 

ha ca 2 års erfarenhet som sjuksköterska. Intervjun kommer att spelas in på diktafon för att sedan 

sammanställas till ett examensarbete.  

Det är frivilligt att deltaga i studien och intervjun kan avbrytas när som helst om så skulle önskas. 

Alla intervjuer kommer att tilldelas ett kodnummer och avidentifieras så att ingen obehörig kan spåra 

svaren tillbaka till personen som intervjuades. Intervjuerna kommer att spelas in, de inspelade och 

transkriberade intervjuerna kommer att sparas på ett USB minne och låsas in i ett skåp som endast 

kontaktpersonerna har tillgång till. De som har tillgång till det transkriberade datamaterialet är 

studenterna, handledare, opponenter, seminarieledaren samt examinatorn. Intervjuerna kommer att 

sammanställas och sedan publiceras i ett examensarbete på Mälardalens Högskola. Efter att 

examensarbetet är godkänt så kommer intervjuerna och inspelningarna att förstöras för att skydda 

persondata. En kopia av examensarbetet kommer att kunna göras tillgängligt för alla deltagare i 

intervjun samt för berörda chefer. 

 

Kontakt: 
Andreas Saxin - asn17015@student.mdh.se 

Maximiliano Tomasevich - mph17001@student.mdh.se 

 

Handledare:  

Universitetsadjunkt: Annelie Rylander: annelie.rylander@mdh.se  

Universitetsadjunkt: Tina Pettersson: tina.pettersson@mdh.se 

  

mailto:asn17015@student.mdh.se
mailto:mph17001@student.mdh.se
mailto:annelie.rylander@mdh.se
mailto:tina.pettersson@mdh.se
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Till avdelningschef: 

 

Examensarbete: Sjuksköterskans beskrivning av compassion satisfaction i 

vårdandet utav patienter inom palliativ vård.  

 
Du tillfrågas härmed om tillåtelse av att genomföra examensarbetets datainsamling på sjukhuset. Syftet 
är beskriva sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction i vårdandet av patienter i palliativ 
vård. Vi önskar hjälp att få kontaktuppgifter till sjuksköterskor som är intresserade att hjälpa till och 
genomföra den här studien.  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Mälardalens Högskola: Campus Eskilstuna som söker svar på frågan 
vad compassion satisfaction är. Det finns forskning och beskrivningar utav begreppet compassion fatigue 
där compassion satisfaction beskrivs som en positiv effekt av medkänsla och medlidande. Compassion 
fatigue är i sin tur ett begrepp som beskriver en emotionell uttömning av medkänsla och medlidande. Att 
man helt enkelt inte orkar känna för sina patienter i samma grad längre och det är bevisat i tidigare 
forskning att detta kan leda till utbrändhet. Vi vill nu beskriva compassion satisfaction fristående och ge 
möjlighet för den grunden att förklara begreppet tydligare. Det är också vårat hopp om att genom att 
beskriva och förtydliga begreppet compassion satisfaction så kan detta användas som ett sätt att 
motarbeta känslorna av compassion fatigue. 
 
Forskningsetiska riktlinjer kommer att följas. Studentarbeten kräver inte att man söker forskningsetiskt 

tillstånd enligt lag (2003:460), 2 §, men en etisk prövning genomförs via Mälardalens Högskolas etiska 
prövningsgrupp för hälsa vård och välfärd.  
 
Vi önskar att genomföra intervjuer med sjuksköterskor som arbetar med patienter inom palliativ vård 
och fråga om deras uppfattning av compassion satisfaction. Intervjuerna kommer att ta från 30 min till 1 
timma. Frågorna kommer rikta sig till en personlig uppfattning, hur compassion satisfaction påverkar 
vårdandet och den personliga hälsan. Vi söker sjuksköterskor med erfarenhet, några som har jobbat 
längre än andra men bör ha ca 2 års erfarenhet som sjuksköterska. Intervjun kommer att spelas in på 
diktafon för att sedan sammanställas till ett examensarbete.  
Det är fullt frivilligt att deltaga i studien och intervjun kan avbrytas när som helst om så skulle önskas. 
 

Alla intervjuer kommer att tilldelas ett kodnummer och avidentifieras så att ingen obehörig kan spåra 
svaren tillbaka till personen som intervjuades. De inspelade och transkriberade intervjuerna kommer att 
sparas på ett USB minne och låsas in i ett skåp som endast kontaktpersonerna har tillgång till. 
Intervjuerna kommer att sammanställas och sedan publiceras i ett examensarbete på Mälardalens 
Högskola. Efter att examensarbetet är godkänt så kommer intervjuerna och inspelningarna att förstöras 
för att skydda persondata. En kopia av examensarbetet kommer att kunna göras tillgängligt för alla 
deltagare i intervjun samt för verksamhetschef och enhetschef. 
 
Om tillstånd beviljas önskar vi ett svar på detta mail med sagda godkännande.  
Vid vidare frågor var god kontakta. 
 
Kontakt: 
Andreas Saxin - asn17015@student.mdh.se 

Maximiliano Tomasevich - w 

 

Handledare:  

Universitetsadjunkt: Annelie Rylander: annelie.rylander@mdh.se  

Universitetsadjunkt: Tina Pettersson: tina.pettersson@mdh.se 

mailto:asn17015@student.mdh.se
mailto:mph17001@student.mdh.se
mailto:annelie.rylander@mdh.se
mailto:tina.pettersson@mdh.se
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BILAGA G. SAMTYCKESBLANKETT  

Till deltagande i examensarbetet ”Compassion satisfaction i vårdandet av patienter i palliativ 

vård – En empirisk studie ur sjuksköterskans perspektiv”  

Jag har både muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetes syfte. Jag har 

haft tillfälle att i lugn och ro att läsa igenom informationsbrevet samt haft möjlighet att ställa 

frågor kontaktpersonerna. Jag har också mottagit en kopia på den skriftliga informationen och 

mitt samtycke.  

Genom undertecknande samtycker jag: 

● Att jag har tagit del av ovanstående information. 

● Att delta i examensarbetet. 

● Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits i informationsbrevet. 

● Att jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. 

● Att jag närsomhelst kan avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak. 

 

Datum: _____________________________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________ 
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Till avdelningschefen för deltagande i examensarbetet ”compassion satisfaction i vårdandet av 

patienter i palliativ vård – En empirisk studie ur sjuksköterskans perspektiv”  

Jag har både muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetes syfte. Jag har 

haft tillfälle att i lugn och ro att läsa igenom informationsbrevet samt haft möjlighet att ställa 

frågor kontaktpersonerna. Jag har också mottagit en kopia på den skriftliga informationen och 

mitt samtycke.  

Genom undertecknande samtycker jag: 

● Att jag har tagit del av ovanstående information. 

● Att delta i examensarbetet. 

● Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits i informationsbrevet. 

● Att jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. 

● Att jag närsomhelst kan avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak. 

● Att jag tillåter forskningen genomföras på avdelningen.  

 

Datum: _____________________________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________ 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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