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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Empati kan definieras som förmågan att uppleva en annan människas känslor 

och sammanför kärnan inom vårdandet.  Compassion fatigue är en form av 

utmattningssyndrom där sjuksköterskan förlorar förmågan att känna empati för patienten 

och dennes anhöriga. Tillståndet kan skapa negativa fysiska, psykiska och andliga besvär som 

påverkar sjuksköterskans välmående. Problem: När det emotionella engagemanget 

begränsas i mötet med patienten på grund av sjuksköterskans känslor av compassion fatigue 

leder det till att patientsäkerheten äventyras, samt att sjuksköterskans egen hälsa åsidosätts. 

Förebyggande åtgärder bör identifieras för att minska uppkomsten av utmattningen. Syftet: 

Att kartlägga faktorer för uppkomsten och strategier för att motverka compassion fatigue hos 

sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturöversikt har tillämpats med åtta kvantitativa, tre 

kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad metod. Resultat: Faktorer som påverkar 

uppkomsten av compassion fatigue anses vara flertal demografiska och arbetsrelaterade 

faktorer. Förebyggande strategier för sjuksköterskor var stöd från kollegor samt tillvarata 

fritiden med familj och fritidsaktiviteter. Slutsats: Stödjande åtgärder från arbetsplatsen i 

samband med hållbara arbetstider samt ökad kunskap om faktorer kan minska risken att 

sjuksköterskor blir utbrända och utvecklar compassion fatigue. Fysisk aktivitet och tid med 

familj och vänner var strategier som minskade risken för uppkomst av compassion fatigue 

hos sjuksköterskor. 

 
Nyckelord: empati, empatisk trötthet, faktorer, sjuksköterska, strategi, utbrändhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Background: Empathy is defined as the ability to experience another person's feelings and 

represents the core of nursing care. Compassion fatigue is a form of fatigue syndrome in 

which the nurses lose the ability to feel empathy for the patient and their relatives. The 

condition can create negative physical, psychological and spiritual symptoms that affect the 

nurse's well-being. Problem: The patient’s safety is jeopardized when the encounter with 

the patient is lacking empathy because of nurse’s feelings of compassion fatigue, and the 

nurse's own health is being neglected. Preventive measures should be identified to reduce the 

onset of compassion fatigue. Aim: Identify the factors that can cause compassion fatigue in 

the nursing profession and strategies to cope with this condition. Method: A general 

literature review has been applied along with eight quantitative, three qualitative articles and 

one article with mixed method. Results: Compassion fatigue can occur due to several factors 

which can be demographic or work related. Preventive measures that reduce the onset of 

compassion fatigue are support from colleagues as well as spending quality time with family 

and friends. Conclusion: Support from the workplace along with sustainable working hours 

and increased knowledge of factors can reduce the risk of nurses developing compassion 

fatigue. Physical activity along with quality time with family and friends were some of the 

coping strategies which reduce the risk of nurses experiencing compassion fatigue. 

 

Key words: burnout, empathy, factors, general literature review, nurse, strategies 
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1 INLEDNING 

Mälardalens högskola och forskargruppen HVV: Care, Recovery & Health har i samarbete 

med klinisk verksamhet tagit fram olika intresseområden som anses vara särskilt viktiga och 

intressanta för sjuksköterskeyrket. Utifrån dessa intresseområden som var aktuella valdes 

ämnet compassion energy – att hitta kraft i att vårda med fokus på dess motsats compassion 

fatigue. Strävan är att få en förståelse för vilka faktorer som kan leda till compassion fatigue 

hos sjuksköterskan. Denna form av utmattningssyndrom inom yrket väckte ett intresse. 

Genom att få en inblick i tidigare forskning är förhoppningen att detta kommer leda till att 

bringa klarhet kring empatisk utmattning samt göra sjuksköterskan uppmärksam på vilka 

faktorer som påverkar dess uppkomst. Om vårdgivaren och sjuksköterskan rustas med 

vetskapen om vilka faktorer som kan leda till compassion fatigue samt vilka strategier som 

verkar förebyggande är förhoppningen att det kan motverka utbrändhet, säkerställa att vård 

ges av god kvalitét samt att sjuksköterskan väljer att stanna kvar i yrket med hälsan i behåll. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp kring compassion fatigue för att det ska ge en 

inblick i samt förståelse för fenomenet. Tidigare forskning presenteras integrerat i övriga 

delar i bakgrunden. Bakgrunden beskriver även patientens perspektiv av empatisk vård, 

rådande lagar och styrdokument, teoretiskt perspektiv och avslutas sedan med en 

problemformulering. 

2.1 Empati 

En förutsättning för social interaktion mellan människor är att kunna avläsa varandras 

uttryck och känslor. Empati beskrivs som förmågan att kunna uppfatta och uppleva en annan 

människas känslor vilket även innebär att kunna leva sig in i den andres situation. Empatiska 

reaktioner kan ses tidigt i barns utveckling där ett barn som gråter får fler barn att gråta utan 

att de andra barnen förstår varför de gråter. Med tiden tillkommer lärdom, mognad och 

erfarenheter som gör att vuxna kan möta andras känslor utan att förväxla dessa med de egna 

känslorna och därmed inte reagerar lika starkt emotionellt som ett barn gör. Den empatiska 

förmågan varierar från person till person och styrs bland annat av faktorer som 

uppväxtförhållande samt den egna personligheten (Nationalencyklopedin, 2020a). Begreppet 

empati beskrivs som att känna med den andra individen (Singer & Klimecki, 2014). 

Empati tycks innehålla flera olika fenomen som är kopplade till varandra. Ett fenomen 

innebär att tankemässigt kliva in i den andres situation och föreställa sig dennes situation, ett 
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annat fenomen innebär att känna den andres känslor. Tankar om hur det skulle kännas att 

vara i den andres situation, lida genom att bevittna den andres lidande samt känna för den 

andre som lider är ytterligare några fenomen som beskrivs (Decety, Ickes & Batson, 2009).  

Wiklund (2003) lyfter fram begreppet empati som sjuksköterskans verktyg för att kunna 

skapa en trygg och stödjande relation till patienten. Den empatiska hållning sjuksköterskan 

har till patienten och dennes lidande innefattar alla handlingar både verbala och icke verbala. 

Den empatiska förmågan kan behövas för att bli uppfattad som medkännande och 

professionell i yrket (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Empati innebär känslor som 

medkänsla och ömhet. Det innefattar också att kunna känna oro och sorg för medmänniskan. 

Empatiska känslor kan väckas genom att sjuksköterskan antar ett patientperspektiv och 

därmed försöker förstå patientens upplevda situation och lidande. Genom empati visar 

sjuksköterskan kärlek, omtanke och värdesätter patientens välmående (Batson, Eklund, 

Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007).  

2.2 Compassion energy - Compassion satisfaction 

Compassion satisfaction beskrivs som den positiva energin av att känna medkänsla och att 

finna kraft genom vårdandet. Sjuksköterskan kan genom empatiskt engagemang lindra 

patientens lidande, vilket leder till känslor av hopp, meningsfullhet och optimism. 

Compassion satisfaction framställs likt ett verktyg som kan skapa en vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten oavsett rådande omständigheter (Coetzee & Klopper, 2010). 

Sjuksköterskan har ansvaret över omhändertagandet av patienten och de anhöriga under 

deras svåraste tider. För att upprätthålla god och säker vård med hög kvalitet måste 

sjuksköterskan utöva empati och medkänsla (Sacco & Copels, 2018). Vid vård av en svårt sjuk 

patient ställs det allt högre krav på sjuksköterskan vilket kan påverka risken för 

arbetsrelaterade komplikationer. Viljan och motivationen att fortsätta vårda och stanna kvar 

med patienten har ett samband med de positiva känslorna och önskan att hjälpa patienten 

som lider. När resultat i rätt riktning uppnås vilket medför att patientens mående förbättras 

leder det till att sjuksköterskan håller vid viljan att arbeta kvar inom sjukvården. Detta trots 

eventuella negativa konsekvenser såsom psykisk utbrändhet och fysiska skador. 

Sjuksköterskan kan genom compassion satisfaction behålla den positiva inställningen för att 

kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt (Galiana, Arena, Oliver, Sansó & Benito, 

2017). Daglig reflektion är ett avgörande verktyg som tydligt belyser brister inom 

omvårdnadsarbetet och skapar möjligheter till förbättring (Ekebergh, 2019). Motsatsen till 

compassion satisfaction är compassion fatigue där en emotionell utmattning uppstår hos 

sjuksköterskan. 

2.3 Compassion fatigue 

Första gången emotionell utmattning, till följd av en stark empati, hos sjuksköterskan 

belystes inom forskningen var i början på 80-talet. Denna emotionella utmattning 

begränsade sjuksköterskans emotionella förmåga att ge av sig själv till sin patient. Ett 

samband hittades mellan emotionell utmattning och upplevelsen av negativa samt cyniska 

tankar och känslor gentemot patienten (Mashlach, 1981). Utmattningen som uppstår till följd 

av sjuksköterskans medkänsla kallas för compassion fatigue. Termen compassion fatigue 
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introducerades av Joinson (1992) där det beskrivs hur emotionellt engagemang kan leda till 

att en empatisk utmattning - compassion fatigue utvecklas. Empati är kärnan i allt vårdande 

och avgörande inom sjuksköterskeprofessionen. Compassion fatigue beskrivs som en 

emotionell utbrändhet som en konsekvens av att inte kunna sätta gränser i sitt vårdande av 

andra (Joinson, 1992). Sjuksköterskan är så engagerad i patientens lidande att energin till att 

känna empati kan ta slut (Urban, 2017). Sjuksköterskans huvuduppgift är att lindra lidande 

samt vårda människor med olika hälsohinder och besvär, vilket betyder att det förekommer 

en risk att bli för emotionellt engagerad.  Det finns ett krav på sjuksköterskan att vara 

medkännande, empatiskt lyhörd och tillgänglig för patienten. Sjuksköterskans empatiska 

förmåga är i ständig rörelse och detta kan medföra en emotionell, eller empatisk utmattning - 

compassion fatigue (Salmond, Arnes, Kamienski, Watkins & Holly, 2017). Compassion 

översätts till svenska som medkänsla. Medkänsla är en empatisk medvetenhet för den andres 

lidande, och en vilja att lindra det. Fatigue översätts till utbrändhet, och innebär extrem 

fysisk och mental trötthet (Nationalencyklopedin, 2020b). Wiklund Gustin (2017) översätter 

istället compassion fatigue till begreppet medkänslotrötthet. I studierna som genomfördes i 

USA deltog över tusen sjuksköterskor genom att svara på en enkät gällande compassion. 

Majoriteten av deltagarna enades om att empati är en viktig egenskap som kan påverka 

patientens tillfrisknande samt överlevnad (Gu, Cavanagh, Baer & Strauss, 2017; Nolte, 

Downing, Temane & Hasting-Tolsma, 2017). Utbrändhet är en psykisk eller fysisk utmattning 

oftast till följd av långvarig stress och frustration. Detta skiljer sig något från compassion 

fatigue som är en fysisk och emotionell utmattning till följd av gränslös empati. Utbrändhet 

kan likt compassion fatigue vara kopplad till exempelvis brist på struktur i en verksamhet 

som sedan resulterar i en utbrändhet utan att involvera empatiska känslor (Peters, 2018). En 

annan typ av compassion fatigue anses vara sekundär traumatisk stress (STS). Det sker när 

sjuksköterskan upplever utmattning på grund av patientens lidande efter en traumatisk 

händelse. Trots att sjuksköterskan inte fysiskt deltagit vid den traumatiska händelsen så sker 

en emotionell reaktion (Salmond et al., 2017). Sekundär traumatisk stress kan utvecklas som 

ett resultat av att arbeta nära patienten samt ha en vårdande relation med patienten som är 

traumatiserad. Det är svårt för sjuksköterskan att inte vara emotionellt engagerad vid mötet 

med patienten som har varit med om eller är utsatta för traumatiska händelser, såsom våld i 

nära relationer eller trafikolyckor (Melvin, 2012). I tidigare studier har sekundär traumatisk 

stress ibland setts som ett område i sig och ibland som en subkategori under compassion 

fatigue (Urban, 2017). 

 

Bristen på emotionell förmåga som förekommer vid compassion fatigue leder till 

konsekvenser i flera led, dels drabbas patienten och kollegor dels så står sjuksköterskans 

hälsa på spel. Compassion fatigue kan ha påverkan på arbetslivet samt den emotionella och 

fysiska hälsan hos sjuksköterskan. Detta kan ha en negativ effekt på vårdkvalitén, 

patientsäkerheten och nivån av engagemang i arbetsmiljön (Adimando, 2017). En 

sjuksköterska med compassion fatigue kan uppleva olika somatiska besvär som huvudvärk, 

yrsel, sömnbesvär, koncentrationsproblem och trötthet, vilket resulterar i sjukskrivningar, 

missade arbetspass, flera olycksfall vid vårdrelaterade aktiviteter samt uppsägningar 

(Coetzee & Klopper, 2010). Emotionella och psykiska symtom av compassion fatigue 

inkluderar ångest, depression, humörsvängningar och ilska. En tydlig markör att 

sjuksköterskan lider av empatisk utmattning kan vara känslomässiga utbrott på 

arbetsplatsen, vilket försämrar kvaliteten på patientvården och därmed äventyrar 

patientsäkerheten inom sjukvården (Adimando, 2017).  



4 

2.4 Patientens upplevelse av empatisk vård 

I en studie av Gillespie, Kelly, Duggan & Dornan (2017) upplevde patienterna att god 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan har en positiv attityd gentemot patienter och kollegor 

på arbetsplatsen. Med det menas att sjuksköterskan är omtänksam och vänlig vid möten med 

andra människor. Visat engagemang samt uttryckandet av känslorna empati och medkänsla 

är viktiga egenskaper en sjuksköterska bör ha enligt patienterna. När sjuksköterskan är 

känslomässigt engagerad upplever patienterna att sjuksköterskan är äkta och att känslor som 

tillit och trygghet i vårdrelationen växer fram (Sinclair, Beamer, Hack, McClement, Raffin 

Bouchal, Chochinov & Hagen, 2016). Motivationen och delaktigheten hos patienten påverkas 

när lidandet inte bekräftas samt omtanke inte visas av sjuksköterskan (Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011). Patienter i Sinclair et al. (2016) beskriver att välmenande ord kan 

uppfattas som invanda fraser som sjuksköterskan använder till alla sina patienter och att 

dessa helt saknar empatiska känslor. Det är när sjuksköterskan och patienten har 

personkemi och en god vårdrelation byggs upp som empati visar sig som starkast. Empati 

beskrivs som att sjuksköterskan ovillkorligt vårdar oberoende av vem patienten är. I Gillespie 

et al. (2017) upplevde patienterna empati och omtänksamhet när sjuksköterskor vårdar 

utifrån patienternas personliga behov och preferenser. Faktorer som bidrog till detta 

inkluderade att vara skicklig och kunnig, upprätthålla kontinuitet och vara effektiv, pålitlig 

samt tillgänglig. Patienterna upplevde därmed att sjuksköterskans egna värderingar och 

känslor är av stor vikt, såsom att vara bekymrade för andra, att vara motiverad och ödmjuk. 

Att erkänna misstag och be om ursäkt bidrog till positiva patientupplevelser vilket skapade 

det ömsesidiga förtroendet. Patienterna beskriver i Sinclair et al. (2016) sjuksköterskans 

empati som ett känslomässigt engagemang där lidandet blir bekräftat. Patienterna i studien 

lyfter att sjuksköterskan genom empati metaforiskt går i patientens skor vilket ökar 

förståelsen för patientens upplevda lidande. Patienterna beskriver att empati kommer genom 

att sjuksköterskan drivs av dygden kärlek samt att empati har stor inverkan på patienternas 

välmående och främjar återhämtning under sjukdomsförloppet. 

2.5 Lagar och styrdokument 

Den främsta uppgiften den legitimerade sjuksköterskan har är omvårdnad, vårda patienten 

och främja god hälsa. För att kunna erbjuda god vård till andra måste sjuksköterskan sköta 

den egna personliga hälsan och upprätthålla ett professionellt förhållningssätt gentemot 

patienten som vårdas. I professionen ingår att sjuksköterskan vårdar utifrån tankesättet att 

patienten är en unik individ med egna behov, värden och värderingar som ska respekteras 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att 

det är vårdgivarens ansvar att patienten ska få en säker och kvalitativ vård. Vårdgivare 

definieras som en statlig myndighet, landsting eller kommun, medan hälso- och 

sjukvårdspersonal måste vara legitimerad för att kunna ge vård. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) beskriver att vården som bedrivs ska byggas på respekt med tanken på att 

skydda patientens integritet, samt tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet.  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska betonar att sjuksköterskan ska ha 

kunskap för att utföra olika omvårdnadsmoment och etablera en relation med både patienten 

och dennes anhöriga, vilken leder till förutsättningar till god och säker vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Därmed redogör Kompetensbeskrivning hur viktigt det är att 

sjuksköterskan ska ge en personcentrerad vård. Den går ut på att patienten och dennes 
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anhöriga blir sedda utifrån personliga tankar, behov och resurser. Sjuksköterskan ska 

eftersträva att ha en respektfull samt empatisk kommunikation med både patienten och 

dennes anhöriga. Sjuksköterskan har plikten att planera vård tillsammans med patienten, 

samt skapa förutsättningar för att främja hälsan. I samma syfte ska sjuksköterskan vara 

kapabel till att samordna, leda, organisera och prioritera omvårdnadsarbetet för att lindra 

patientens lidande. Sjuksköterskans individuella professionella skyldighet innebär att 

sjuksköterskan ska vara medveten om egna styrkor och svagheter samt vara 

kunskapssökande genom ett reflekterande förhållningssätt, för att på bästa sätt upprätthålla 

sin yrkesutövning. Sjuksköterskan ska dessutom främja en god arbetsmiljö som utmärks av 

jämlika villkor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Jean Watsons theory of caring (1993) som är en av få 

teoretiker som i sin teori inte bara tar hänsyn till patientens välbefinnande utan även 

sjuksköterskans 

2.6.1 Caritasprocessen 

Watson (1993) har beskrivit ett vårdande som en caritasprocess som har en andlig dimension 

där kärlek och omvårdnad genomsyrar allt. En faktor i caritasprocessen innebär att förvärva 

en osjälvisk syn på människor och detta är något som undervisare av 

sjuksköterskeprofessionen kan och bör påverka och uppmuntra. I teorin beskriver att 

sjuksköterskan upplever tillfredsställelse genom att ge av sig själv till en annan medmänniska 

samt vandra bortom egot för att göra en ansträngning för någon annan. En annan viktig 

komponent i caritasprocessen är att inge en känsla av tro och hopp som endast kan uppnås 

av att sjuksköterskan är närvarande och ger ett genuint bemötande. Detta uppmuntrar 

patienten till en känsla av tilltro till att denne kommer bli omhändertagen, vilket gör 

patienten mottaglig för vård samt främjar hälsoprocesser. Tredje komponenten i denna 

vårdteori innebär att utveckla en känslighet för sig själv och för andra. Självacceptans är en 

del av detta som tillåter sjuksköterskan att vara mer genuin, autentisk och lyhörd inför 

andras behov. I teorin uppmuntras här till att utveckla det “högre”, andliga jaget, istället för 

det “lägre” egot. Den fjärde komponenten i caritasprocessen talar om utvecklingen av en 

relation av tillit och att ha detta mellan patient och sjuksköterskan är en avgörande faktor för 

omvårdnad.  En sådan relation genomsyras av acceptans och tillåter uttryck av både negativa 

och positiva känslor. Här krävs en transparens där sjuksköterskan är autentisk, öppen och 

genuin samt innehar empati, förmågan att förstå sig på patientens känslor och kommunicera 

den förståelsen. Dessa lägger grunden för femte komponenten, där vikten av att acceptera 

alla uttryck av känslor, positiva som negativa, betonas. Sjuksköterskan måste vara beredd på 

båda och förstå att den intellektuella och emotionella förståelsen av en och samma händelse 

ur betraktaren är olika. Den sjätte komponenten i caritasprocessen är att sjuksköterskeyrket 

ständigt präglas av vetenskap och teori. Detta för att betona sjuksköterskans område 

‘omvårdnad’ och frångå den föråldrade synen på sjuksköterskan som läkarens assistent. 

Sjunde komponenten innefattar främjandet av den undervisande rollen där sjuksköterskan 

på sidan av att lindra lidande och försöka bota sjukdom också undervisar patienten om hur 

hälsan kan tas till vara på samt främjas. Därav tilldelas en del av ansvaret för patientens egen 

hälsa och uppmuntrar till egenvård. På så sätt får patienten en möjlighet att se de egna 
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behoven och vara delaktig i den egna vården. Åttonde komponenten i caritasprocessen talar 

om vikten av miljön som kan ha en stödjande, helande och skyddande funktion för patientens 

sociala, andliga och fysiska dimensioner. Sjuksköterskan måste förstå att miljön har en stor 

påverkan och bör vara uppmärksam på olika variabler som komfort, renhet, säkerhet och om 

miljön är estetiskt tilltalande. Nionde komponenten handlar om de olika mänskliga behov 

som behöver tillfredsställas. Sjuksköterskan bör vara medveten om egna och patientens 

fysiska och psykologiska behov.  De lägre behoven såsom mat, aktivitet och elimination bör 

omhändertas i första hand medan de högre behoven såsom självförverkligande får lägre 

prioritet. Helheten är att både ande och kropp ska tillgodoses då det är en del av ett holistiskt 

vårdande. Sista komponenten i caritasprocessen är att vara öppen för olika existentiella och 

andliga funderingar och dimensioner. Detta för att fördjupa ens förståelse om sig själv och 

andra (Watson, 1993). 

2.7 Problemformulering 

Empati anses vara en nödvändig egenskap som sjuksköterskan bör inneha. Tidigare 

forskning indikerar att gott bemötande gentemot patienten och anhöriga är av stor vikt, då 

sjuksköterskans förmåga att vårda utifrån patientens egna behov och önskemål samt visa 

empati bidrar mest till en positiv patientupplevelse. När sjuksköterskan visar empati med en 

professionell distans till patienten skapas en positiv energi - compassion satisfaction i 

yrkesutövandet. Motivationen till att fortsätta arbeta inom vårdyrket får sjuksköterskan vid 

känslan av tillfredsställelse i arbetet. Enligt vald vårdvetenskaplig teori så kan sjuksköterskan 

skapa en tillit genom att etablera en relation med patienten vilket möjliggör god omvårdnad. 

Compassion fatigue som är en form av utmattningssyndrom där sjuksköterskan förlorar 

förmågan till att känna empati för patienten och dennes anhöriga. Sjuksköterskans arbete 

omsluts och präglas av lagar och styrdokument som belyser den personcentrerade vården. 

När det emotionella engagemanget begränsas av sjuksköterskans utmattning leder det till att 

patientsäkerheten äventyras. Genom att ta reda på och beskriva vilka faktorer som föreligger 

samt vilka strategier som kan förebygga och motverka compassion fatigue är förhoppningen 

att det kommer bringa mer klarhet kring empatisk utmattning och hur den kan hanteras. 

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga faktorer för uppkomst och strategier för att motverka compassion 
fatigue hos sjuksköterskor. 
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4 METOD 

En litteraturstudie innebär enligt Dahlborg Lyckhage (2017) att befintlig litteratur 

analyseras. Litteraturen ska handla om samma ämne för att skapa mer kunskap om det valda 

ämnet och därmed skapa ett större kunskapsvärde. För att besvara syftet valdes metoden 

allmän litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017). Enligt Segesten (2017) ger analysen 

kunskap och förståelse om vilken typ av forskning som finns inom ett område.  Valet av 

metod motiveras genom studiens syfte som var att kartlägga faktorer som kan leda till samt 

strategier för att hantera compassion fatigue. Litteraturöversikten innehåller både kvantitativ 

och kvalitativ forskning. 

4.1 Urval och datainsamling 

Med hjälp av ämnesordlistan från Svensk MeSH hittades relevanta sökord för att i sin tur 

hitta passande vårdvetenskapliga artiklar, sökorden som användes för att hitta artiklar till 

detta examensarbetes resultat presenteras i bilaga A. Val av sökord resulterade i ett brett 

urval av vårdvetenskapliga artiklar. De sökord som användes till artiklarna var följande: 

burnout, compassion fatigue, factors tillsammans med nursing, nurses, nurses experience 

och även strategies. Enligt Östlundh (2017) är användning av trunkering (*) användbart i 

databaserna för att få fram artiklar relevanta till syftet, såsom ordet nurs* vilket gjorde att 

artiklar med nurse, nurses, nursing därmed uppkom.  Sökord som användes vid sökning via 

Cinahl och PubMed behövde kombineras om ett flertal gånger för att få önskat sökresultat 

och hitta relevanta artiklar för detta examensarbete. 

 Sökningarna hade inklusionskriterier att artiklarna skulle handla om fenomenet compassion 

fatigue, sjuksköterskans upplevelser av compassion fatigue samt faktorer som påverkar 

uppkomsten av compassion fatigue. De artiklar som hittades är sammanfattade i detta 

examensarbetes resultat. De avgränsningar som genomfördes vid sökningen var inspirerade 

av Östlundh (2017) och innebar att artiklarna var Peer-reviewed, publicerade mellan årtalen 

2009–2020 för att få nyligen uppdaterad tidigare forskning i största möjliga mån inom 

området. Slutligen att artiklarna skulle vara skrivna på det engelska 

språket.  Exklusionskriterium som användes var att sortera bort artiklar som inte följde 

strukturen enligt IMRAD, vilket är rubriker som går efter forskningsprocessen och är 

uppbyggd av följande: Inledning, Metod, Resultat och Diskussion. Däremot kan rubrikerna 

skilja sig med andra namn men har samma innehåll som exempelvis att metoden redogörs 

för att få fram ett resultat (American Psychological Association, 2010). Sökningarna för de 

vårdvetenskapliga artiklarna gjordes genom databaserna Cinahl Plus och PubMed och 

presenteras i matrisen i Bilaga A. Artiklarnas sammanfattningar lästes och gav en 

översiktsbild, vilket också kallas för helikopterperspektiv. Enligt Friberg (2017) innebär 

helikopterperspektivet att se på tidigare forskning ovanifrån vilket medför en överblick över 

vilken tidigare forskning som finns och därefter kan både kvantitativa och kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar urskiljas.  

För att säkerställa att artiklarna som valdes från PubMed var Peer-reviewed, alltså 

vetenskapligt granskade, användes UlrichsWeb för att leta upp information om vald artikels 

tidskrift var en väl granskad källa för att användas som material till detta examensarbete. 

Därefter gjordes en kvalitetsgranskning av de utvalda vårdvetenskapliga artiklarna som 
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redogörs i Bilaga B. De nio frågorna i kvalitetsgranskningstabellen besvarades med ja eller 

nej där varje ja innebär ett poäng. Trots att vissa artiklar fick enstaka nej så bedömdes dem 

ändå vara av god kvalitet för examensarbetet och dess resultat. Artiklar som hade sju poäng 

eller mer inkluderades i examensarbetet. Enligt Friberg (2017) är en kvalitetsgranskning ett 

hjälpmedel för att göra en bedömning av artikelstudiens kvalitet. Granskningen ger en 

överblick över huruvida de utvalda vårdvetenskapliga artiklarna är relevant för 

examensarbetets syfte. Av de kvalitetsgranskade artiklarna inkluderades tolv 

vårdvetenskapliga artiklar ut till detta examensarbete som finns sammanfattade i 

artikelmatrisen, se Bilaga C. Av dessa var åtta kvantitativa artiklar, tre kvalitativa artiklar 

samt en med mixad metod. 

4.2 Dataanalys 

Fribergs (2017) analysmetod innefattar fem steg. Flera artiklars abstracts - 

sammanfattningar lästes upprepade gånger som hade syftet compassion fatigue som 

uppkommer hos sjuksköterskor vilket är det första steget i Fribergs (2017) analysmetod. 

Syftet med detta är att skapa förståelse för innehållet och se helheten vilket leder till en 

översiktsbild. Under läsningen bör fokus ligga mest på resultatet och dess relevans till detta 

examensarbete. I analysens andra steg sammanfattas artiklarna i en översiktstabell som kan 

ses som ett stöd i arbetet för att kunna identifiera nyckelfynd samt likheter och skillnader i 

artiklarna (Friberg, 2017).  Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanställdes i en 

översiktstabell och fick därmed en grund till vidare analys. Analysens tredje steg är enligt 

Friberg (2017) att sammanställa varje enskild artikels resultat. Till en början samlades alla 

kvantitativa artiklar i ett enskilt dokument för att tydligare se skillnader och likheter i syfte, 

metod och resultat. Vidare jämfördes de kvalitativa artiklarna samt den artikeln med mixad 

metod. Störst fokus låg på alla artiklarnas resultatdel. Studier med kvantitativ ansats 

presenterar resultatet i form av tabell med statistiska beräkningar och de studier med 

kvalitativ ansats presenterade resultatet i form av olika teman baserat på de nyckelord som 

studierna kom fram till. I det fjärde steget i Fribergs (2017) analysmetod sammanställs och 

relateras artiklarnas resultat till varandra för att kunna skapa nya subteman. Benämningarna 

på de teman som framkom i detta examensarbete justerades ett flertal gånger under 

analysen. Under detta steg jämfördes artiklarnas resultat för att vidare kunna diskutera dess 

skillnader och likheter. I det femte och sista steget ska de nya subteman beskrivas (Friberg, 

2017). Analysen av artiklarnas resultat presenterades i flera subteman, samt att resultatet 

presenterades under adekvata rubriker som är relaterade till examensarbetets syfte. 

Resultatet beskrevs därmed utifrån artiklarnas likheter och skillnader gällande syfte, metod, 

genomförande och analys. Slutligen presenterades analysen av artiklarnas resultat. 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

All forskning som bedrivs måste följa vissa lagar och förordningar och beakta dess etiska 

överväganden. Enligt Kjellström (2017) samt CODEX (2019) innebär oredlighet att 

författaren förvränger och manipulerar tidigare forskningsresultat. Att plagiera text och stjäla 

forskningsresultat räknas också till oredlighet. För att undvika oredlighet är arbetets text 

skriven med omsorg och eftertanke. Alla källor till detta examensarbete har refererats enligt 

APA-modellen (American Psychological Association, 2010).  Vid litteraturstudier skriver 
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Kjellström (2017) att det finns risk att de analyserade studierna inte blir rättvist tolkade på 

grund av författarens bristfälliga språkkunskaper. De tolv valda artiklarna för detta arbete 

var tillgängliga i engelsk version och har översatts med hjälp av översättningstjänster för att 

minimera risken för feltolkningar. Artiklarna har lästs flertalet gånger för att få en noggrann 

överblick över det valda området. Då detta examensarbete behandlar redan bearbetat 

material samt att samtliga artiklar kvalitetsgranskats hade de flesta av artiklarna som valts 

ett etiskt resonemang och tillmötesgår därmed dessa forskningsetiska principer. Codex 

(2019) belyser därmed hur viktig det är att ständigt reflektera och ifrågasätta över etiska 

frågor som dyker upp inom forskningen. 

 

5 RESULTAT 

Resultatet baserades på tolv artiklar från ett flertal länder. Tre artiklar var av kvalitativ 

ansats, åtta artiklar var av kvantitativ ansats och en artikel var mixad metod. Nedan 

presenteras likheter och skillnader som framkom mellan artiklarnas syften, metod och 

resultat. 

5.1 Artiklarnas syfte 

Samtliga tolv artiklar riktar in sig på fenomenet compassion fatigue och faktorer som kan 

relateras till fenomenet. Fyra av tolv artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats hade 

liknande syften som ville belysa arbetsrelaterade faktorer som bidrar till uppkomst av 

compassion fatigue hos sjuksköterskor (Gander, O´Keeffe, Santos-Fernandez, Huntington, 

Walker & Willis, 2019; Liu, Zheng, Liu, Gedney Baggs, Liu, Wu & You, 2018; Okoli, Seng, 

Otachi, Higgins, Lawrence, Lykins & Bryant, 2019; Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011). 

Sex artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats hade gemensamma drag i syften som 

ville lyfta fram erfarenheter samt undersöka förekomsten av compassion fatigue hos 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus (Al Barmawi, Subih, Salameh, Sayyah Yousef 

Sayyah, Shoqirat & Abdel-Azeez Eid Abu Jebbeh, 2019; Drury, Craigie, Francis, Aoun & 

Hegney, 2013; Finley & Sheppard, 2017; Wang, Okoli, He, Feng, Li, Zhuang & Lin, 2019; Yu, 

Jiang, Shen, 2016; Yu, Song, Dong, Su, Zhang, 2020). Två artiklar varav den ena var 

kvalitativ (Drury et al., 2013) och den andra kvantitativ (Al Barmawi et al., 2019) ville genom 

sina syften även belysa strategier för att hantera compassion fatigue, utbrändhet samt uppnå 

compassion satisfaction på arbetsplatsen. En kvalitativ artikel (Finley & Sheppard, 2017) 

samt två kvantitativa artiklar (Okoli et al., 2019; Yu et al., 2016) riktade in sig på faktorer som 

påverkar compassion fatigue hos sjuksköterskor inom onkologin. En artikel med kvantitativ 

ansats hade som syfte att finna samband mellan mobbning, diskriminering och utbrändhet 

samt compassion fatigue hos sjuksköterskor (Johnson, Cameron, Mitchinson, Parmar, Opio-

te, Louch & Grange, 2019). Slutligen en artikel med mixad metod hade som syfte att 

kartlägga förekomsten av compassion fatigue samt att sjuksköterskorna skulle dela med sig 

av varandras erfarenheter gällande stressfaktorer (Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt & 

Lippoldt, 2016). 
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5.2 Artiklarnas metod 

Likheter och skillnader i metod genomfördes genom att alla artiklar jämfördes med varandra 

för att skapa en insikt i hur de enskilda studierna hade utförts. För att likheter och skillnader 

ska framställas tydligt valdes tre underrubriker: Utformning och deltagare, Genomförande 

och Analys. 

5.2.1 Utformning och deltagande 

Fyra av tolv artiklar genomfördes i Kina och alla fyra var av kvantitativ ansats (Liu et al., 

2018; Wang et al., 2019; Yu et al., 2016; Yu et al., 2020). Tre av tolv artiklar genomfördes i 

USA, varav en var mixad metod (Berg et al., 2016), en var kvalitativ (Finley & Sheppard, 

2017) och en var kvantitativ (Okoli et al., 2019). De resterande fem artiklarna genomfördes i 

flera olika länder, en kvantitativ artikel genomfördes i Jordanien (Al Barmawi et al., 2019), en 

kvalitativ artikel i Australien (Drury et al., 2013), en kvantitativ i Nya Zeeland (Gander et al., 

2019), en kvantitativ i England (Johnson et al., 2019), samt en kvalitativ i Kanada (Perry et 

al., 2011).  

 

I Finley och Sheppard (2017) och Perry et al. (2011) deltog det endast kvinnliga 

sjuksköterskor i undersökningen. Majoriteten av deltagarna var kvinnliga sjuksköterskor i 

följande artiklar (Berg et al., 2016; Gander et al., 2019; Liu et al, 2018; Johnson et al, 2019), 

däremot visas motsatsen att mer än hälften av respondenter var manliga sjuksköterskor i 

artikeln Al Barmawi et al. (2019). Följande fem artiklar nämnde inte alls vilket kön som 

deltagarna tillhörde (Drury et al., 2013; Okoli et al., 2019; Wang et al., 2019; Yu et al., 2016; 

Yu et al., 2020). Antal respondenter i varje studie varierande stort, i de tre utvalda kvalitativa 

artiklarna deltog det 10 sjuksköterskor (Drury et al., 2013) respektive 5 sjuksköterskor (Finley 

& Sheppard, 2017) respektive 11 sjuksköterskor i (Perry et al., 2011) samt 6 sjuksköterskor i 

artikeln med mixad metod (Berg et al., 2016). I åtta artiklar med kvantitativ ansats behövdes 

det ett stort antal respondenter, artiklarna som hade färre än 500 deltagare var Al Barmawi et 

al, (2019) och Johnson et al, (2019). Antalet sjuksköterskor som deltog i den kvantitativa 

undersökningen var färre än 1000 deltagare (Okoli et al., 2019; Yu et al., 2016; Yu et al., 

2020). Vissa kvantitativa artiklar hade mellan 1000 och 2000 deltagare (Liu et al., 2018; 

Wang et al., 2019) och undersökningen utfört av Gander et al, (2019) hade dessutom 3133 

sjuksköterskor som deltog.  

 

Respondenter som deltog i de tolv utvalda artiklarna arbetade på olika avdelningar inom 

sjukvården. Sjuksköterskor som arbetade på onkologavdelningen deltog i undersökningarna i 

två kvantitativa artiklar (Gander et al., 2019; Yu et al., 2016), samt i två kvalitativa artiklar 

(Finley & Sheppard, 2017; Perry et al., 2011). I artikeln med mixad metod (Berg et al., 2016) 

och i en artikel med kvalitativ ansats (Drury et al., 2013) arbetade sjuksköterskorna på olika 

intensivvårdsavdelningar. Sjuksköterskor som endast arbetade på en akutvårdsavdelning 

deltog i den kvantitativa artikeln (Al Barmawi et al., 2019). I de resterande fem artiklarna 

arbetade sjuksköterskorna, respondenter i undersökningarna, på kirurgiska och medicinska 

avdelningar (Liu et al, 2018; Johnson et al, 2019; Okoli et al., 2019; Wang et al., 2019; Yu et 

al., 2020).  
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Tre artiklar hade som inklusionskriterier att sjuksköterskorna skulle vara anställda på en 

specifik avdelning, onkologin där sjuksköterskorna hade daglig kontakt med cancersjuka 

patienter (Perry et al., 2011; Yu et al., 2016), akutsjukvård (Al Barmawi et al., 2019) samt 

inom medicin och kirurgi (Liu et al., 2018). I Finley & Sheppard (2017) inkluderades 

sjuksköterskor som arbetade på avdelningar som ansågs ha större risk för compassion 

fatigue. Inklusionskriterier som tillämpades i tre artiklar var att deltagarna var legitimerade 

sjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet (Berg et al., 2016; Drury et al., 2013; 

Johnson et al., 2019). I Al Barmawi et al. (2019) exkluderades alla sjuksköterskor som inte 

hade minst två års erfarenhet inom akutsjukvården, i Yu et al. (2016) exkluderades alla 

sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet inom onkologin och i Wang et al. (2019) och 

Yu et al., 2020 exkluderades sjuksköterskor med färre än sex månaders erfarenhet inom 

sjuksköterskeprofessionen.  

5.2.2 Genomförande 

Två av de kvalitativa artiklarna utförde semistrukturerade intervjuer för att uppmuntra 

sjuksköterskorna att tala fritt gällande compassion satisfaction och compassion fatigue. 

Intervjuerna tog upp frågor kring compassion fatigue, stress på jobbet, depression, utbrändhet, 

sekundär traumatisk stress samt strategier för att hantera just detta (Drury et al., 2013; Finley & 

Sheppard, 2017). En kvalitativ artikel skickade istället ut en länk till ett elektroniskt 

frågeformulär med frågor gällande stress på arbetsplatsen, frågeformuläret avslutades sedan 

med en öppen fråga om compassion fatigue (Perry et al., 2011). I artikeln med mixad metod 

genomfördes en intervju i en fokusgrupp som samtalade om compassion satisfaction, 

compassion fatigue, sekundär traumatisk stress och hur sjuksköterskan kan hantera detta på 

bästa sätt (Berg et al., 2016). 

 

Fem artiklar, varav fyra artiklar var kvantitativa (Al Barmawi et al., 2019; Okoli et al. 2019; 

Wang et al., 2019; Yu et al., 2016) och en artikel var mixad metod (Berg et al., 2016) använde 

bland annat en ProQol skala. I en artikel kombinerades ProQol skalan med 

fokusgruppintervju (Berg et al., 2016), de resterande fyra artiklarna kombinerade skalan med 

demografiska frågor (Al Barmawi et al., 2019; Okoli et al. 2019; Wang et al., 2019; Yu et al., 

2016) ProQol är en skala framtagen av Stamm (2010) som står för Professional quality of life. 

Hög nivå av sekundär traumatisk stress och utbrändhet samt låg nivå av compassion 

satisfaction baserades poängen av compassion fatigue på (Al Barmawi et al., 2019; Berg et al., 

2016; Okoli et al. 2019; Wang et al., 2019; Yu et al., 2016).  

 

Fyra kvantitativa artiklar använde sig av frågeformulär som inte innefattade ProQol skalan 

(Gander et al., 2019; Johnson et al., 2019; Liu et al., 2018; Yu et al., 2020). Ett frågeformulär 

innehöll frågor kring utmattning och sömnproblematik (Gander et al., 2019). Ett annat 

frågeformulär innehöll frågor gällande mobbing, diskriminering och utbrändhet (Johnson et 

al., 2019). Ett tredje frågeformulär behandlade frågor kring sjuksköterskors ansvar, 

arbetsbelastning och underbemanning (Liu et al., 2018). Sista frågeformuläret innehöll 

frågor om sjuksköterskors stressnivå och välbefinnande (Yu et al., 2020). Samtliga fyra 

artiklar hade demografiska frågor för att ta reda på kön, ålder, etnicitet, civilstånd, antal år av 

erfarenhet samt utbildningsnivå (Gander et al., 2019; Johnson et al., 2019; Liu et al., 2018; 

Yu et al., 2020).  
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5.2.3 Analys 

Analyserna skiljer sig mellan artiklarna beroende på kvalitativ eller kvantitativ ansats. De 

kvalitativa artiklarna hade likvärdigt tillvägagångssätt medan de kvantitativa artiklarna hade 

några gemensamma drag men analysmetod var spridd i det stora hela. 

 

Drury et al. (2013) presenterar Braun och Clarkes metod för analys medan de andra 

artiklarna inte nämner en specifik metod utan endast nämner tillvägagångsätt. Gemensamt 

är dock att data lästes och omlästes av forskarna individuellt. Uttalanden och betydelsen av 

dessa identifierades av forsknings medlemmarna. Betydelsen organiserades av varje enskild 

forsknings medlem i teman som beskriver de olika fenomenen. I dialog med 

forskningsteamet fastställdes sedan dessa teman till studiens resultat. För att styrka 

trovärdigheten i resultatet presenteras sjuksköterskornas egna citat (Berg et al., 2016; Drury 

et al., 2013; Finley & Sheppard, 2017; Perry et al., 2011).  

 

Dataanalysen i de åtta kvantitativa artiklarna använde sig av olika analysmodeller för att 

analysera fram resultatdelen. Beskrivande analys användes för att identifiera deltagarnas 

demografiska och arbetsrelaterade egenskaper och förekomsten av compassion satisfaction, 

compassion fatigue och utbrändhet. Flera kvantitativa studier använde analysprogrammet 

IBM SPSS Statistics (Al Barmawi et al., 2019; Liu et al., 2018; Okoli et al., 2019; Wang et al., 

2019; Yu et al., 2016; Yu et al., 2020). Skillnader i poängen av compassion satisfaction, 

utbrändhet och sekundär traumatisk stress utvärderades med hjälp av Levene’s test -likhet 

med variation (Okoli et al., 2019; Wang et al., 2019; Yu et al., 2016). Skillnaderna i 

compassion fatigue, compassion satisfaction och utbrändhet bland deltagarna med 

demografiska och arbetsrelaterade faktorer testades med hjälp av t-test och envägsanalys 

med namnet ANOVA (Al Barmawi et al., 2019; Wang et al., 2019; Yu et al., 2016; Yu et al., 

2020). Även Johnson et al. (2019) gjorde en beskrivande analys och korrelationskoefficient 

för studiens variabler. SEM (“structural equation modeling”) -analyser genomfördes i AMOS. 

Liu et al. (2018) genomförde också SEM-analyser. I Gander et al. (2019) analyserades datan 

med R-programvara. Artikeln med mixad metod nämner endast analysmodell för den 

kvalitativa delen, därmed saknas information om hur den kvantitativa datan analyserades 

(Berg et al., 2016). 

 

5.3 Artiklarnas resultat 

Examensarbetets analyserade artiklar hade olika metoder för att mäta compassion fatigue. 

Resultatet redovisas därför utifrån delarna utbrändhet och sekundär traumatisk stress som 

utgör helheten compassion fatigue. 

5.3.1 Demografiska faktorer 

I artiklarna presenterades centrala demografiska variabler: ålder, kön, civilstånd samt 

etnicitet som faktorer till uppkomsten av compassion fatigue. Sjuksköterskor som var 36 år 

eller äldre, var kvinnor och gifta samt hade specialistutbildning eller över 10 års erfarenhet 

som sjuksköterska visade sig ha högre nivåer av compassion satisfaction än yngre, ogifta och 

mer oerfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskans civil status är en viktig faktor som kan påverka 

uppkomsten av compassion fatigue. I jämförelse med manliga sjuksköterskor utan partner, 
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kunde kvinnliga sjuksköterskor som var gifta agera snabbare i oförutsedda situationer samt 

kontrollera sina känslor för att hantera dessa situationer inom vården (Wang et al., 2019; Yu 

et al., 2020). Däremot i Al Barmawi et al. (2019) framställdes compassion fatigue och 

utbrändhet som något högre hos manliga sjuksköterskor än kvinnliga (p =0.012) samt att det 

inte fanns något signifikant samband mellan compassion fatigue och ålder samt 

utbildningsnivå.  

 

Beroende på vilken etnicitet som sjuksköterskorna tillhörde så kunde diskriminering vara en 

demografisk faktor till utbrändhet och compassion fatigue. Mörkhyade sjuksköterskor 

drabbades oftare av nedsättande kommentarer i arbetet än vita. Både i och utanför arbetet 

hade 17,6 % av de mörkhyade sjuksköterskorna erfarit någon form av mobbning eller 

diskriminering under det senaste året, i jämförelse med vita sjuksköterskor där 12,4% uppgav 

att de hade blivit utsatta. Vid mobbning och diskriminering som förekom enbart på 

arbetsplatsen så hade 20,5% mörkhyade sjuksköterskor varit utsatta jämfört med endast 

7,8% av de vita sjuksköterskorna (p <0.001). Detta kunde leda till att sjuksköterskorna var 

mer sårbara för compassion fatigue än sjuksköterskor som inte upplevde mobbning eller 

diskriminering (Johnson et al., 2019). Även sjuksköterskor som upplevde fysiska och 

psykiska händelser som skedde utanför arbetet gjorde att sjuksköterskorna hade högre 

sårbarhet för compassion fatigue (Perry et al., 2011).  

 

5.3.2 Arbetsrelaterade faktorer 

Artiklarna presenterade arbetstider, arbetsbelastning, otillräcklig sömn samt trivsel som 

arbetsrelaterade faktorer för compassion fatigue. Majoriteten av sjuksköterskorna hade 

arbetspass som motsvarade åtta till nio timmar, en liten grupp av sjuksköterskorna (3,6%) 

arbetade tio till elva timmar per pass och ytterligare 20,8% av sjuksköterskorna hade 

arbetspass på tolv till tretton timmar (Gander et al., 2019). Sjuksköterskor som arbetade åtta 

timmar eller mindre per pass hade lägre nivåer av compassion fatigue (p <0.05) jämfört med 

sjuksköterskor som arbetade fler timmar per pass (Wang et al., 2019). Sjuksköterskor 

rapporterade om bristen på två 24 timmars avbrott i veckan vilket resulterade i utbrändhet 

(Gander et al., 2019; Wang et al., 2019). Det var inte alltid möjligt att ta ut rast under 

sjuksköterskornas schemalagda arbetspass vilket ledde till att sjuksköterskorna kände sig 

utmattade (Gander et al., 2019).  

 

En annan aspekt av arbetsrelaterade faktorer var vilken avdelning, patientgrupp samt 

arbetsuppgift som sjuksköterskorna hade. Flera studier pekade ut intensivvård, akutvård, 

pediatrisk vård, onkologisk vård samt psykiatrisk vård som vårdenheter där compassion 

fatigue och utbrändhet var vanligt förekommande (Al Barmawi et al., 2019; Gander et al., 

2019; Perry et al., 2011; Wang et al., 2019). Vilken enhet som sjuksköterskorna arbetade på 

hade också signifikant påverkan på sjuksköterskornas problemlösningsförmåga samt att söka 

stöd hos kollegor och undvika arbetsuppgifter som var emotionellt ansträngande (Al 

Barmawi et al., 2019). Sjuksköterskor kunde känna mer compassion fatigue på grund av den 

fysiska och psykiska bördan som uppkommer som en konsekvens vid vård av svårt sjuka 

patienter (Yu et al., 2016). Sjuksköterskor som vårdade en patientgrupp med ett 

sjukdomsförlopp som ledde till sorglig utgång löpte större risk att drabbas av utbrändhet än 

sjuksköterskor som mestadels kom i kontakt med positiva utgångar. Sjuksköterskor inom 

onkologin uttryckte att de sällan fick skicka hem en tillfrisknad patient eller följa upp 

friskförklarade patienter, mot bakgrund av detta fick sjuksköterskorna endast bevittna 
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lidande och död. Därmed fick sjuksköterskorna en inställning till att alla patienter som 

vårdades på avdelningen skulle dö. När patienterna som drabbades av cancer var unga och 

hade småbarn kände sjuksköterskorna en sorg som gav ett annat perspektiv på livet, att livet 

inte alltid var rättvist. Inom onkologin hade sjuksköterskorna svårt att sätta egna emotionella 

gränser till patienten och dennes anhöriga, detta på grund av lång inneliggande vård som 

gjorde det möjligt att etablera en djup vårdrelation. När patienten blev döende och så 

småningom avled återupplevde sjuksköterskorna stunder och känslor vilket motsvarade att 

förlora någon nära, detta var därmed ett tecken för sekundär traumatisk stress (Finley & 

Sheppard, 2017). Sjuksköterskor valde att arbeta inom onkologin i tron om att kunna hjälpa 

patienter som hade stort behov av omvårdnad, i verkligheten visade det sig att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde göra så mycket för patienterna. Att 

sjuksköterskorna ständigt upplevde känslor av hopplöshet ledde till compassion fatigue i 

arbetet (Perry et al. 2011). I en studie av Berg et al. (2016) framkom att sjuksköterskorna på 

en akutvårdsavdelning ansåg att våld som patienterna blivit utsatta för var en stressor, med 

våld menades bland annat misshandel av barn och äldre. Fall där barn var involverade 

upplevdes alltid vara en stark stressor. En annan stressor var att hantera oroliga anhöriga, 

sjuksköterskor i studien upplevde ibland att patientens åkomma var lättare att hantera än 

dennes anhöriga. Patientens anhöriga vände sig till och förlitade sig på den ansvariga 

sjuksköterskan som vårdade patienten. Anhöriga behövde emotionellt stöd särskilt efter 

patientens bortgång vilket var en påfrestning för sjuksköterskan. 

 

Det fanns ett tydligt samband mellan god arbetsmiljö och högre grad av patientsäkerhet, 

såsom färre biverkningar och färre vårdrelaterade infektioner samt minskad dödlighet hos 

patienter. När arbetsbelastningen var för tung och sjuksköterskor inte upplevde stöd från 

arbetsgivare och kollegor kunde omvårdnadsarbetet inte utföras korrekt. Sjuksköterskorna 

kunde få en känsla av misslyckande genom att de inte kunde utföra nödvändig omvårdnad 

för patienter på grund av brist av vårdresurser som bemanning och tid. Brist på tid i samband 

med den höga arbetsbelastningen innebar att sjuksköterskor inte hade möjlighet att ge vård 

av god kvalitet och skapa en vårdande relation med patienten (Liu et al., 2018; Perry et al., 

2011). Enligt Liu et al. (2018) kunde sjuksköterskor uppleva utbrändhet till följd av att det 

saknades stöd på arbetsplatsen och att arbetsbelastningen var alltför stor, vilket gjorde att 

omvårdnaden och mötet med patienter saknade empati. Utbrändheten blev därmed en 

återspegling av att verksamheten hade misslyckats med att ge sjuksköterskor en stödjande 

arbetsmiljö. Upplevelse av bristande stöd kunde vara en början till compassion fatigue. Dock 

beskrev ett flertal sjuksköterskor sina höga förväntningar och ovillighet att söka stöd från 

sina kollegor och administrationen, för att de inte ska visa sig svaga (Drury et al., 2013; Perry 

et al., 2011). Motsatsen till detta beskrevs i Johnson et al. (2019) där sjuksköterskor hade 

upplevt mobbning någon gång under sitt arbetsliv. Mobbning på arbetsplatsen och 

utbrändhet ansågs ha ett starkt samband. Mobbning och diskriminering på arbetsplatsen 

kunde kopplas till att sjuksköterskor blev utmattade samt förlorade engagemang till 

patienterna och arbetsuppgifterna (p <0.001). Sjuksköterskorna lyfte bristen på kunskap om 

compassion fatigue, vilket gjorde att de inte pratade om eller sökte hjälp vid första symtom av 

utmattningen (Drury et al., 2013; Perry et al., 2011). I (Al Barmawi et al., 2019) hade 42,5% 

av sjuksköterskorna låg problemlösningsförmåga gällande compassion fatigue samtidigt som 

enbart 35% sökte socialt stöd på arbetsplatsen. 

 

Sjuksköterskor som träffade patienter med trauma hade en större benägenhet att utveckla 

sekundär traumatisk stress.  Variabler relaterade till sekundär traumatisk stress var bland 

annat otillräcklig sömn, låg motivation på arbetet, höga arbetstimmar i veckan samt passiv 
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rökning (Wang et al., 2019). I flera artiklar kunde sömnkvalitet relateras till uppkomsten av 

compassion fatigue. Det fanns en sannolikhet att compassion fatigue minskade om 

sjuksköterskorna fick sova mellan elva på kvällen fram till sju på morgonen (p <0.05) 

(Gander et al., 2019). Trots detta så svarade hela 38% (Gander et al., 2019) respektive 48% 

(Okoli et al., 2019) av sjuksköterskorna att de sov färre än sju timmar och därmed fick 

otillräcklig med sömn. Den otillräckliga sömnen ansågs bero på arbetspassen där nattskift 

samt bytet mellan kvällsskift och dagskift var de arbetspass som påverkade sömnen mest 

negativt (Gander et al., 2019; Okoli et al., 2019). 

5.3.3 Strategier för att förebygga och hantera compassion fatigue 

Vilken sjuksköterska som drabbades av compassion fatigue berodde på personlighet samt 

sjuksköterskans egen förmåga att hantera stress och emotionellt påfrestande händelser som 

skedde i mötet med patienten och dennes anhöriga. Personligheten ansågs också vara en 

orsak till compassion fatigue, sjuksköterskor med emotionell instabilitet hade högre 

compassion fatigue inom vårdyrket än sjuksköterskor med emotionell stabilitet (Yu el at., 

2020). Goda strategier för att undvika compassion fatigue och utbrändhet var att släppa 

jobbrelaterade tankar, spendera mycket tid med vänner och familj, skapa glädje utanför 

arbetsplatsen samt ta till vara på helgledighet och andra lediga dagar. Andra strategier som 

nämndes av sjuksköterskor var att ta ett varmt bad, utöva fysisk aktivitet eller bara dra sig 

undan och släppa ut alla känslor. Fysisk aktivitet hade ett positivt samband med compassion 

satisfaction (Wang et al., 2019). Hos vissa sjuksköterskor krävdes dock professionell hjälp i 

form av psykoterapi för att kunna bearbeta upplevda trauman på arbetsplatsen (Berg et al., 

2016; Finley & Sheppard, 2017). Sjuksköterskor konstaterade att stress på arbetsplatsen 

hanterades olika beroende på individ och situation. Möjligheten till att få gå undan en stund 

när situationen kändes överväldigande beskrevs som viktigt enligt sjuksköterskorna (Perry et 

al., 2011). Möjligheten att kunna påverka det egna schemat och arbetstiderna var enligt 

majoriteten av sjuksköterskorna relativt god (Gander et al., 2019). Detta var en positiv aspekt 

som gjorde att sjuksköterskorna kände av utbrändhet i lägre grad. Avbrott på minst 24 

timmar två gånger i veckan visade att sjuksköterskor fick mer tid till eget privatliv och 

därmed återgick till arbetet mer utvilade (p <0,01) (Gander et al., 2019; Wang et al., 2019). 

 

Sjuksköterskans känsla av att ha ett tillfredsställande arbete, tron på att kunna göra skillnad, 

trivas med kollegor och arbetsuppgifter var positiva faktorer för att motverka compassion 

fatigue (Wang et al., 2019). Sjuksköterskor framhöll den viktiga rollen av stödjande 

arbetskollegor och stödjande arbetsmiljö vilket hjälpte sjuksköterskor att hantera de dagliga 

stressfaktorerna inom yrket (Drury et al., 2013; Perry et al., 2011). Teamkänsla och omtanke 

till sina kollegor gav god effekt för att motverka compassion fatigue. Trots att arbetsplatsen 

anordnade reflektionsträffar så påpekade en del sjuksköterskor att de inte ville delta då det 

kändes obekvämt att prata om intima känslor inför andra. Däremot fanns några 

sjuksköterskor som ansåg det vara positivt att prata i mindre grupper istället. De flesta av 

sjuksköterskorna ville hantera stressen, känslorna och compassion fatigue på egen hand 

(Berg et al., 2016; Drury et al., 2013). Med erfarenhet kom också verktyg till att kunna 

hantera svåra situationer på arbetsplatsen, sjuksköterskor upplevde att de var mindre 

sårbara ju längre tid de hade arbetat inom yrket. En annan strategi som nämndes var att 

sjuksköterskan antog en professionell roll och därmed inte släppte in patienterna för nära på 

livet. Genom att hålla en god emotionell distans till patienterna minskade sjuksköterskan 

risken för att drabbas av compassion fatigue. Sjuksköterskorna betonade dock att 

vårdrelationen till patienten och anhöriga var viktig. När sjuksköterskorna bekräftades av 
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både patienter och anhöriga så upplevde de positiv energi och känslan av att göra något gott 

(Perry et al., 2011).  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redogörs en resultatdiskussion, metoddiskussion samt en etikdiskussion, följt 

av förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer artiklarnas skillnader och likheter bland syfte, metod och resultat att 

diskuteras och kopplas till tidigare forskning, styrdokument samt teoretiskt perspektiv. 

6.1.1 Diskussion av artiklarnas syften och metod 

Fyra av tolv artiklar hade syften som lyfte arbetsrelaterade faktorer som bidrar till uppkomst 

av compassion fatigue hos sjuksköterskor vilket ansågs vara en styrka i detta examensarbete 

då compassion fatigue är kopplat till sjuksköterskeyrket. Sex artiklar hade liknande syften 

som ville lyfta erfarenheter samt undersöka förekomsten av compassion fatigue hos 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus vilket också ses som en fördel i detta examensarbete 

då det gav en bred översikt över compassion fatigue. Tre riktade in sig på faktorer som 

påverkar compassion fatigue hos sjuksköterskor inom onkologin, under examensarbetets 

gång blev det tydligt att en del avdelningar pekades ut som arbetsplatser där compassion 

fatigue var vanligare hos sjuksköterskor. Detta kan ses som en nackdel då det gjorde det svårt 

att identifiera likheter och skillnader mellan specifika vårdavdelningar. Två artiklar ville 

genom sina syften även belysa strategier för att hantera compassion fatigue, vilket ansågs 

vara relevant till detta examensarbetes syfte. Slutligen en artikel med mixad metod med syfte 

att kartlägga förekomsten av compassion fatigue samt att sjuksköterskorna skulle dela med 

sig av varandras erfarenheter gällande stressfaktorer vilket ansågs vara en styrka i 

examensarbetet då artikelns kvalitativa och kvantitativa del stärkte och kompletterade 

resultaten från de övriga artiklarna. Två utvalda artiklar hade sjuksköterskor som deltagare, 

men riktade sig även till andra professioner som arbetade inom vårdyrket. I artiklarnas 

resultatavsnitt var det möjligt att urskilja vilka svar kunde kopplas till 

sjuksköterskeprofessionen och därför anses inte vara en svaghet. 

 

Detta examensarbete är baserad på tolv artiklar från olika länder: Australien, England 

Jordanien, Kanada, Kina, Nya Zeeland och USA, vilket kan ses som en fördel då studier har 

valts från hela världen och det kan vara ett verktyg för att uppnå ett tydligt 

helikopterperspektiv om uppkomsten av compassion fatigue på en alltmer global nivå. 

Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i studierna var kvinnor mot bakgrund av att 

sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke. Detta kan ses som en nackdel då det kan 

förhindra att resultatet kan appliceras utifrån Polit och Becks (2016) kriterium om 
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överförbarhet när det gäller kön. En tydlig beskrivning av deltagarna saknades i fem artiklar, 

vilket anses vara en svaghet. 

 

De utvalda artiklarna var av kvantitativ och kvalitativ ansats, samt en artikel med mixad 

metod. Tre kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad har i undersökningen utfört 

semistrukturerade intervjuer för att uppmuntra sjuksköterskorna att tala fritt gällande 

compassion satisfaction och compassion fatigue. Intervjuer med välutvecklade svar klargör 

fenomenet tydligare enligt Polit och Beck (2016) där forskarna kan ställa följdfrågor som i sin 

tur skapar en större förståelse för sjuksköterskans upplevelse om compassion fatigue. 

Intervjuer ansågs vara en styrka då det ger en djupare bild av compassion fatigue och vad det 

innebär för sjuksköterskor däremot går det inte att dra några generella slutsatser. I 

undersökningen som använder mixad metod har metodavsnittet och analysen inte noggrant 

beskrivits vilket är en nackdel, då data och information inte redogörs från den kvantitativa 

aspekten av studien, utan endast utifrån den kvalitativa ansatsen. De resterande åtta artiklar 

med kvantitativ metod använder enkäter och frågeformulär för att anonymt samla in data 

Frågeformulär ansågs vara både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att det går att 

samla fler deltagare och därmed kunna dra generella slutsatser samt att läsaren får en 

bredare bild av compassion fatigue och dess förekomst. Svagheten med frågeformulär ansågs 

vara att det inte är möjligt att ställa följdfrågor om någon fråga besvarats otydligt. 

Frågeformulär möjliggör mer generaliserade svar om compassion fatigue som ökar studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2016). I undersökningen som använder mixad metod har 

metodavsnittet och analysen inte noggrant beskrivits vilket är en nackdel, då data och 

information inte redogörs från den kvantitativa aspekten av studien, utan endast utifrån den 

kvalitativa ansatsen. Styrkan med mixad metod anses vara att studien kombineras med både 

kvalitativ och kvantitativ -data och därmed kompletterar resultaten varandra, bilden av 

compassion fatigue blir då både djupgående och bred. Metodavsnittet i artiklarna var 

mestadels tydligt beskrivet vilket ger möjlighet till en klarare helhetsbild. 

6.1.2 Diskussion av artiklarnas resultat 

I resultatet framkom ett flertal demografiska och arbetsrelaterade faktorer som påverkade 

uppkomsten av compassion fatigue samt strategier för att hantera och förebygga fenomenet. 

Utifrån artiklarnas resultat identifierades ett samband mellan demografi och uppkomsten av 

compassion fatigue. Det tydliggjordes i resultaten att äldre sjuksköterskor med längre 

arbetslivserfarenhet kände mer compassion satisfaction än yngre och oerfarna sjuksköterskor 

däremot hade ålder och utbildningsnivå inte någon inverkan på compassion fatigue i en av 

artiklarna. Utöver detta presenteras arbetstider, arbetsbelastning, otillräcklig sömn samt 

trivsel som arbetsrelaterade faktorer som kan påverka uppkomst av compassion fatigue. 

Watson (1993) beskriver vikten av en stödjande och helande miljö, detta kan riktas både mot 

sjuksköterskor och patienter. Arbetsplatsen borde vara stödjande för sjuksköterskor så att 

sjuksköterskorna i sin tur kan ge patienterna en optimal miljö att tillfriskna i. Sjuksköterskor 

som arbetade åtta timmar eller mindre per pass hade lägre nivåer av compassion fatigue 

jämfört med sjuksköterskor som arbetade fler timmar per pass. Två lediga dagar i veckan 

bidrog även till att sjuksköterskorna hade mer tid till privatliv samt återgick till arbetet mer 

utvilade. Kopplat till arbetstider kunde otillräcklig sömn identifieras i samband med skiftbyte 

mellan kväll och dag men även hos sjuksköterskor som arbetade nattskift. Hälften av 

sjuksköterskorna uppgav att de som färre än sju timmar per natt och därmed inte kände sig 
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tillräckligt utvilade. Sammantaget syns utbrändhet och compassion fatigue vid hög 

arbetsbelastning, brist på personal samt ohållbara arbetstider. 

Enligt Watsons (1993) teori bör sjuksköterskan visa intresse och vara lyhörd gentemot 

patienten, när tiden inte räcker till och sjuksköterskan har fler patienter än vad som är 

rimligt blir det svårt att tillgodose alla patienters behov. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) står det skrivet att patientens behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses. Enligt 

Adimando (2017) påverkar compassion fatigue sjuksköterskans psykiska och fysiska hälsa 

och leder därmed till lägre kvalitet på omvårdnaden som gavs. Resultatet påvisade att 

arbetsförhållanden utgör en risk för patienternas säkerhet, vilket därmed innebär att 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) inte 

efterföljdes i hög grad. 

I resultatet uppgav sjuksköterskor att fysiska och psykiska händelser som skedde utanför 

arbetet gjorde att sjuksköterskan var mer sårbar för compassion fatigue. I tidigare forskning 

beskriver Ekebergh (2019) reflektionsträffar som en möjlighet för personal att bearbeta 

tankar och känslor som uppkommit under arbetspasset. Däremot uppgav sjuksköterskor i 

flera av studierna att det var bristande stöd både från arbetsgivare och kollegor samt att det 

var svårt att våga prata om compassion fatigue då det för många var ett okänt ämne. 

I resultatet identifierades att compassion fatigue utvecklas i relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Enligt Watson (1993) är relation av tillit mellan sjuksköterska och patient 

avgörande för att kunna utföra omvårdnad, sjuksköterskan upplever tillfredsställelse genom 

att finnas till och vara engagerad. Alla patienter har rätt till vård av god kvalité där 

sjuksköterskan är öppen, genuin och har empati samt har förmågan att förstå patientens 

känslor och kunna kommunicera den förståelsen. Tidigare forskning lyfter vikten av 

sjuksköterskans empatiska hållning gentemot patient och anhöriga, genom empati känner 

sjuksköterskan förståelse, oro samt sorg till patienten och dennes lidande (Batson et al., 

2007; Gillespie et al., 2017; Sinclair et al., 2016). Däremot framkom det i resultatet att stress 

och tidsbrist gjorde det svårt för sjuksköterskor att bibehålla den goda sjuksköterskerollen. 

Problem i privatlivet samt svårigheter att distansera sig gjorde att sjuksköterskorna var mer 

sårbara för utvecklandet av compassion fatigue. Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska betonar att sjuksköterskan ska etablera en relation med både patienten och 

dennes anhöriga samt vikten av personcentrerad vård genom att patienten blir sedd utifrån 

personliga tankar, behov och resurser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Den negativa 

spiral som sjuksköterskan hamnar i vid compassion fatigue innebär en risk för 

patientsäkerheten (Adimando, 2017; Coetzee & Klopper, 2010). Utöver detta så visar tidigare 

forskning att sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats eller helt avsluta sitt sjuksköterskeyrke 

som en konsekvens av bristande arbetsförhållanden (Coetzee & Klopper, 2010). Motsatsen 

till detta beskrivs i tidigare forskning som compassion satisfaction vilket innebär att 

sjuksköterskan känner en tillfredsställelse på arbetsplatsen samt har en positiv vilja att vårda 

patienterna (Coetzee och Klopper, 2010; Sacco och Copels, 2018).  

Vissa avdelningar med svårt sjuka patienter visade sig ha koppling till ökad risk att 

sjuksköterskor drabbades av compassion fatigue. Tidigare forskning beskriver hur 

motivationen att fortsätta vårda patienter under ett emotionellt påfrestande vårdförlopp har 

ett samband med de positiva känslorna och en önskan att hjälpa patienter som lider. När 

patientens mående förbättrades ledde det till att sjuksköterskan håller vid viljan att arbeta 

kvar inom sjukvården (Sacco & Copels, 2018). Watson (1993) beskriver i sin teori att vikten 
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av att sjuksköterskor ska kunna möta patienternas alla uttryck av känslor samt inneha en 

förståelse för att patientens perspektiv av situationen inte alltid överensstämmer med 

sjuksköterskans. 

  

I resultatet ses en bristfällighet hos sjuksköterskor då de inte identifierar egna svagheter samt 

tidiga symtom för compassion fatigue i tid. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en 

svårighet att kunna närma sig patienter när lidandet ständigt var närvarande vilket påminde 

sjuksköterskorna att livet var bräckligt, när sjuksköterskor inte orkar vara kvar och lyssna på 

patienten så skjuts patientens behov åt sidan. Genom ett holistiskt förhållningssätt vid 

vårdandet kan sjuksköterskan tillgodose patientens helhet med kropp och ande samt vara 

medveten om patientens psykiska och fysiska behov (Watson, 1993). Dessutom lyfte Wiklund 

(2003) fram begreppet empati som sjuksköterskans verktyg för att kunna skapa en trygg och 

stödjande relation till patienten och dennes anhöriga vilket i sin tur leder till personcentrerad 

vård samt patientens trivsel. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor så ska 

sjuksköterskan vara medveten om egna styrkor och svagheter (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017).  

I resultatet framhölls stöd och teamkänsla som positiva faktorer för att uppnå compassion 

satisfaction på arbetsplatsen. En annan positiv aspekt som framkom i resultatet var att 

sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet hade bättre förutsättningar för att hantera 

påfrestande situationer. Genom att sjuksköterskor släppte arbetsrelaterade tankar på fritiden 

samt utförde givande fritidsaktiviteter motverkade detta risken för utbrändhet på arbetet och 

ansågs vara en strategi för hantering av compassion fatigue. Att skapa glädjande stunder med 

familj och vänner visade sig vara en viktig förebyggande strategi. Flera artiklar i resultatet 

beskrev även tillgodosedd sömn som en positiv förutsättning för hantering av empatisk 

utmattning. Enligt Watson (1993) bör sjuksköterskan vara öppen för andliga och existentiella 

dimensioner för att öka förståelsen om sig själv. Detta medför att sjuksköterskan kan 

identifiera vilken aktivitet eller åtgärd som ger gott välmående både privat och i arbetslivet 

och kan därmed kopplas till resultatet där vikten av aktiviteter och återhämtning 

presenterades. Resultatet presenterar ett flertal olika faktorer och strategier vilket gör 

compassion fatigue komplext. Det går inte att dra generella slutsatser om vem som kommer 

att drabbas då det är flera faktorer som spelar in. 

6.2 Metoddiskussion 

Nedan förs en diskussion kring val av metod, datainsamling och urval samt dataanalys som 

tillämpats i detta examensarbete. Syftet med examensarbetet var att kartlägga faktorer för 

uppkomsten av compassion fatigue hos sjuksköterskan samt strategier för att förebygga och 

hantera fenomenet. Problemformuleringen beskriver flera aspekter av compassion fatigue 

därmed är syftet tvådelat då det inriktar sig mot både faktorer och förebyggande strategier. 

Detta kan vara en fördel enligt Polit och Beck (2016) då syftet med en studie ska leda till att 

lösa problemen i problemformuleringen. Mot bakgrund av detta valdes litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017) som analysmetod, då både kvalitativ och kvantitativ forskning var 

aktuell inom området. Genom att granska både kvalitativ och kvantitativ forskning gavs en 

större inblick i compassion fatigue och dess omfattning vilket kan ses som metodens främsta 

styrka. Från början låg fokus på att enbart identifiera faktorer för uppkomst av compassion 



20 

fatigue emellertid framkom det dock i artiklarnas resultat hur compassion fatigue kan 

hanteras och förebyggas vilket gjorde att syftet ändrades. För att besvara examensarbetets 

syfte hade en empiriskt studie kunnat tillämpats däremot valdes detta bort då den utsatta 

tiden för arbetet begränsade möjligheten för detta. Till detta examensarbete valdes artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats, samt en artikel med mixad metod. Med hjälp av 

kvantitativa artiklar identifierades faktorer som påverkar uppkomsten av compassion fatigue, 

medan de kvalitativa artiklarna syftade mer på sjuksköterskans upplevelse av compassion 

fatigue inom yrket samt strategier för att förebygga och hantera compassion fatigue, vilket 

stärkte att Fribergs (2017) litteraturöversikt var aktuell för detta examensarbete. Enligt Polit 

och Beck (2016) är det fördelaktigt att använda artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats då detta skapar en tydligare översiktsbild samt att artiklarna kompletterar varandra. 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara Peer-reviewed samt högst tio 

år gamla, med störst fokus på forskning som var publicerade de senaste fem åren. Detta för 

att denna litteraturöversikt skulle vara så aktuell och relevant som möjligt, då äldre forskning 

kan påvisa annorlunda resultat om compassion fatigue och dess påverkan än vad det är i 

nutiden. Polit och Beck (2016) beskriver även att adekvata inklusions- och 

exklusionskriterier ökar trovärdigheten av arbetet. Avgränsningar som fanns tillgängliga i 

databaserna och som även kryssades i var att artiklarna var skrivna på engelska samt att 

artiklarna fanns tillgängliga i fulltext, vilket kan ses som en nackdel då relevanta artiklar för 

arbetet kan ha sorterats bort.  

Databaserna som användes för att söka artiklar var CINAHL Plus samt PubMed då dessa 

innehöll en variation av vårdvetenskapliga artiklar. Genom att variera sökord som berörde 

området compassion fatigue, sjuksköterskan och patienten gav detta en mängd träffar och 

relevanta artiklar för detta examensarbete valdes därmed ut. Trunkering som enligt Östlundh 

(2017) möjliggör att finna artiklar med olika böjningar av det primära sökordet användes 

under sökningarna i detta arbete. När sökordet böjdes med hjälp av trunkering tillkom fler 

antal träffar vilket gjorde att relevant forskning inte försummades. Sökorden har flertalet 

gånger bytts ut eller tagits bort för att öka respektive minska antalet träffar, detta görs enligt 

Östlundh (2017) för att finna så relevanta artiklar som möjligt. Som tidigare nämnt i arbetet 

kombinerades sökorden: compassion fatigue, nurs*, factors, secondary stress och burnout 

som slutligen ledde fram till detta examensarbetes resultat. Från början hade endast tio 

kvantitativa artiklar valts ut vilket upptäcktes vara en nackdel då relevant forskning 

åsidosattes, nya sökningar gjordes därför och tre kvalitativa studier inkluderades. Genom 

sökningarna framkom även att forskningen kring compassion fatigue var mer inriktat på 

faktorer och omfattning än sjuksköterskors upplevelser, därav fanns inte kvalitativ forskning 

i samma utsträckning som kvantitativ. Enligt Polit och Beck (2016) ger kvalitativ forskning 

en inblick i sjuksköterskans levda erfarenhet samt hur erfarenheten kan förstås i olika 

kontext. Trovärdigheten i detta examensarbete hade kunnat ökat något om mer relevant 

kvalitativ forskning fanns, däremot ansågs materialet ändå kunna besvara examensarbetets 

syfte trots den begränsade forskningen.  

En kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) utfördes på de utvalda tolv artiklar med hjälp av 

en granskningstabell. Friberg (2017) ger förslag på tretton respektive fjorton frågor till 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, av dessa valdes det ut totalt nio frågor som ansågs vara 

likvärdiga för båda ansatser. Granskningstabellen innehöll nio frågor som besvarades med ja 

eller nej. De artiklar som fick enstaka nej bedömdes ändå vara av tillräcklig kvalité för att 

besvara detta examensarbetes syfte. En svaghet med kvalitetsgranskningen var att frågorna 

kunde tolkas olika samt att det i vissa artiklar var svårt att hitta det frågorna eftersökte. De 
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utvalda artiklarna sammanställdes i en artikelmatris där det gavs en överblick och sedan 

kunde jämföra artiklarnas studier. Artiklarna lästes i sin helhet och sedan fördes en 

diskussion mellan båda parter om artiklarnas innehåll uppfattades på samma sätt, därmed 

skedde en form av validering enligt Friberg (2017).  

Samtliga artiklars metodavsnitt jämfördes övergripande, anledningen till detta var för att det 

ansågs vara intressant. Vart studien utfördes, vilken avdelning sjuksköterskorna arbetade på, 

vilken ålder de hade eller hur många års arbetslivserfarenhet de hade berördes egentligen 

inte av detta examensarbetes syfte, trots detta ansågs informationen som relevant då dessa 

faktorer kunde påverka sjuksköterskornas upplevelse av compassion fatigue. 

Examensarbetets tillförlitlighet beskrivs genom begreppen överförbarhet, giltighet, 

bekräftelsebarhet och trovärdighet som enligt Polit och Beck (2016) är kriterier för kvalitativ 

forskning. Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna appliceras på andra grupper och 

miljöer. Giltighet innebär att examensarbetet besvarar det som var tänkt att undersöka. 

Kriteriet bekräftelsebarhet innebär hur objektivt, korrekt samt relevant innehållet är. 

Trovärdighet innebär hur pålitlig innehållet i examensarbetet är samt om det innehåller 

individuell tolkning (Polit & Beck, 2016). Då det i resultatet framkom att compassion fatigue 

förekommer hos sjuksköterskor oavsett ålder, arbetsplats eller land så ansågs att kriteriet för 

överförbarhet uppnåtts, då resultatet kan appliceras på andra grupper och arbetsplatser. 

Examensarbetet uppnådde kriteriet giltighet genom att samtliga artiklars resultat besvarade 

detta examensarbetes syfte som var att kartlägga faktorer för uppkomsten av compassion 

fatigue hos sjuksköterskan samt strategier för att hantera fenomenet. Under arbetets gång 

har båda parter träffats dagligen och varit lika delaktiga till den text som skrivits. Vid 

genomläsning av artiklar så gjordes detta var för sig för att sedan tillsammans diskutera hur 

artiklarnas innehåll förståtts samt om innehållet är användbart för detta examensarbete. 

Båda parter sammanfattade varje enskild artikel kort för att sedan jämföra dessa 

sammanställningar. Detta minimerade risken för egna tolkningar samt att artiklarnas 

innehåll förvrängdes därmed ansågs att kriterierna bekräftelsebarhet samt trovärdighet är 

uppfyllda. Detta examensarbete är baserad på tolv artiklar från olika länder: Australien, 

England Jordanien, Kanada, Kina, Nya Zeeland och USA, vilket kan ses som en fördel då 

studier har valts från hela världen och det kan vara ett verktyg för att uppnå ett tydligt 

helikopterperspektiv om uppkomsten av compassion fatigue på en alltmer global nivå. 

 

6.3 Etikdiskussion 

All forskning som bedrivs måste följa vissa lagar och förordningar och beakta dess etiska 

överväganden (CODEX, 2019), vilket efterföljdes noga i detta examensarbete. Kjellström 

(2017) samt CODEX (2019) lyfter att oredlighet innebär att tidigare forskningsresultat 

förvrängs och manipuleras därför är detta examensarbete genomgående refererat enligt APA 

(American Psychological Association, 2010) för att påvisa originalkällor och undvika plagiat. 

För att undvika att arbetets resultat förvrängdes av förförståelse åsidosattes båda parters 

förutfattade meningar kring compassion fatigue redan vid examensarbetets början. Samtliga 

artiklar var skrivna på engelska därför har översättningsprogram och ordböcker använts för 

att minimera risken för feltolkningar. Krav på att utvalda artiklar ska vara Peer-reviewed och 

därmed vetenskapligt granskade av andra forskare var i fokus under hela arbetets gång. 

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes då det på dessa sidor publiceras etiskt 
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godkända artiklar. Utvalda artiklar har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2017) analysmetod 

för att säkerställa deras kvalité. Inga etiska svårigheter har uppkommit under arbetets 

process, arbetet har präglats av att hela tiden ha sanning i åtanke. 

7 SLUTSATSER 

Detta examensarbete hade som syfte att kartlägga faktorer för uppkomst samt strategier för 

att hantera compassion fatigue hos sjuksköterskor. I resultatet framkom att fenomenet 

compassion fatigue var en vanlig upplevelse hos sjuksköterskor vid regelbunden vård av 

kritiskt sjuka patienter kombinerat med rådande arbetsbelastning och stress. Sjuksköterskor 

som var yngre och mer oerfarna hade en ökad risk för att drabbas av compassion fatigue. 

Resultatet påvisade att det fanns ett behov att få prata om de egna känslorna med kollegor 

samtidigt som rädslan för att öppna sig för någon annan fanns. Sjuksköterskor hade 

svårigheter med att kunna skilja på arbetsliv och privatliv vilket gjorde att sjuksköterskorna 

ständigt gick på högvarv med arbetet ständigt i åtanke. Strategier med positiv inverkan som 

framkom i resultatet var fysisk aktivitet samt umgänge med familj och vänner, vilket kan ses 

som ett verktyg för hantering av compassion fatigue hos sjuksköterskor. Stödjande åtgärder 

från arbetsplatsen i samband med hållbara arbetstider samt ökad kunskap om faktorer som 

leder till emotionell utmattning kan minska risken att sjuksköterskor blir utbrända och 

utvecklar compassion fatigue. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Tankar som uppkommit under examensarbetets gång och som kan användas till vidare 

forskning var hur arbetstider och skiftarbete kan påverka uppkomsten av compassion fatigue 

hos sjuksköterskor då detta inte beskrevs tydligt i nuvarande forskning. En liten del av 

resultatet i detta examensarbete pekar på att skiftarbete samt nattskift har en påverkan på 

sjuksköterskor och uppkomsten av compassion fatigue. Önskvärt vore om fler studier kunde 

undersöka detta för att fastslå att arbetstiden kan vara en direkt eller indirekt faktor för 

compassion fatigue. En annan tanke som funnits med vid genomläsning av artiklar var att 

majoriteten av deltagarna i de olika studierna var kvinnor, detta kan förklaras med att 

sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke. Det hade därför varit intressant om nya 

studier fördelade könen hos deltagarna mer jämt och om resultatet därtill kommer visa att 

genus kan vara av betydelse när det kommer till compassion fatigue. 
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s-Schmidt 

C.R., & 

Lippoldt D 

 

in a Trauma 

Team: A 

Qualitative 

Study. 

team av 

akutsjuksköter

skor samt låta 

dem dela sina 

erfarenheter 

av relaterade 

stressfaktorer 

och hur de 

hanterar 

dessa. 

Urval: 6 st. 

legitimerade 

sjuksköterskor med 

minst ett års 

erfarenhet 

 

Analysmetod: 

Transkribering av 

intervjuer. 

 

teman framkom i 

fokusgruppen: positive 

aspects of job, 

stresstriggers, 

stresssymptoms, och 

coping with stress 

3 Drury, V., 

Craigie, 

M., 

Francis, 

K., Aoun, 

S., & 

Hegney, D 

G 

Compassion 

satisfaction, 

compassion 

fatigue, 

anxiety, 

depression 

and stress 

in 

registered 

nurses in 

Australia: 

Phase 2 

results 

International 

Journal of Nursing 

Management, 

United Kingdom, 

2013 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

compassion 

satisfaction, 

compassion 

fatigue, ångest, 

depression och 

stress, samt 

vidare beskriva 

de strategier 

som 

sjuksköterskor 

använder för 

att uppnå 

compassion 

satisfaction på 

arbetsplatsen. 

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: 10 

sjuksköterskor.  

 

Analysmetod: 

Transkribering av 

intervjuerna. 

 

Sjuksköterskans 

förmåga att hantera 

stress förbättras genom 

starkt socialt och 

kollegialt stöd, samt 

stöd från arbetsplatsen. 

Skiftarbete (kväll-dag) 

var en tydlig faktor till 

utbrändhet. 

9 poäng 

4 Finley, 

BA,. & 

Compassion 

Fatigue: 

Exploring 

Clinical Journal of 

Oncology Nursing, 

2017, United states 

Att undersöka 

och belysa 

sjuksköterskor

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Sjuksköterskorna 

upplevde höga krav och 

arbetsrelaterad stress 

9 poäng 

https://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.04.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c0d23fce5ab5ab815b810b1b54b2cec0f535ce43f1488fd524a96a34960cdd24d3a844ec8df1717dcf75de2a3d1ba7f6fa05d31872aa9a395b6d407fe98ac43a6212a0aa48fbac322d9d43613d1fac16d1b535efdabbf184d74accbb7ecc0ab1b6718dbe9139ce9fea7d9b97c33f5c8540f89f9100dd2a8bdadb6f62b56bb4f1619ba15f66999e308bfb38ac39f72b521a47c88123280a3ca6f00f0c9e6986943fd07bb2f3e2e93ec197fc122546abbc28697eabcf2598c23fbc6a3cf0a091263dd830af8fd97a1c5f28055b2073fb6291d004f911df1f678bb463ebdde290e23f4f3da49190e162206ceabbd6396f80f42872e1b60296051bd544f9b67727cdd2d14277076b0a90917b548fd705f77c509d588bbfe808e0449e42e798d5cb5fd86f9db3683a756a7eb3cd34ab5ede8fac1b90b95c9cf359ec48a09ee6ed7a77d606f612ff7cdccfe93493c70f4d296147f0c63b2aa28415be8500c5b10cbf8afaeb4e3fa5a6745eff105cf620ee27ea4b8cfbe66a2c138e8c620eec289e2864500cc794eed11f4a58d63f37b7dd73935012b2f6ec31932ebe023396a94a9849e55267511717c6c49389db90fe60abedb0cf56e645352950142c7ab1d96dc53c6ccfb706a99240249b5f877779daf5381ee7a7be3e005b1e48df7c21728929ff5ce5afef2748beb3662ca6464ff22019d46bd36508bd85512678203174095662d7e0a9d0a7217cfc816e6cd64388e8bcf6587e222de7c0865d90bd62abd143ef5bf3c07bf7c1fca6a15e0efccaf0d01bca7e0f073271ac62916c22fb700e5ff0e
https://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.04.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c0d23fce5ab5ab815b810b1b54b2cec0f535ce43f1488fd524a96a34960cdd24d3a844ec8df1717dcf75de2a3d1ba7f6fa05d31872aa9a395b6d407fe98ac43a6212a0aa48fbac322d9d43613d1fac16d1b535efdabbf184d74accbb7ecc0ab1b6718dbe9139ce9fea7d9b97c33f5c8540f89f9100dd2a8bdadb6f62b56bb4f1619ba15f66999e308bfb38ac39f72b521a47c88123280a3ca6f00f0c9e6986943fd07bb2f3e2e93ec197fc122546abbc28697eabcf2598c23fbc6a3cf0a091263dd830af8fd97a1c5f28055b2073fb6291d004f911df1f678bb463ebdde290e23f4f3da49190e162206ceabbd6396f80f42872e1b60296051bd544f9b67727cdd2d14277076b0a90917b548fd705f77c509d588bbfe808e0449e42e798d5cb5fd86f9db3683a756a7eb3cd34ab5ede8fac1b90b95c9cf359ec48a09ee6ed7a77d606f612ff7cdccfe93493c70f4d296147f0c63b2aa28415be8500c5b10cbf8afaeb4e3fa5a6745eff105cf620ee27ea4b8cfbe66a2c138e8c620eec289e2864500cc794eed11f4a58d63f37b7dd73935012b2f6ec31932ebe023396a94a9849e55267511717c6c49389db90fe60abedb0cf56e645352950142c7ab1d96dc53c6ccfb706a99240249b5f877779daf5381ee7a7be3e005b1e48df7c21728929ff5ce5afef2748beb3662ca6464ff22019d46bd36508bd85512678203174095662d7e0a9d0a7217cfc816e6cd64388e8bcf6587e222de7c0865d90bd62abd143ef5bf3c07bf7c1fca6a15e0efccaf0d01bca7e0f073271ac62916c22fb700e5ff0e
https://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.04.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c0d23fce5ab5ab815b810b1b54b2cec0f535ce43f1488fd524a96a34960cdd24d3a844ec8df1717dcf75de2a3d1ba7f6fa05d31872aa9a395b6d407fe98ac43a6212a0aa48fbac322d9d43613d1fac16d1b535efdabbf184d74accbb7ecc0ab1b6718dbe9139ce9fea7d9b97c33f5c8540f89f9100dd2a8bdadb6f62b56bb4f1619ba15f66999e308bfb38ac39f72b521a47c88123280a3ca6f00f0c9e6986943fd07bb2f3e2e93ec197fc122546abbc28697eabcf2598c23fbc6a3cf0a091263dd830af8fd97a1c5f28055b2073fb6291d004f911df1f678bb463ebdde290e23f4f3da49190e162206ceabbd6396f80f42872e1b60296051bd544f9b67727cdd2d14277076b0a90917b548fd705f77c509d588bbfe808e0449e42e798d5cb5fd86f9db3683a756a7eb3cd34ab5ede8fac1b90b95c9cf359ec48a09ee6ed7a77d606f612ff7cdccfe93493c70f4d296147f0c63b2aa28415be8500c5b10cbf8afaeb4e3fa5a6745eff105cf620ee27ea4b8cfbe66a2c138e8c620eec289e2864500cc794eed11f4a58d63f37b7dd73935012b2f6ec31932ebe023396a94a9849e55267511717c6c49389db90fe60abedb0cf56e645352950142c7ab1d96dc53c6ccfb706a99240249b5f877779daf5381ee7a7be3e005b1e48df7c21728929ff5ce5afef2748beb3662ca6464ff22019d46bd36508bd85512678203174095662d7e0a9d0a7217cfc816e6cd64388e8bcf6587e222de7c0865d90bd62abd143ef5bf3c07bf7c1fca6a15e0efccaf0d01bca7e0f073271ac62916c22fb700e5ff0e
https://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.04.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c0d23fce5ab5ab815b810b1b54b2cec0f535ce43f1488fd524a96a34960cdd24d3a844ec8df1717dcf75de2a3d1ba7f6fa05d31872aa9a395b6d407fe98ac43a6212a0aa48fbac322d9d43613d1fac16d1b535efdabbf184d74accbb7ecc0ab1b6718dbe9139ce9fea7d9b97c33f5c8540f89f9100dd2a8bdadb6f62b56bb4f1619ba15f66999e308bfb38ac39f72b521a47c88123280a3ca6f00f0c9e6986943fd07bb2f3e2e93ec197fc122546abbc28697eabcf2598c23fbc6a3cf0a091263dd830af8fd97a1c5f28055b2073fb6291d004f911df1f678bb463ebdde290e23f4f3da49190e162206ceabbd6396f80f42872e1b60296051bd544f9b67727cdd2d14277076b0a90917b548fd705f77c509d588bbfe808e0449e42e798d5cb5fd86f9db3683a756a7eb3cd34ab5ede8fac1b90b95c9cf359ec48a09ee6ed7a77d606f612ff7cdccfe93493c70f4d296147f0c63b2aa28415be8500c5b10cbf8afaeb4e3fa5a6745eff105cf620ee27ea4b8cfbe66a2c138e8c620eec289e2864500cc794eed11f4a58d63f37b7dd73935012b2f6ec31932ebe023396a94a9849e55267511717c6c49389db90fe60abedb0cf56e645352950142c7ab1d96dc53c6ccfb706a99240249b5f877779daf5381ee7a7be3e005b1e48df7c21728929ff5ce5afef2748beb3662ca6464ff22019d46bd36508bd85512678203174095662d7e0a9d0a7217cfc816e6cd64388e8bcf6587e222de7c0865d90bd62abd143ef5bf3c07bf7c1fca6a15e0efccaf0d01bca7e0f073271ac62916c22fb700e5ff0e
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103


   

Sheppard, 

K. 

early-career 

oncology 

nurses' 

experiences 

s erfarenheter 

av compassion 

fatigue på en 

onkologiavdel

ning 

 

Urval: Fem 

nyexaminerade 

sjuksköterskor inom 

onkologi vården. 

Analysmetod: 

Transkribering av 

intervjuerna. 

 

som gjorde att de inte 

fick den tid till 

patienterna som de 

egentligen ville. De 

upplevde att läkaren 

inte lyssnade på dem 

när de representerade 

patienten och det som 

var bäst för denne. 

Detta ledde till att 

sjuksköterskorna kände 

sig utmattade och 

arbetslivet gick ut över 

privatlivet. 

5 Gander, 

P., 

O´Keeffe, 

K., 

Santos-

Fernandez

, E., 

Huntingto

n, A., 

Walker, 

L., & 

Willis, J. 

Fatigue and 

nurses’ 

work 

patterns: 

An online 

questionnai

re survey 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 

2019, 

United Kingdom 

Att hitta 

samband 

mellan 

sjuksköterskor

s 

arbetsmönster 

och 

compassion 

fatigue. 

Kvantitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Online frågeformulär 

  

Urval: 

3133 sjuksköterskor 

med kriterium att de 

arbetade minst 30h/ 

vecka 

 

Analysmetod: 

Beskrivande analys. R-

programvara 

 

Resultatet visade att CF 

utmärkte sig bland de 

sjuksköterskor som 

arbetade nattskift och 

de sjuksköterskor som 

arbetade ett kvällspass 

och sedan ett dag pass 

och därmed inte fick sin 

sömn tillgodosedd. 

Resultatet visade även 

en skillnad mellan olika 

avdelningar. 

9 poäng 

6 Johnson, 

J., 

Cameron, 

An 

investigatio

n into the 

Journal of Research 

in Nursing, 

2019, 

Att utforska 

sambandet 

mellan 

Kvantitativ metod. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär 

Resultatet visade att 

mobbning och 

diskriminering gav 

9 poäng 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a21d5d-eae6-442d-ac52-7c046eaf1fd7%40sessionmgr103


   

L., 

Mitchinso

n, L., 

Parmar, 

M., Opio-

te, G., 

Louch, G., 

& Grange, 

A. 

relationship

s between 

bullying, 

discriminati

on, burnout 

and patient 

safety in 

nurses and 

midwives: 

is burnout a 

mediator? 

United Kingdom mobbning på 

arbetsplatsen, 

diskriminering 

och 

utbrändhet 

hos 

sjuksköterskor 

och 

barnmorskor. 

 

Urval: 528 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

 

Analysmetod: 

Beskrivande analys. 

SEM – analys. 

förhöjd risk för 

utbrändhet. Särskilt 

utsatta var svarta, 

asiatiska eller 

minoritetsetniska 

sjuksköterskor som 

diskriminerades oftare 

än vita sjuksköterskor. 

7 Liu, X., 

Zheng, J., 

Liu, K., 

Gedney 

Baggs, J., 

Liu, J., 

Wu, Y., & 

You, L. 

Hospital 

nursing 

organizatio

nal factors, 

nursing 

care left 

undone, 

and nurse 

burnout as 

predictors 

of patient 

safety: A 

structural 

equation 

modeling 

analysis 

International 

Journal of Nursing 

Management, 2018, 

United Kingdom 

Att undersöka 

effekterna på 

patientsäkerhe

ten genom 

sjukvårdens 

arbetsmiljö, 

arbetsbelastni

ngen, 

omvårdnad 

och 

utbrändhet 

hos 

sjuksköterskor

. 

Kvantitativ metod. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. 

  

Urval: 1542 

sjuksköterskor. 

  

Analysmetod: 

Beskrivande analys. 

IBM SPSS Statistics. 

 

Bättre arbetsmiljö 

associerades med bättre 

patientsäkerhet både 

direkt och indirekt. 

Lägre arbetsbelastning 

är främst indirekt 

relaterad till bättre 

patientsäkerhet. 

Omvårdnad som inte 

var utfört till slutet och 

sjuksköterskans 

utbrändhet var negativt 

förknippade med 

patientsäkerheten. 

9 poäng 

8 Okoli, 

C.T.C., 

Seng, S., 

Otachi, 

A cross‐

sectional 

examinatio

n of factors 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing, 

2019, 

Att undersöka 

skillnaderna i 

compassion 

satisfaction, 

Kvantitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Online undersökning  

 

Studiens resultat 

bestämde att 

uppkomsten av 

compassion 

9 poäng 



   

J.K., 

Higgins, 

J.T., 

Lawrence, 

J., Lykins, 

A., Bryant, 

E. 

associated 

with 

compassion 

satisfaction 

and 

compassion 

fatigue 

across 

healthcare 

workers in 

an 

academic 

medical 

centre 

Australia utbrändhet 

och sekundär 

traumatisk 

stress genom 

att bedöma 

demografiska, 

arbetsrelaterad

e och 

beteendefaktor

er förknippade 

med dessa 

resultat. 

Urval: 764 

sjuksköterskor  

Analysmetod: 

Beskrivande analys. 

IBM SPSS Statistics. 

 

satisfaction, utbrändhet 

och sekundär 

traumatisk stress 

varierar mellan olika 

verksamheter och 

avdelningar. 

Demografiska, 

arbetsrelaterade, 

beteendemässiga och 

arbetsmässiga faktorer 

(erfarenhet av våld på 

arbetsplatsen) 

varierade väldigt 

mycket, men 

sömnkvalitet var en 

gemensam faktor som 

behöver forskas 

djupare. Hur mycket 

och hur väl 

sjuksköterskor sover är 

ett sätt att ytterligare 

förstå minskad 

compassion satisfaction 

och ökad utbrändhet 

bland 

sjukvårdspersonal. 

9 Perry, B., 

Toffner, 

G., 

Merrick, 

An 

exploration 

of the 

experience 

of 

Canadian oncology 

nursing journal, 

2011, Canada 

 

Att beskriva 

onkologisjuksk

öterskors 

erfarenhet av 

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med 

öppna frågor. 

 

Vidare identifierades 

fem olika teman som 

beskrev upplevelsen av 

compassion fatigue 

- Brist på stöd 

9 poäng 



   

T., Dalton, 

J 

 

compassion 

fatigue in 

clinical 

oncology 

nurses 

 

compassion 

fatigue 

 

Urval: 11 

sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

Transkribering av 

intervjuerna 

 

- Bristfällig kunskap om 

compassion fatigue  

- Brist på tid eller 

möjlighet att ge vård av 

god kvalitet 

- Oförmåga att lindra 

lidande 

- Emotionell och fysisk 

stress utanför jobbet 

 

 

10 Wang, J., 

Okoli, 

CTC., He, 

H., Feng, 

F., Li, J., 

Zhuang, 

L., & Lin, 

M. 

Factors 

associated 

with 

compassion 

satisfaction, 

burnout, 

and 

secondary 

traumatic 

stress 

among 

Chinese 

nurses in 

tertiary 

hospitals: A 

cross-

sectional 

study 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 2019, 

United Kingdom 

Att bedöma 

förekomsten 

av compassion 

fatigue hos 

kinesiska 

sjuksköterskor 

samt 

undersöka 

vilka faktorer 

som är 

förknippade 

med detta. 

Kvantitativ metod.  

Datainsamlingsmeto

d: Ett ProQol-5 

frågeformulär  

 

Urval: 1044 

sjuksköterskor från 11 

olika sjukhus. 

 

Analysmetod: 

Beskrivande analys. 

IBM SPSS Statistics. 

 

 Resultatet visade att 

ålder över 36, vara gift, 

trivas på jobbet samt 

god sömnkvalitet var 

faktorer som påverkade 

positivt på compassion 

satisfaction. Motsatsen 

samt rökning visade 

ökad risk för 

Compassion fatigue. 

7 poäng 



   

11 Yu, H., 

Jiang, A., 

Shen, J. 

Prevalence 

and 

predictors 

of 

compassion 

fatigue, 

burnout 

and 

compassion 

satisfaction 

among 

oncology 

nurses: A 

cross-

sectional 

survey 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 2016, 

United Kingdom 

Att beskriva 

och utforska 

förekomsten 

av faktorer 

som påverkar 

professionell 

livskvalitet 

(compassion 

fatigue, 

burnout och 

compassion 

satisfaction) 

bland 

kinesiska 

onkologiska 

sjuksköterskor

. 

Kvantitativ metod. 

Datainsamlingsmeto

d: Frågeformulär. 

Urval: 669 

sjuksköterskor, med 

minst 1 års 

erfarenhet  

 

Analysmetod: 

Beskrivande analys. 

IBM SPSS Statistics. 

 

Högre compassion 

fatigue hittades bland 

onkologiska 

sjuksköterskor som 

hade flera års 

erfarenhet av 

omvårdnad, arbetade 

på sekundära sjukhus 

och antog passiv 

“coping” stil. 

Utbildning och stöd 

från verksamheten var 

betydande faktorer, 

samt att individens 

egen personlighet var 

den starkaste faktor för 

compassion 

satisfaction. Därmed 

var neurotism - 

emotionell instabilitet 

en betydande faktor för 

compassion fatigue 

(hos 24,4%). 

9 poäng 

12 Yu, J., 

Song, Y., 

Dong, H., 

Su, X., 

Zhang, P. 

Factors 

associated 

with the 

general 

well‐being 

of nurses in 

a tertiary 

Chinese 

Journal of Nursing 

Management, 2020, 

United Kingdom 

  Att bedöma 

allmänt 

välbefinnande 

och faktorer 

som bidrar till 

detta bland 

sjuksköterskor

. 

Kvantitativ metod. 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
 

Urval: 573 
sjuksköterskor 
 

Civil status och klinisk 

rang hade en positiv 

inverkan på allmänt 

välbefinnande, särskilt 

när sjuksköterskor var 

gifta eller i positionen 

av biträdande chef. 

Arbetsmiljön hade dock 

9 poäng 



   

hospital: A 

cross‐

sectional 

study 

Analysmetod: 
Beskrivande analys. 
IBM SPSS Statistics. 
 

en negativ inverkan på 

allmänt välbefinnande, 

särskilt när 

sjuksköterskans stress 

kom från kollegor vilket 

ledde till ångestkänslor. 
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