
 

 

 

Självständigt arbete 15hp 

Compassion fatigue ur 

sjuksköterskans perspektiv 
- En systematisk litteraturstudie 

 

Författare: Charlotte Ebenhart & Simon Uldén 

Handledare: Ulla Peterson 

Examinator: Sten-Ove Andersson 

Termin: HT 2016 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatexamen 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Bakgrund: I den vårdande professionen kommer sjuksköterskan att ta del av patientens 

lidande genom förmågan av compassion. Sjuksköterskans användande av sig själv som 

ett instrument kan utveckla en emotionell utbrändhet kallad compassion fatigue (CF). 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där 12 artiklar med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats ingick. Följande kategorier framkom: Orsaker till compassion fatigue, 

upplevelser av compassion fatigue och faktorer som motverkar compassion fatigue.  

Resultat: Sjuksköterskor upplevde att CF växte fram på grund av tidigare traumatiska 

händelser i arbetet, utmanande arbetsmiljö, brist på stöd från omgivningen eller brist på 

kunskap om tillståndet. Sjuksköterskors upplevelser av CF innefattade känslor av 

otillräcklighet, dehumanisering och svårigheter att återhämta sig på grund av 

utmattning. Genom att sjuksköterskor utsatte sig för mindre påfrestningar på 

arbetsplatsen, hade en positiv inställning, sökte stöd från omgivningen, ökade sin 

kunskap om CF eller sökte en närmare vårdrelation till sina patienter, kunde CF 

motverkas.  

Slutsats: Patientsäkerheten kan äventyras då sjuksköterskor förbiser patienter när de 

upplever CF. Sjuksköterskor är i behov av utbildning om CF och bör få möjlighet till 

regelbunden reflektion för att minska risken att utveckla CF.  

 

Nyckelord 
Compassion fatigue, sjuksköterskans upplevelser 

 

Tack 
Varmt tack till vår handledare Ulla Peterson för ditt engagemang i ämnet och 

uppmuntrande vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer i vår 

närhet som har stöttat oss under processen. 
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1 Inledning  
Sjuksköterskan ställs inför ett flertal utmaningar i form av omhändertagande av lidande 

patienter, administrativa uppgifter och krav på förhållningssätt och vårdteknik. 

Författarna har under verksamhetsförlagd utbildning sett sjuksköterskor som tycks 

förlorat en del av sin empatiska förmåga och vilja att bry sig om sina patienter. 

Fenomenet förekommer hos sjuksköterskor, dock verkar få personer känna till 

begreppet compassion fatigue (CF). Viljan att förebygga uppkomsten av CF och bidra 

till en ökad kunskap i ämnet la grunden till arbetets utformning. 

 

2 Bakgrund 
För att ge läsaren en beskrivning av begreppet CF presenteras närliggande begrepp med 

den vårdande relationen som grund. 

 

 Den vårdande relationen  2.1

En vårdande relation kännetecknas av att sjuksköterskan visar förståelse, omsorg och 

har empati för patienten (Bhave & Glomb, 2009; Chou, Hecker & Martin, 2012). Kasén 

(2002) beskriver den vårdande relationen som en asymmetrisk relation där 

sjuksköterskan tar del av, lyssnar och tillgodoser patientens behov och önskemål, 

samtidigt som patienten delar med sig och visar sig sårbar för att kunna bli hjälpt. 

Relationen skapar en förbindelse mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan 

blir medaktör till patientens lidande, vilket skapar en transpersonell vårdande relation. 

En vårdande relation beskrivs som en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna 

upprätthålla en god vård och bibehålla patientens värdighet (Kasén, 2002). Eriksson 

(1994) menar att compassion är kraften som motiverar en person till att vårda, vilket är 

essentiellt för att skapa en vårdande relation.  

 

Enligt International Council Of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor har alla 

världens sjuksköterskor ett moraliskt ansvar för egna bedömningar och beslut. De fyra 

grundläggande ansvarsområden sjuksköterskan har är att befrämja hälsa, förebygga 

sjukdom, återuppbygga hälsa och lindra lidande. Syftet med den etiska koden är att 

förena alla världens sjuksköterskor till ett ömsesidigt förhållningssätt, utan att påverkas 

av ländernas egna lagar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). Äkta känslor som 

förståelse, omsorg och empati kan vara svåra att framkalla i en vårdande relation. 

Sjuksköterskan beräknas ändå kunna agera som om känslorna finns där på grund av de 
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krav som ställs på sjuksköterskan. Gester, skiftande ansiktsuttryck och mimik fungerar 

ibland som skådespel där förståelse, omsorg eller empati saknas (Bhave & Glomb, 

2009; Chou et al., 2012). Skådespelet som ibland används av sjuksköterskor kan ha en 

negativ effekt på deras välbefinnande, med följder som missnöje på arbetsplatsen och 

emotionell trötthet ifall det fortgår under en tid (Bakker, Hakanen, Demerouti & 

Xanthopoulou, 2007; Chou et al., 2012). Välbefinnande kan uppstå trots en viss 

känslomässig utmattning hos sjuksköterskan. Det behöver finnas vissa förutsättningar 

som en meningsfullhet på arbetsplatsen, att sjuksköterskan får stöd och känner kontroll 

samt hopp om att allt kommer bli bättre till slut (Stamm, 2002). Den etiska koden 

beskriver att ”Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2009, s. 5), vilket speglas av Watson (2007) i “The 

theory of human caring” där en av grundpelarna är att sjuksköterskan ska reflektera över 

sig själv och sitt eget mående för att kunna garantera god vård. 

 

 Compassion 2.2
För att förstå begreppet CF och begränsa möjligheterna till missförstånd, måste en 

definition av compassion tydliggöras. Litteraturen lyfter ibland empati, sympati och 

compassion som synonymer, vilket skapar en viss problematik kring begreppens 

betydelse. Enligt ett flertal forskare är problematiken överraskande då compassion ses 

som ett nyckelattribut hos sjuksköterskor för att de ska kunna utöva sin profession 

korrekt (Ledoux, 2015; Schantz, 2007). Compassion är ett svar på mänsklig sårbarhet 

som informerar och motiverar människan till en plikt gentemot andra varelser och 

skapar en vilja att agera för andras skull. Viljan att agera för att minska lidande är det 

som skiljer compassion från de relaterade begreppen empati och sympati (Cole-King & 

Gilbert, 2011; Ledoux, 2015). Motivationen till att minska lidande föregås dock ofta av 

en empatisk reaktion vilket gör att empati inte bör ses som en synonym eller ett helt 

frånskilt begrepp, utan snarare som en av flera komponenter i begreppet compassion 

(Cole-King & Gilbert, 2011). Empati innebär att en person omedvetet eller medvetet 

förstår en annan persons känslotillstånd och lidande med hjälp av tidigare erfarenheter, 

vilket kan resultera i att sjuksköterskan känner ett liknande lidande patienten upplever. 

Skillnaden mellan sympati och empati är att sjuksköterskan inte upplever patientens 

lidande vid sympati. Sjuksköterskan förstår att patienten lider men känner 

nödvändigtvis inte känslan själv som vid empati (Schantz, 2007). Ur ett evolutionärt 

perspektiv har compassion vuxit fram för att människan ska ha en vilja att skydda sin 
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sårbara avkomma, samt möjliggöra ett samarbete med personer som inte tillhör den 

egna familjen (Cole-King & Gilbert, 2011; Ledoux, 2015). 

 

Det som får människan att vilja ta hand om sina medmänniskor och som är grunden till 

känslan av compassion är hormonet oxytocin. När en person hjälper en annan person 

eller om de rör vid varandra frigörs oxytocin. Hormonet frigörs för att personen ska få 

en känsla av kontakt och trygghet. Syftet med känslan av kontakt när personer tar hand 

om eller rör vid varandra är att öka överlevnaden i gruppen. Oxytocin har benämnts som 

det vårdande hormonet eftersom det är mycket aktivt hos vårdpersonal. Hormonet 

utsöndras i mindre mängd vid stress eller när exempelvis sjuksköterskan återkommande 

misslyckas med att hjälpa patienter (Ledoux, 2015). När sjuksköterskan har 

compassion, lyckas vårda till sin bästa förmåga och känner sig tillfredsställd med 

resultatet, skapar oxytocinet i sin tur en känsla av compassion satisfaction (CS). CS 

upplevs när sjuksköterskan känner tillfredsställelse att vårda i sitt arbete och kan 

tillgodose den lidandes behov (Stamm, 2002).  

 

 Compassion fatigue 2.3
CF myntades första gången av sjuksköterskan Carla Joinson som använde sig av 

begreppet i en artikel publicerad i Nursing magazine 1992. Joinson (1992) undersökte 

en speciell typ av burnout som sjuksköterskor i akutvårdsverksamhet kunde drabbas av, 

vilket benämndes compassion fatigue. Figley (2002) och Joinson (1992) menar att alla 

kan drabbas av CF oavsett yrkesgrupp och roll i samhället, men tillägger att 

vårdpersonal är en särskilt utsatt grupp. Joinson (1992) beskriver vidare att 

sjuksköterskor kan drabbas av CF på grund av den stress som skapas när de ställs inför 

etiska dilemman. Ett exempel på ett etiskt dilemma kan vara att sjuksköterskan, utöver 

den vårdande rollen, måste utföra olika administrativa och organisatoriska uppgifter. 

När sjuksköterskan upplever en känsla av otillräcklighet och hade velat göra mer för 

patientens välbefinnande, kan det skapa en inre stress hos sjuksköterskan (Joinson, 

1992). CF beskrivs som ett tillstånd av emotionell utmattning och resultatet av ett för 

stort empatiskt engagemang i arbetet som sjuksköterska, vilket benämns som kostnaden 

av att vårda (Figley, 2002). Den empatiska länken som finns, och bör finnas mellan 

patienten och sjuksköterskan kan medföra att sjuksköterskan riskerar att absorbera de 

känslor patienten upplever, vilket på sikt kan medföra en upplevelse av CF (Figley, 

2002; Showalter, 2010). CF har setts leda till en ökad risk för ohälsa hos sjuksköterskor 
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och skapar en ökad arbetsbelastning på övrig vårdpersonal, vilket leder till en minskad 

patientsäkerhet (Hegney et al., 2014; Sabo, 2011). Forskning kring CF pågår i större 

delar av världen inkluderat Nordamerika, Asien, Europa, Mellanöstern, Afrika och 

Australien, vilket visar på att CF förekommer hos sjuksköterskor oberoende av 

geografiskt verksamhetsområde (Ledoux, 2015). Sabo (2011) lyfter i en 

litteratursammanställning att CF är ett problem hos världens sjuksköterskor som måste 

tas upp på internationell nivå för att inte skapa framtida problem inom hälso- och 

sjukvården, då CF har setts leda till att sjuksköterskor lämnar yrket. Flera forskare 

belyser risken med den ökade förekomsten av CF hos sjuksköterskor och lyfter att 

ansvariga inom hälso- och sjukvården borde koncentrera sig på att hitta strategier för att 

behålla befintliga sjuksköterskor i hälso- och sjukvården (Hegney et al., 2014; 

Showalter, 2010). 

 

2.3.1 Burnout och secondary traumatic stress 

I ett flertal litteraturöversikter beskrivs problematiken av att det finns ett antal olika 

begrepp som används synonymt med CF (Ledoux, 2015; Sabo, 2011; Sorenson, Bolick, 

Wright & Hamilton, 2016). Ledoux (2015) lyfter dock särdrag i de olika begreppen och 

menar att det inte alltid är passande att se dem som synonymer, utan istället som 

komponenter av CF. De begrepp som litteraturen lyfter förutom CF är secondary 

traumatic stress (STS) och burnout (BO) (Ledoux, 2015). Mathieu (2012) sammanfattar 

skillnaden som att CF speglar den känslomässiga och fysiska nedbrytningen som sker 

på grund av det som länkar samman individer, exempelvis empati, hopp och 

compassion. STS är resultatet av att vara vittne till en eller flera traumatiska händelser 

vilket skapar PTSD-liknande symptom med exempelvis minnesluckor, likgiltighet och 

sömnsvårigheter. BO beskrivs som en fysisk och emotionell utmattning associerad till 

arbetsmiljön. BO skiljer sig dock från STS och CF på grund av att det nödvändigtvis 

inte betyder att personen har upplevt någon traumatisk händelse som skapat PTSD-

symptom, eller att någon nedbrytning av förmågan till compassion har ägt rum. BO kan 

således förekomma oberoende av den vårdande professionen och enbart vara relaterat 

till arbetsmiljön, CF kan däremot endast uppstå när vård utförs (Mathieu, 2012). Det 

vanligaste instrumentet för att mäta CF, Professional Quality Of  Life (ProQOL), mäter 

nivån av CF genom att identifiera nivåerna av BO och STS. Instrumentet kan endast 

identifiera en ökad risk för CF och kan inte användas för diagnostisering. CS kan utgöra 

en skyddande faktor mot CF, det vill säga då sjuksköterskan känner sig tillfredsställd 

med den vårdande professionen. En hög nivå av CS minskar således risken för att 
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drabbas av CF (Coetzee & Klopper, 2010; Sabo, 2011; Stamm, 2002, 2010). CS 

behöver nödvändigtvis inte vara en motsats till CF, utan de två fenomenen kan upplevas 

parallellt med varandra (Ledoux, 2015; Stamm, 2002).  

 

2.3.2 Definition av begreppet compassion fatigue 

Coetzee och Klopper (2010) har valt att definiera begreppet enligt följande:  

Compassion fatigue är det slutliga resultatet av en progressiv och ackumulativ process. 

Det orsakas av en utdragen, kontinuerlig och intensiv kontakt med patienter, 

användningen av sig själv som ett instrument, och exponeringen för stress. Det 

utvecklas från ett tillstånd av compassion discomfort som övergår i compassion stress 

vid otillräcklig vila. Sjuksköterskan överstiger då sin uthållighetsnivå och i slutändan 

resulterar det i CF. CF är ett tillstånd där energin associerad med compassion är 

förbrukad hos sjuksköterskor som överskridit sin förmåga att återhämta sig. Alla stegen 

visar sig med tydliga fysiska, sociala, emotionella, andliga och intellektuella 

förändringar som ökar i intensitet med varje progressivt tillstånd (Författarnas 

översättning, Coetzee & Klopper, 2010, s. 237). 

 

För att eliminera eventuell problematik i översättningen av definitionen författad av 

Coetzee och Klopper (2010), inkluderas den teoretiska definition på originalspråket: 

 

Compassion fatigue is the final result of a progressive and cumulative process that is 

caused by pro-longed, continuous, and intense contact with patients, the use of self, and 

exposure to stress. It evolves from a state of compassion discomfort, which if not 

effaced through adequate rest, leads to compassion stress that exceeds nurses’ 

endurance levels and ultimately results in compassion fatigue. Compassion fatigue is a 

state where the compassion-ate energy that is expended by nurses has surpassed their 

restorative processes, with recovery power being lost. All these states manifest with 

marked physical, social, emotional, spiritual, and intellectual changes that increase in 

intensity with each progressive state (Coetzee & Klopper, 2010, s. 237). 

 

Coetzee och Klopper (2010) har utvecklat en modell för att förklara förloppet som 

mynnar ut i CF, med de föregående stegen compassion discomfort och compassion 

stress. I modellen beskrivs det att de olika stegen orsakas av samma faktorer och 

övergår i nästliggande fas över tid på grund av en kontinuerlig utsatthet för stress och 

användandet av sig själv som ett instrument. Där användandet av sig själv som ett 

instrument avser att sjuksköterskan utför sin arbetsuppgift med hjälp av egen fysisk och 
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psykisk förmåga. Stegen skiljer sig åt genom olika symptom med eskalerande 

allvarlighetsgrad. Compassion discomfort uttrycker sig genom trötthet, minskad 

entusiasm och en reducerad förmåga till omtänksamhet hos sjuksköterskan. Det kan 

sammanfattas som att sjuksköterskan inte känner sig bekväm med att hjälpa den 

lidande. Compassion stress visar sig i att sjuksköterskan är lättirriterad, uttråkad och har 

en oförmåga att dela patientens lidande. Sjuksköterskan har även en minskad 

uthållighet, styrka och koncentrationsförmåga. CF är den slutliga fasen där 

sjuksköterskan inte längre känner ett begär av att vilja handla för att hjälpa den lidande 

patienten. Sjuksköterskan med CF är likgiltig inför patienter och har en övervägande 

känsla av att vilja sluta arbeta som sjuksköterska. Apati, bristande omdöme, 

sömnsvårigheter, pessimism och likgiltighet kan förekomma som symptom hos den som 

drabbas av CF (Coetzee & Klopper, 2010). Det existerar fortfarande en osäkerhet kring 

definitionen av begreppet CF, vilket gör att det krävs ytterligare forskning för att skapa 

konsensus (Coetzee & Klopper, 2010; Ledoux, 2015; Sabo, 2011; Sorenson et al., 

2016). 

 

 Teoretisk referensram 2.4
Den teoretiska referensram som används i föreliggande studie är skapad år 1979 av 

Watson (1993) och kallas för “The theory of human caring”. Teorin utgår ifrån tio 

grundpelare som benämns karativa faktorer och grundar sig i ett existentialistiskt och 

fenomenologiskt perspektiv (Watson, 1993, 2007). 

 

Tabell 1. Watsons (2007) karativa faktorer och processer. 

Karativa faktorer  

(står fast över tid) 
Karativa processer 

(flytande över tid) 

1. Humanistic –Altruistic Values.  1. Practicing Loving-kindness & Equanimity for self and other. 

2. Instilling/enabling Faith & Hope.  2. Being authentically present to/enabling/sustaining/honoring deep 

belief system and subjective world of self/other 

3. Cultivation of Sensitivity to 

one’s self and other.  
3. Cultivating of one’s own spiritual practices; deepening 

selfawareness, going beyond “ego self”. 

4. Development of helping-trusting, 

human caring relationship. 
4. Developing and sustaining a helping-trusting, authentic caring 

relationship. 

5. Promotion and acceptance of 

expression of 
positive and negative feelings. 

5. Being present to, and supportive of, the expression of positive 

and negative feelings as a connection with deeper spirit of self and 

the one-being-cared-for. 

6. Systematic use of scientific 6. Creatively using presence of self and all ways of knowing/ 
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(creative) problemsolving caring 

process. 
multiple ways of Being/doing as part of the caring process; 

engaging in artistry of caring-healing practices. 

7. Promotion of transpersonal 

teaching-learning. 
7. Engaging in genuine teaching-learning experiences that attend to 

whole person, their meaning; attempting to stay within other’s 

frame of reference. 

8. Provision for a supportive, 

protective, and/or corrective 

mental, social, spiritual 

environment. 

8. Creating healing environment at all levels (physical, 

nonphysical, subtle environment of energy and consciousness 

whereby wholeness, beauty, comfort, dignity and peace are 
potentiated. 

9. Assistance with gratification of 

human needs. 
9. Assisting with basic needs, with an intentional, caring 

consciousness of touching and working with embodied spirit of 

individual, honoring unity of Being; allowing for spiritual 

emergence. 

10. Allowance for existential-

phenomenological 
spiritual dimensions. 

10. Opening and attending to spiritual-mysterious, unknown 

existential dimensions of life-death; attending to soul care for self 

and one- being- cared- for (Watson, 2007). 

 

För att kunna implementera teorin i hälso- och sjukvården förutsätter det en 

kunskapsbas och klinisk kompetens. De tio karativa faktorerna fungerar som hjälp för 

att uppnå målet att förbättra patientens hälsa, där sjuksköterskan använder sig själv som 

ett instrument i den mänskliga omsorgsprocessen. För att använda teorin bör 

sjuksköterskan vara självmedveten för att kunna använda sig själv i en transpersonell 

relation med patienten. Den transpersonella relationen mellan sjuksköterska och patient 

beskrivs som essentiell för en god omvårdnad, där sjuksköterskan ska tänka i ett 

helhetsperspektiv beträffande kropp, ande och själ. Den transpersonella relationen 

sjuksköterskan uppnår i hälso- och sjukvården leder till att sjuksköterskan får möjlighet 

att känna uppskattning av att hjälpa en annan individ (Watson, 1993). Watson (2007) 

lyfter vikten av att följa alla punkter i teorin för att kunna agera på ett adekvat sätt som 

sjuksköterska. Samtidigt betonas det att sjuksköterskan bör kunna reflektera över det 

egna måendet för att kunna motverka eventuella emotionella problem, då påfrestningen 

av att leva upp till kraven som ställs kan upplevas som stora (Watson, 2007).  

 

3 Problemformulering 
Compassion är kraften som motiverar en person till att vårda, vilket är essentiellt för att 

skapa en vårdande relation. Det har beskrivits som ett hos sjuksköterskan framträdande 

attribut för att professionen ska kunna utföras korrekt. En vårdande relation förutsätter 

att sjuksköterskan visar compassion, förståelse, omsorg och har empati för patienten. 

Sjuksköterskan blir därigenom medaktör i patientens lidande. När sjuksköterskan under 

en längre tid möter ett lidande hos patienter, i kombination med stress och användandet 
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av sig själv som ett instrument, riskerar det att bryta ned förmågan till compassion och 

bidra till ökad risk för CF. Tidigare forskning har visat att CF ökar risken för ohälsa hos 

sjuksköterskor, minskar patientsäkerheten och kan leda till att de väljer att lämna yrket. 

Sjuksköterskor med CF ökar även arbetsbelastningen för sjuksköterskor på samma 

avdelning som inte lider av CF. För att i framtiden försöka förhindra CF hos 

sjuksköterskor är det viktigt att belysa deras erfarenheter av tillståndet (Hegney et al., 

2014).  

 

4 Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue.  

 

Frågeställningar:  

Vad kan enligt sjuksköterskor orsaka compassion fatigue?  

Hur upplever sjuksköterskor att vara drabbade av compassion fatigue?  

Vilka faktorer identifierar sjuksköterskor som skyddande mot compassion fatigue? 

 

5 Metod 
För att besvara föreliggande studies syfte med tidsaspekten i åtanke, valdes en 

systematisk litteraturstudie som metod. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

kännetecknas en systematisk litteraturstudie av att en sammanställning över aktuellt 

forskningsläge inom valt område utförs. Föreliggande studie bestod av tre 

frågeställningar som genererades med en deduktiv ansats efter framtagning av studiens 

bakgrund. Frågeställningarna genererade i sin tur kategorier som struktur för resultatet, 

vilket Forsberg och Wengström (2016) beskriver som en lämplig metod för att 

underlätta strukturen av information. Resterande analys av material genomfördes med 

en induktiv ansats. 

 

 Datainsamling 5.1

De databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar var Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna valdes utifrån deras enskilda områden och för att identifiera 

relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är 

Cinahl en databas som fokuserar på omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. 

PubMed är en databas som innehåller forskning om omvårdnad, medicin samt 
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odontologi. PsycINFO är en databas som fokuserar på forskning inom psykologi samt 

omvårdnad och medicin.  

 

5.1.1 Avgränsningar 

I början av processen fanns det funderingar om att avgränsa sökningen till artiklar som 

var högst fem år gamla, med syftet att aktuella artiklar skulle identifieras. En 

pilotsökning genomfördes som visade att avgränsningen uteslöt artiklar som var 

relevanta utifrån studiens syfte, vilket bidrog till att den slutliga sökningen kom att 

omfatta artiklar utgivna från och med år 2006. Artiklarna skulle även vara skrivna på 

engelska, svenska, danska eller norska. Att artiklarna skulle svara mot studiens syfte, ha 

ett fokus på sjuksköterskans perspektiv och vara förstahandsstudier som fokuserar på 

CF, var inklusionskriterier som användes för att identifiera användbara artiklar utifrån 

studiens syfte. Inga avgränsningar avseende ålder på deltagare eller studiedesign 

gjordes. Kristensson (2014) menar att faktorer som ålder på forskningen och deltagarna 

i studien, språk samt studiedesign är exempel på avgränsningar som kan användas. 

Litteratursökningar bör vara avgränsade så att ett relevant och aktuellt sökresultat 

uppnås, där det samtidigt tas hänsyn till artiklars kvalitet (Kristensson, 2014). Att 

artiklarna eller tidsskrifterna i sökningen skulle vara peer reviewed var ytterligare en 

avgränsning som användes. Det innebär att artiklarna har blivit granskade av oberoende 

forskare innan de publicerats i respektive tidskrifter. Att en artikel har blivit peer 

reviewed ger en försäkran om att studien är av god kvalitet (Vetenskapsrådet, 2016). I 

Cinahl och PsycINFO användes funktionen peer reviewed som avgränsning för att 

artiklarna i sökningen skulle vara av god kvalitet. I PubMed finns inte funktionen peer 

reviewed, därför användes Ulrichsweb för att granska tidskrifterna artiklarna är 

publicerade i, vilket Henricson (2012) beskriver som lämpligt för att säkerställa 

kvaliteten av artiklar i PubMed.  

 

5.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Den genomförda pilotsökningen innehöll frassökning på huvudbegreppet compassion 

fatigue. Efter genomgång av ett antal slumpmässigt valda artiklar i pilotsökningen 

påträffades sökorden vicarious traumatization och secondary traumatic stress som 

gränsade till begreppet CF. De relaterade begreppen inkluderades i ytterligare 

pilotsökningar, men uteslöts senare från den slutliga sökningen då författarna ansåg det 

som riskabelt att använda dem. Anledningen till varför det ansågs riskabelt var för att ett 

flertal författare tidigare belyst problematiken i användandet av de två begreppen som 
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synonymer i litteraturen då det kan ge felaktiga resultat (Ledoux, 2015; Sabo, 2011; 

Sorenson et al., 2016). 

 

För att begränsa sökningen till sjuksköterskans profession, vilket speglar den 

föreliggande studies syfte, identifierades sökorden nurse och caregiver. Östlundh 

(2012) menar att det kan vara fördelaktigt att kombinera sökord för att skapa en ökad 

relevans bland artiklar. I varje databas identifierades det vilka ämnesord som kunde 

användas i sökningarna. Vidare menar Östlundh (2012) att benämningen på ämnesord 

kan skilja sig mellan databaser i form av mesh-termer, major headings eller major 

concepts, samt finnas med i en databas och saknas i en annan. Ämnesorden nurses och 

caregivers identifierades och användes i samtliga databassökningar. Compassion fatigue 

användes i PsycINFO och PubMed, men användes inte i Cinahl för att begreppet 

saknades som ämnesord där (2016-10-18). På grund av att ämnesordet compassion 

fatigue är en ny term i både PubMed (2016) och PsycINFO (2015) medför det att 

samtliga artiklar med huvudområdet CF inte blivit indexerade. Det kom att bidra till att 

en fritextsökning i kombination med ämnesorden användes. För att skapa en bredare 

sökning och inte riskera ett bortfall användes sökorden nurs* och caregiver* med 

trunkering och “compassion fatigue” som frassökning. Till sist kombinerades 

ämnesorden och sökorden i ett booleskt sökförfarande med sökoperatorerna AND och 

OR för att omfatta relevanta artiklar och utesluta det som inte ansågs höra till den 

föreliggande studiens syfte. Den booleska sökningen inleddes med en första sökning för 

att kombinera sökorden nurs, caregiver och ämnesorden nurses och caregivers med 

sökoperatorn OR. I nästa sökning kombinerades sökordet compassion fatigue i 

frassökning och ämnesordet compassion fatigue med sökoperatorn OR. Sista steget i 

sökningen var att kombinera den första och den andra gruppsökningen med 

sökoperatorn AND. Östlundh (2012) menar att sökoperatorn OR används för att bredda 

en sökning och inkludera alla termer som önskas bli funna i aktuell sökning. 

Sökoperatorn AND används för att samtliga termer som kombineras ska vara 

inkluderade i de artiklar som ingår i träfflistan. 

 

Pilotsökningen genomfördes i mitten av september 2016 och den slutliga sökningen för 

studien i de olika databaserna genomfördes mellan datumen 11-17 oktober 2016. I 

Cinahl genomfördes sökningen den 2016-10-11 och resulterade i 167 träffar där 

samtliga titlar och 116 av träffarnas abstracts lästes. Slutligen gick 43 av de lästa 
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abstracten vidare för genomgång och läsning av hela artiklar. Av de genomgångna 

artiklarna i Cinahl gick sedan åtta vidare för kvalitetsgranskning. I PsycINFO 

genomfördes sökningen 2016-10-14 med 99 träffar. Av de 99 träffarna lästes samtliga 

titlar som sedan sorterades ut till 58 relevanta abstracts som lästes, där tio gick vidare 

för läsning av fullständiga artiklar. Av de tio artiklarna som valdes ut i PsycINFO gick 

två vidare för kvalitetsgranskning. I PubMed genomfördes sökningen 2016-10-17 och 

resulterade i 230 träffar där samtliga titlar och 76 av träffarnas abstracts lästes. Slutligen 

gick tio av de lästa abstracten vidare för läsning av hela artiklar. Av de lästa artiklarna i 

PubMed gick sedan tre vidare för kvalitetsgranskning. Se bilaga A för sököversikt. 

 

 Kvalitetsgranskning 5.2
I den systematiska litteraturstudien användes granskningsmallar av Carlsson och Eiman 

(2003) för att bedöma artiklarnas kvalitet. En kvalitativ granskningsmall användes för 

kvalitativa artiklar och en kvantitativ granskningsmall användes för kvantitativa artiklar. 

Granskningsmallarna modifierades då en av frågorna i respektive granskingsmall togs 

bort eftersom den inte ansågs relevant för studiens syfte. Se bilaga B och C för översikt 

av granskningsmallar. Forsberg och Wengström (2016) menar att det är viktigt att se till 

att artiklarna uppfyller kraven för god kvalitet för det säkerställer att den föreliggande 

studien i slutändan erhåller god kvalitet. Beroende på om artiklarna är kvalitativa, 

kvantitativa, kvasi-experimentella eller randomiserade kontrollerade studier, väljs en 

granskningsmall som fastställer om artiklarna är vetenskapliga och utförda på ett bra 

sätt. I föreliggande studie kvalitetsgranskades totalt åtta artiklar i Cinahl, tre i PubMed 

och två i PsycINFO. Kvalitetsgranskningen av de 13 artiklarna utfördes av författarna 

individuellt och kvalitetsgranskningens resultatet jämfördes sedan i en gemensam 

diskussion där en slutgiltig bedömning och poängsättning gjordes för varje artikel. I de 

fall där en artikel innehöll både en kvalitativ och kvantitativ ansats, utfördes en 

kvalitetsgranskning två gånger med respektive granskningsmall där procentssatsen 

adderades för att sedan divideras i två för att erhålla en snittprocent. Författarna hade 

som krav att de valda artiklarna skulle uppnå kvalitetsnivån medel eller hög för att 

inkluderas i föreliggande studie. Artiklarnas kvalitet bedömdes som medel i sex av 

artiklarna och hög i sju av artiklarna. Se bilaga D för översikt av artikelmatris. En 

artikel från PubMed uteslöts efter genomförd kvalitetsgranskning trots hög kvalitet, 

eftersom den inte ansågs svara på syftet då fokus låg på etik och inte på CF.  
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 Analysmetod 5.3
Inspiration för analysmetod i föreliggande studie hämtades från Axelsson (2012). De 12 

valda artiklarna lästes ett flertal gånger för att skapa en bild av innehållet. Artiklarna 

lästes individuellt och analogt, där författarna arbetade parallellt med att ta ut utsagor ur 

artiklarnas resultat med överstrykningspenna utifrån föreliggande studies 

frågeställningar. Efter genomgång av artiklarnas resultat jämförde författarna de utsagor 

som hade plockats ut. Utsagorna diskuterades och skrevs sedan ner digitalt i en matris. 

En kondensering av utsagorna utfördes och de översattes sedan till svenska för att 

efteråt kodas och kategoriseras i underkategorier. Kodning och underkategorisering 

genomfördes simultant på grund av den stora mängd data som hade identifierats. 

Underkategorierna placerades sedan in i kategorierna som tidigare tagits fram utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. I de fall där en artikels resultat innehöll information 

i form av tabeller syntetiserade författarna en utsaga från tabellerna. Varje kategori 

tilldelades sedan en egen färg för att författarna skulle få en lättare överblick över 

insamlat resultat. En innehållsanalys genomförs enligt Axelsson (2012) för att hitta 

mönster och skillnader i texten. Analysen sker i flera olika steg där materialet initialt 

läses ett flertal gånger för att forskaren ska bli förtrogen med texten för att kunna gå från 

helheten, bryta ned den till delar och bygga upp en ny helhet. Utsagor som anses 

relevanta till forskningen plockas ut ur texten och utsagorna tilldelas sedan koder utifrån 

deras innehåll. Koderna som har bildats av utsagorna förs sedan samman till kategorier 

eller placeras in i redan skapade kategorier utifrån en frågeställning för att underlätta 

arbetet. Slutligen ska materialet från analysen generera ett resultat som ska tydas och 

diskuteras (Axelsson, 2012).  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess. 

Utsaga på 

engelska 

Kondenserad utsaga på 

svenska 

Kod Underkategori Kategori 

“ICU nurses 

experience 

compassion 

fatigue because of 

the impact of 

critical patient 

crisis and 

repeated death.” 

Intensivvårdssjuksköterskor 

upplever CF på grund av svåra 

patientfall och upprepade 

dödsfall. 

Återkommande 

dödsfall 

Traumatiska 

händelser 

Orsaker till 

compassion 

fatigue 

“Whereas 

previously Leslie 

could bounce 

Förut kunde Leslie återhämta 

sig från ett påfrestande skift 

och vara redo nästkommande 

Svårighet att 

återhämta sig 

Påverkan på 

personen 

Upplevelser 

av 

compassion 
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back from a 

particular 

exhausting shift -

’refuel’ so to 

speak -and be 

able to perform to 

her expected level 

the next day, now 

it takes much 

longer.” 

dag. Nu tar det mycket längre 

tid. 

fatigue 

”This energy took 

many forms 

including a sense 

of humor, a 

playful spirit, a 

positive attitude 

and a sense of 

self-confidence 

and self-

awareness.” 

Energin tog många former som 

humor, lekfullhet, en positiv 

attityd, och en känsla av 

självsäkerhet och 

självmedvetenhet. 

 

 

Humor Sjuksköterskans 

inställning 

Faktorer 

som 

motverkar 

compassion 

fatigue 

 
6 Forskningsetiska överväganden 
I studien har forskningsetiska överväganden utgått från Vetenskapsrådet (2016) som har 

gett ut direktiv för hur god medicinsk forskning ska bedrivas, vilket innebär att 

oredlighet och fusk inte får förekomma. Det är inte tillåtet att fabricera, stjäla, plagiera 

eller förvanska data, metoder och hypoteser. För att säkerställa de etiska kraven kan ett 

etiskt tillstånd ges ut av lokala eller regionala etiska kommittéer. Det etiska tillståndet 

bör visa att studien månar om, respekterar och inte skadar deltagarna (Vetenskapsrådet, 

2016). I samtliga artiklar som använts i studien har etiska tillstånd eller etiska 

överväganden framkommit. I de fall där tillstånd eller överväganden inte har 

framkommit i artiklarna har författarna kontrollerat tidskriften den publicerats i för att 

bekräfta att tidskriften har ett krav på forskningsetiska överväganden vid publicering. 

Under arbetets gång har författarna medvetet strävat efter att hålla ett neutralt 

förhållningssätt och inte medvetet förvanska eller påverka studiens resultat. Genom ett 

neutralt förhållningssättet har författarna strävat efter att återge all information utan att 

undanhålla relevant innehåll för att inte påverka resultatet. 

 

7 Resultat 
Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av compassion fatigue. Resultatet presenteras i tre kategorier och tio 

underkategorier (se tabell 3). 
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Tabell 3. Resultatet presenterat i underkategorier och kategorier. 

Kategori Underkategori 

Orsaker till compassion fatigue Traumatiska händelser 

Faktorer i arbetsmiljön 

Brist på stöd, kunskap och erfarenhet 

Upplevelser av compassion fatigue Känsla av otillräcklighet 

Påverkan på personen 

Faktorer som motverkar compassion 

fatigue 

Ändringar i arbetsförhållanden 

Sjuksköterskans inställning 

Sysselsättning 

Stöd, kunskap och erfarenhet 

Nära vårdrelation 

 

 Orsaker till compassion fatigue 7.1
En del sjuksköterskor upplevde att CF växte fram på grund av tidigare traumatiska 

händelser i arbetet, medan andra ansåg att det var den utmanande arbetsmiljön som 

bidrog till att tillståndet uppstod. De beskrev samtidigt att brist på stöd från 

omgivningen eller brist på kunskap om tillståndet var en orsak till utvecklingen av CF. 

 

7.1.1 Traumatiska händelser  

Sjuksköterskor beskrev traumatiska händelser i arbetet som en bidragande orsak till CF 

(Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt & Lippoldt, 2016; Berger, Polivka, Smoot & 

Owens, 2015). Berg et al. (2016) menar att svåra skador och traumafall där flera 

familjemedlemmar blivit skadade, beskrevs som en stressfaktor och därmed som en 

orsak till CF. Sjuksköterskor som arbetade inom geriatrisk- (Berg et al., 2016), 

pediatrisk- (Berg et al., 2016; Berger et al., 2015) och palliativ vård (Melvin, 2012) 

beskrev att de ofta utsattes för dödsfall i arbetet, vilket ansågs bidra till en ökad risk för 

CF. I studien av Berg et al. (2016) beskrivs det att vård av misshandlade barn och äldre 

var en bidragande orsak, samtidigt lyfter Berger et al. (2015) specifikt hur vård av 

misshandlade barn bidrog till CF hos sjuksköterskor. 

 

7.1.2 Faktorer i arbetsmiljön 

Sjuksköterskor beskrev att en bidragande orsak till CF var tröttheten relaterad till den 

höga arbetsbelastningen de dagligen utsattes för (Drury, Craigie, Francis, Aoun & 

Hegney, 2014; Yoder, 2010). Ett flertal sjuksköterskor ansåg att orsaken till tröttheten 

berodde på att de arbetade i skift (Drury et al., 2014), medan andra sjuksköterskor 
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pekade på hur övertid samt antalet patienter per sjuksköterska orsakade tröttheten 

(Yoder, 2010). Ytterligare en orsak till CF var enligt sjuksköterskor det kontinuerliga 

vårdandet av svårt sjuka patienter (Berger et al., 2015; Yoder, 2010). Att ett 

kontinuerligt vårdande upplevs som en riskfaktor menar Ward-Griffin, St-Amant & 

Brown (2011) blir tydligt i deras studie. Forskarna menar att sjuksköterskor som 

vårdade sina föräldrar i hemmet upplevde en ökad risk för CF, på grund av att de aldrig 

fick en paus från den vårdande professionen (Ward-Griffin et al., 2011). Om 

sjuksköterskor hamnade i en situation där de identifierade sig med patienten de vårdade, 

exempelvis om de var i samma ålder eller om patienten påminde om en anhörig, ökade 

risken för CF. Risken ökade eftersom sjuksköterskorna upplevde att kraven på dem då 

ökade (Melvin, 2012). Att interagera med, enligt sjuksköterskor påfrestande patienter 

och anhöriga med höga krav, ansågs vara en bidragande orsak till CF, samt något som 

förvärrade redan upplevd CF (Berg et al., 2016; Berger et al., 2015). Att sjuksköterskor 

upplevde brist på ledarskap antingen på avdelningen eller högre upp i ledningen, ansågs 

bidra till en ökad risk för CF, vilket sjuksköterskorna benämnde som ett fel i 

organisationen (Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009; Berg et al., 2016). Även i studien 

av Yoder (2010) upplevde sjuksköterskorna att det var organisationen det var fel på och 

att de hellre hade ägnat sig åt det vårdande än att ägna så mycket administrativ tid 

framför datorer och obligatoriska möten (Yoder, 2010). Ytterligare en faktor som kunde 

öka risken för CF relaterad till arbetsmiljön, var enligt sjuksköterskor om de inte 

lyckades arbeta i ett effektivt team. Det resulterade då i ett mer enskilt arbete och mer 

stress för sjuksköterskan (Austin et al., 2009). 

 

7.1.3 Brist på stöd, kunskap och erfarenhet 

En känsla av brist på stöd från vänner och kollegor var enligt sjuksköterskor kopplat till 

uppkomsten av CF. Det blev speciellt tydligt när brist på stöd pågick under en längre tid 

(Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011). Sjuksköterskor upplevde att stöd från 

familjen var essentiellt, men kände en oförmåga att prata om arbetsrelaterade ämnen 

med familj och vänner på grund av tystnadsplikten i arbetet. Sjuksköterskor menade 

även att det var svårt att diskutera arbetsrelaterade ämnen med icke-sjuksköterskor för 

att personerna inte hade kunskap om yrket. Äldre och mer erfarna sjuksköterskor 

beskrev hur de ansåg sig ge stöd till de mindre erfarna, samtidigt som de yngre 

sjuksköterskorna upplevde en ambivalens kring det stödet de ansågs få (Drury et al., 

2014). I studien av Yoder (2010) beskrev sjuksköterskor personliga begränsningar och 

brist på erfarenhet som bidragande orsaker till CF. Perry et al. (2011) beskriver även att 
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en brist på kunskap om tillståndet CF sågs av sjuksköterskorna som en anledning till 

varför CF uppstod hos dem (Perry et al. (2011). Sjuksköterskor upplevde att de fick 

möjlighet att utbilda sig för att öka sin kunskap och erfarenhet, men att utbildningarna 

var tvungna att genomföras på sjuksköterskornas lediga tid på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha möjlighet att utbilda sig på ledig 

tid då de hade en familj att ta hand om utanför arbetet. Av den anledningen ansåg 

sjuksköterskorna att det inte var möjligt att öka sin kunskap och motståndskraft mot CF 

(Drury et al., 2014). 

 

 Upplevelser av compassion fatigue 7.2

Upplevelser av CF visade sig på olika sätt hos sjuksköterskor. En del fick en 

överväldigande känsla av otillräcklighet, medan andra kände hur de dehumaniserades 

och inte orkade bry sig om sina patienter längre. Sjuksköterskor upplevde att de tappade 

balansen mellan arbete och privatliv, vilket bidrog till att de tog med sig arbetet hem i 

form av oro och tankar. Sjuksköterskor upplevde även svårigheter att återhämta sig på 

grund av sömnsvårigheter och utmattning. 

 

7.2.1 Känsla av otillräcklighet 

I studien av Austin et al. (2009) intervjuades fem sjuksköterskor med CF där en 

återkommande känsla av otillräcklighet identifierades. Känslan kopplades till en 

oförmåga hos sjuksköterskorna att ge god vård på grund av antalet patienter att vårda i 

kombination med för lite tid. Känslan uppkom även på grund av att sjuksköterskor 

kände en stor utmattning och därmed inte kunde ge den goda vård de önskade (Austin et 

al. 2009). I studien av Beck och Gable (2012) beskrev sjuksköterskor en känsla av 

otillräcklighet, att de ofta ifrågasatte sina handlingar efter traumatiska förlossningar, 

samt hur de upplevde en oförmåga att skydda patienter från läkare med bristande 

empati. Känslan av otillräcklighet lyfts i studien av Ward-Griffin et al. (2011) där 

sjuksköterskor beskrev en otillräcklighet och hjälplöshet i arbetet som sjuksköterska. En 

känsla av otillräcklighet kunde även upplevas i hemmet då de inte kände sig tillräckligt 

närvarande för sina familjer eller partners (Austin et al., 2009; Perry et al., 2011).  

 

7.2.2 Påverkan på personen  

I studien av Austin et al. (2009) beskrev sjuksköterskor med CF en avskärmning hos sig 

själva där de inte längre kunde engagera sig och vara empatiska mot sina patienter. De 

brukade ta omvägar för att undvika interaktion med patienter och anhöriga. 
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Sjuksköterskor menade att de undvek att påbörja konversationer med patienter och 

familjer, samt att de numera främst fokuserade på den tekniska och grundläggande 

omvårdnaden. Sjuksköterskor skärmade av sig eftersom de ansåg att de ändå inte hade 

något att ge av sig själva till patienterna. De beskrev att de undvek sociala sammanhang 

utanför arbetet, speciellt om det fanns lidande människor i närheten (Austin et al., 

2009). Sjuksköterskor upplevde en svårighet att hålla god balans mellan arbete och 

privatliv för att tankar om arbetet ofta kunde förekomma under ledig tid i hemmet 

(Austin et al., 2009; Perry et al., 2011). En sjuksköterska beskrev hur hen till och med 

hade lagt sin hobby åt sidan på grund av CF (Austin et al., 2009). Sjuksköterskor i 

studien av Berg et al. (2016) beskrev hur deras privatliv påverkats genom att de blivit 

överbeskyddande av sina barn efter att de drabbats av CF. Sjuksköterskor menade 

vidare att trots en överbeskyddande sida av sina barn, kände de sig dehumaniserande när 

en skada väl uppstod (Berg et al., 2016). CF påverkade inte bara relationen inom 

familjen på ett negativt sätt, utan påverkade även övriga sociala relationer negativt 

(Perry et al., 2011). Några hade samtidigt svårt att återhämta sig på grund av 

sömnsvårigheter i form av tankar om arbetet eller mardrömmar på nätterna (Austin et 

al., 2009; Beck & Gable, 2012). CF lämnade sjuksköterskor så utmattade att de 

upplevde en stor svårighet att återhämta sig och fylla på sina energinivåer (Austin et al., 

2009; Perry et al., 2011; Ward-Griffin et al., 2011). I studierna av Beck och Gable 

(2012) och Berg et al. (2016) beskrev sjuksköterskor hur minnen och flashbacks från 

tidigare patientfall plötsligt kunde dyka upp i deras huvuden, trots att de önskade att 

tänka på annat. En sjuksköterska beskrev hur hen kände sig mer lättirriterad (Beck & 

Gable, 2012), samtidigt som ett flertal sjuksköterskor kände hur de inte älskade sitt yrke 

längre (Berg et al., 2016). 

 

 Faktorer som motverkar compassion fatigue 7.3
Det fanns flera olika faktorer/hanteringsstrategier som motverkade CF hos 

sjuksköterskor. Strategier som att utsätta sig för mindre påfrestningar genom att byta 

arbetsplats eller minska antalet arbetstimmar förekom. Andra strategier som att söka 

stöd hos kollegor och anhöriga sågs som gynnsamt, samtidigt som sjuksköterskors egna 

inställning till arbetet kunde göra skillnad. Att sjuksköterskor kom närmare sina 

patienter, utbildade sig eller hade sysselsättningar utanför arbetet ansågs stärka deras 

förmåga att hantera CF. 
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7.3.1  Ändring i arbetsförhållanden 

Sjuksköterskor beskrev hur de ansåg att en reducering av antalet arbetstimmar per dag 

kunde hjälpa dem att undvika CF (Austin et al., 2009; Yoder, 2010). Samtidigt beskrev 

sjuksköterskor hur en ändring av arbetsmiljön, i form av ett byte av avdelning eller 

sjukhus, kunde hjälpa (Berger et al., 2015; Yoder, 2010). Hanteringsstrategin styrks i 

studien av Melvin (2012), där sjuksköterskor beskrev att de föredrog att inte jobba mer 

än tre till fyra år på samma arbetsplats, med anledningen att undvika utveckling av CF. 

Den specifika orsaken till att byta arbetsplats var enligt sjuksköterskor i studien av 

Austin et al. (2009) på grund av att se mindre lidande. Efter ett byte av arbetsplats där 

de såg mindre lidande upplevde de en bättre förmåga att ta hand om sig själva. 

Sjuksköterskor i samma studie lyfter samtidigt vikten av ett bra ledarskap från 

avdelningschefer för att motverka risken att få CF. 

 

7.3.2 Sjuksköterskans inställning 

Sjuksköterskor beskrev hur ett positivt förhållningssätt utgjorde en stor skillnad i 

hanteringen av CF. En del sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att försöka komma till 

arbetet glad och utvilad för att den inre glädjen även smittade av sig på kollegor och 

patienter. Samtidigt lyfte andra sjuksköterskor i samma studie vikten av att uppskatta 

varje vårdkontakt och försöka se den skillnad de gjorde för patienten. Sjuksköterskor 

som lättare tycktes undvika att drabbas av CF, beskrev att de försökte vara tacksamma 

över alla olika former av uppskattning de fick, då den kunde te sig på olika sätt (Perry, 

2008). Sjuksköterskor beskrev att positiva tankar fungerade som en hanteringsstrategi 

mot CF (Yoder, 2010). De beskrev samtidigt att humor, skratt och ett lekfullt sinne i 

arbetet hjälpte dem att undvika CF och öka arbetsglädjen (Berger et al., 2015; Perry, 

2008; Perry et al., 2011; Yoder, 2010). Vissa sjuksköterskor arbetade medvetet på att 

använda humor, medan det kom naturligt hos andra (Perry et al., 2011; Yoder, 2010). 

Sjuksköterskor i studierna av Melvin (2012) och Perry (2008) lyfte vikten av att försöka 

sätta sig in i patienternas lidande för att lättare kunna bygga en vårdrelation och 

åstadkomma en god vård. Samtidigt lyftes vikten av att inte låta upplevelsen konsumera 

dem (Melvin, 2012). Det ansågs viktigt att tillåta sig att lämna påfrestande situationer 

för att inte bli konsumerad. Samtidigt beskrev sjuksköterskor vidare att gränssättning på 

det viset inte begränsade förmågan till compassion, utan istället skyddade mot CF 

(Melvin, 2012). Sjuksköterskor beskrev att det var lättare att sätta sig in i patienternas 

lidande om de föreställde sig att patienterna kunde vara deras föräldrar, grannar eller 

syskon (Perry, 2008). Andra sjuksköterskor i studien av Yoder (2010) valde att aktivt 
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koppla bort sig helt och ignorera sina känslor kopplade till lidande. De beskrev 

samtidigt vikten av att gå tillbaka till sig själv och reflektera efter stressiga situationer 

för att ha en chans att motverka CF. Hanteringsstrategierna mot CF kunde skilja sig 

mellan sjuksköterskor där många grät efter jobbiga arbetspass, medan andra begravde 

sina känslor (Berger et al., 2015). I studien av Austin et al. (2009) beskrev 

sjuksköterskor att ett aktivt tänkande på betydelsefulla stunder i deras karriär och 

tillfällen där de har gjort skillnad för patienten, hjälpte dem att överleva som 

sjuksköterskor. 

 

7.3.3 Sysselsättning  

Sjuksköterskor försökte fokusera på aktiviteter och relationer utanför arbetet för att 

lindra upplevelsen av CF (Yoder, 2010). Det beskrivs likaså i studien av Austin et al. 

(2009) där sjuksköterskor gjorde medvetna försök att återigen ta kontakt med familj och 

vänner, samt återuppta tidigare hobbyer och nöjen. Att finna en balans mellan arbete 

och privatliv beskrevs som en hanteringsstrategi (Melvin, 2012; Yoder, 2010), och 

sjuksköterskor lyfte även egentid som ett sätt att motverka CF (Drury et al., 2014; Perry 

et al., 2011). Sjuksköterskor försökte få tysta stunder där de kunde rensa sina tankar 

(Perry et al. (2011), medan andra beskrev användandet av religiösa strategier (Beck & 

Gable, 2012; Berger et al., 2015; Yoder, 2010). Sjuksköterskors tro, tid med präster och 

att be fungerade som hanteringsstrategier (Yoder, 2010), och en del sjuksköterskor 

menade att de brukade gå på avlidna patienters begravningar för att få ett avslut (Berger 

et al., 2015). Några av sjuksköterskorna använde sig av ett antal riskabla 

hanteringsstrategier som att överäta, shoppa och att på sociala medier hålla kontakt med 

patientens anhöriga, medan andra beskrev hur fysisk aktivitet som att springa på 

löpband motverkade CF (Berger et al., 2015). 

 

7.3.4 Stöd, kunskap och erfarenhet 

I studien av Austin et al. (2009) beskriver forskarna hur sjuksköterskor ansåg att ett 

medverkande i workshops och ett ständigt sökande efter nya utbildningstillfällen, 

fungerade som hanteringsstrategier mot CF. I en studie med syftet att undersöka 

effekten av ett utbildningsprogram om CF, beskrivs det att utbildningsprogrammet 

bidrog till en statistiskt signifikant minskad risk för att få CF (Flarity, Gentry & 

Mesnikoff, 2013). I en studie med ett liknande syfte som var att utvärdera ett 

utbildningsprogram designat för att öka sjuksköterskors motståndskraft mot CF, 

beskrivs det att programmet minskade risken för att drabbas samt minskade symtomen 



  
 

20 

hos sjuksköterskorna (Potter, Deshields, Berger, Clarke, Olsen & Chen, 2013). För att 

undvika CF beskrev sjuksköterskor hur de brukade prata med kollegor på arbetet för att 

ventilera sina tankar och känslor (Berg et al., 2016; Berger et al., 2015; Drury et al., 

2014; Melvin, 2012; Yoder, 2010). Några sjuksköterskor föredrog att samtala inom små 

grupper på arbetet (Berg et al.,2016), medan andra sjuksköterskor valde att ventilera 

sina tankar och känslor med familj och vänner (Berg et al., 2016; Berger et al., 2015). 

En del sjuksköterskor ansåg att stöd från familjen var en viktig faktor (Drury et al., 

2014), där två sjuksköterskor som hade familjemedlemmar inom samma yrke beskrev 

hur de kunde använda dem som stöd. Sjuksköterskor i studien av Melvin (2012) menade 

att stöd från partners och förstående chefer hjälpte dem att kunna fortsätta arbeta inom 

palliativ vård. Sjuksköterskor beskrev även att förmågan att kunna samarbeta som team 

var en faktor som reducerade upplevelsen av CF (Beck & Gable, 2012;  Perry et al., 

2011). Tillfredsställelse skapades till följd av den stolthet sjuksköterskorna kände av att 

vara en del av ett team (Berg et al., 2016). Arbetserfarenhet var ytterligare något som 

sjuksköterskor ansåg fungera som en motverkande faktor till CF (Perry et al., 2011). En 

del sjuksköterskor menade att erfarna sjuksköterskor ofta fungerade som förebilder för 

dem, vilket var värdefullt (Drury et al., 2014). 

 

7.3.5  Nära vårdrelation 

När sjuksköterskor fick chans att bilda en vårdrelation med patienten eller dess anhöriga 

minskade upplevelsen och förekomsten av CF (Perry et al., 2011). Några sjuksköterskor 

gjorde det aktivt genom att intensifiera relationen med patienter och anhöriga (Yoder, 

2010). Något som hjälpte sjuksköterskorna var att skapa en relation till patienten och att 

finna en gemensam nämnare i deras liv, som till exempel hemstad, intresse eller hobby. 

Om patienten var så sjuk att en konversation inte var möjlig, hjälpte anhörigas 

beskrivningar och bilder av patientens tidigare liv sjuksköterskan att skapa en relation 

med patienten. Relationen hjälpte på grund av att sjuksköterskorna inte längre bara såg 

en kropp i en säng, utan istället en lidande person (Perry, 2008). Ytterligare en faktor 

som sjuksköterskor ansåg motverka risken att få CF var att få bekräftelse från patienter, 

anhöriga och arbetskollegor (Perry et al., 2011). Att rädda liv, vetskapen om att göra 

skillnad och att beröra en patiens familjemedlem var positiva aspekter som motverkade 

CF hos sjuksköterskor (Berg et al., 2016).  
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8 Diskussion 
I en systematisk litteraturstudies diskussion bör metod och resultat diskuteras för att 

knyta samman problem, metod och resultat. Stora krav på logisk skärpa, ärlighet, och 

distans från arbetet ställs på forskaren för att kritiskt kunna värdera materialet 

(Axelsson, 2012). I följande diskussion lyfter författarna styrkor och svagheter som kan 

ha påverkat den föreliggande studiens resultat.  

 

 Metoddiskussion 8.1

Databaserna som användes i studien var Cinahl, PubMed och PsycINFO. De valdes på 

grund av att samtliga innehåller forskning kring omvårdnad (Axelsson, 2012), vilket är 

det område som studien rör sig inom. Att ha använt flera databaser kan ha ökat 

möjligheten till att mer relevant forskning identifierats, vilket ses som en styrka av 

författarna. Forsberg och Wengström (2016) beskriver även användandet av flera 

databaser som lämpligt för att inte exkludera relevant forskning. Det finns en risk i att 

ytterligare databaser inte användes som exempelvis SweMed+ eller Google Scholar. 

Databaserna innehåller forskning kring omvårdnad och kan därmed ha innehållit 

forskning relevant till den föreliggande studiens syfte. Författarna menar att exklusion 

av relevant data kan leda till att resultats huvudfynd väger annorlunda. Ett tydligt 

exempel är resultatet i underkategorin känslor av otillräcklighet. I underkategorin 

härstammar större delen från artikeln av Austin et al (2009). Om artikeln inte hade 

inkluderats skulle underkategorins data troligen blivit syntetiserat under en annan 

kategori, vilket betyder att underkategorin känslor av otillräcklighet inte skapats. 

Samtliga frågeställningar har enligt författarna blivit besvarade genom vald metod, 

vilket styrker studiens trovärdighet enligt Henricson (2012). 

 

8.1.1 Avgränsningar 

En avgränsning av ålder på artiklar genomfördes i studien, vilket Kristensson (2014) 

menar kan vara lämpligt i en litteraturstudie. I pilotsökningen genomfördes en 

avgränsning till endast artiklar publicerade från år 2011, för att författarna till 

föreliggande studie och Kristensson (2014) anser att forskningen ska vara så aktuell 

som möjligt. Avgränsningen ansågs exkludera en stor mängd artiklar, vilket gjorde att 

författarna expanderade sökningen. Efter att ha expanderat tidsperioden till artiklar från 

år 2006 i den slutliga sökningen, hittades ytterligare tre artiklar, vilket författarna anser 

bidrog till att studien inte gick miste om viktig data. I Cinahl och PsycINFO 

avgränsades sökningen till artiklar som indexerats som peer reviewed för att öka 
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trovärdigheten i den föreliggande studien, vilket Vetenskapsrådet (2016) menar 

säkerställer en god kvalitet på artiklar. Eftersom författarna behärskar språken svenska, 

engelska, danska och norska exkluderades alla artiklar som publicerats på annat språk. 

Avgränsningen av artiklarnas språk kan vara en svaghet då inte all aktuell forskning 

togs med i analysen. Samtidigt anses det av författarna vara en styrka att artiklar utöver 

deras modersmål (svenska) inkluderades. Trots att Kristensson (2014) anser det som 

lämpligt att ha ålder på deltagare som avgränsning, inkluderades alla åldersgrupper och 

alla länder i världen för att öka möjligheten till överförbarhet och undvika att exkludera 

viktig data. 

 

8.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningsförfarandet i föreliggande studie grundade sig i en fritextsökning för att göra 

sökningen bredare, vilket Kristensson (2014) anser vara lämpligt om sökningen inte 

genererar tillräckligt många träffar. Initialt valde författarna att endast använda sig av 

ämnesord, men efter efterforskning i databaserna framkom det att indexeringsordet 

compassion fatigue började användas år 2016. Det fanns således en risk för att alla 

artiklar inte blivit indexerade ännu. Sökningarna i de tre databaserna genererade mellan 

167 och 230 träffar, vilket ansågs vara ett högt antal. För att säkerställa att ingen 

information förbisågs, valde författarna att trots det höga antalet träffar, gå igenom 

samtliga artiklars titlar där de som inte ansågs relevanta sorterades bort. Av de 

kvarstående artiklarna lästes samtliga abstract. Artiklarna vars abstract ansågs relevanta 

gick vidare för läsning av fulltext och sedan kvalitetsgranskning. Urvalsförfarandet 

författarna använde sig av i föreliggande studie inspirerades av Kristensson (2014). En 

svaghet i sökningsförfarandet anses vara att inte alla abstract lästes, vilket kan ha 

bidragit till att relevant data förbisågs. Författarna var medvetna om en eventuell 

svaghet i sökningsförfarandet, men accepterade den på grund av tidsaspekten. Forsberg 

och Wengström (2016) anser att en systematisk litteraturstudie blir mer trovärdig om 

den innefattar både kvalitativ och kvantitativ data, vilket var anledningen till att 

författarna valde att inkludera båda typerna av design i föreliggande studie. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda granskningsmallar framtagna av 

Carlsson och Eiman (2003). Kristensson (2014) menar att granskningsmallar behöver 

användas för att värdera studiers kvalitet. En kvalitativ granskningsmall användes för 

kvalitativa studier och en kvantitativ granskningsmall användes för kvantitativa studier. 
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Artiklarna av Beck et al. (2012), Berger et al. (2015) och Yoder (2010) innehöll både en 

kvantitativ och kvalitativ del, vilket medförde att författarna granskade de tre artiklarna 

två gånger med respektive granskningsmall för att säkerställa en rättvis bedömning. En 

modifikation av granskningsmallarna genomfördes, vilket Kristensson (2014) menar 

kan behöva göras för att de ska passa till en specifik uppsats. Granskningsmallarna som 

användes i föreliggande studie innehöll initialt en fråga i respektive kvalitativ och 

kvantitativ granskningsmall som syftade till ämnet lungcancer. Författarna valde att ta 

bort frågan ur granskningsmallarna och justerade därefter den möjliga totala poängen. 

Modifikationen genomfördes för att anpassa granskningsmallarna till föreliggande 

studies syfte. Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes individuellt där de 

enskilda kvalitetsbedömningarna sedan diskuterades och sammanställdes gemensamt, 

vilket Kristensson (2014) menar är det korrekta förfarandet i granskningsprocessen. 

Under kvalitetsgranskningen kontrollerades det ifall samtliga studier innehöll 

forskningsetiska överväganden. Kravet sattes på grund av att Forsberg och Wengström 

(2016) anser att en systematisk litteraturstudie bör innehålla forskningsetiska 

överväganden. Om författarna till föreliggande studie inte hade inkluderat 

forskningestiska överväganden menar de att studiens tillförlitlighet hade påverkats 

negativt. En svaghet i studien kan vara författarnas bristande erfarenhet i att genomföra 

kvalitetsgranskningar, vilket kan ha bidragit till att relevant data har förbisetts eller 

missbedömts. Samtidigt anser författarna att ödmjukheten i att inte ha genomfört 

tidigare kvalitetsgranskningar kan ha bidragit till en ökad skärpa i förfarandet. Totalt 

kvalitetsgranskades åtta artiklar i Cinahl, tre i PubMed och två i PsycINFO. Av de 13 

artiklarna valdes en artikel från PubMed av Kim, Seo och Kim (2016) bort för att 

artikeln inte ansågs svara på föreliggande studies syfte. Att artikeln blev inkluderad 

fram till kvalitetsgranskningen anser författarna var på grund av att den innehöll 

information och kvalitativ data om CF. Artikelns syfte riktades dock mot etik vilket inte 

kan kopplas till föreliggande studies syfte.  

 

8.1.4 Analysmetod 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att kategorier kan tas fram utifrån studiers 

forskningsfrågor. Författarna valde att innan analysen skapa kategorier utifrån 

föreliggande studies frågeställningar eftersom det ansågs kunna underlätta 

datainsamlingen. Axelsson (2012) menar att ett sådant tillvägagångssätt kan vara 

lämpligt för att skapa en grundstruktur och underlätta presentationen av data i resultat. 

Kristensson (2014) lyfter att forskartriangulering kan öka studiers tillförlitlighet och är 
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lämpligt för att undvika att studier präglas av en persons förförståelse. I föreliggande 

studie har författarna valt att analysera materialet individuellt och analogt för att sedan 

diskutera utsagor gemensamt innan en sammanställning. Författarna är dock medvetna 

om risken att förförståelse kan ha påverkat resultatet trots den genomförda 

forskartrianguleringen. Förförståelsen bestod av att en av författarna tidigare legat 

inlagd på sjukhus, samt att båda författarna genomfört 21 veckors praktik inom hälso- 

och sjukvården. En av författarna har även ett års arbetserfarenhet inom hälso-och 

sjukvården. För att undvika en påverkan från författarnas förförståelse har ett 

självkritiskt och öppet förhållningssätt använts genom hela analysprocessen. Trots 

förhållningssättet kan de tidigare erfarenheterna från hälso- och sjukvården påverkat 

omdömet. Författarna argumenterar dock för att studiens syfte inte ger rum för tolkning 

i resultatet, vilket försvårar påverkan från förförståelsen. Efter sammanställning av 

utsagorna, kondenserades och översattes utsagorna gemensamt. Författarna är medvetna 

om att eventuella översättningsfel kan ha förekommit under den kondenserande fasen, 

då ingen av artiklarna var publicerade på författarnas modersmål. Eftersom det fanns 

risk för fel i översättningen användes lexikon vid tveksamhet. På grund av stor mängd 

insamlad data ansåg författarna att en framtagning av underkategorier var nödvändig. 

Henricson (2012) menar att en framtagning av underkategorier är möjlig om ett stort 

antal olika koder har liknande innebörder. Ett exempel på hur analysprocessen har gått 

till finns presenterat under metodavsnittet i en tabell enligt Kristenssons (2014) 

rekommendation. 

 

8.1.5 Trovärdighet och överförbarhet 

Författarna har medvetet arbetat för att öka trovärdigheten i föreliggande studie. Under 

analysprocessen användes utomstående kurskamrater samt handledare för att kontrollera 

om resultatbeskrivningen är rimlig, vilket Henricson (2012) menar ökar trovärdigheten i 

en studie. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades, vilket författarna anser 

ökar trovärdigheten eftersom Forsberg och Wengström (2016) beskriver att 

metodtriangulering styrker ett resultat. Något som kan ha påverkat föreliggande studies 

resultat negativt är att en brist på konsensus kring begreppet CF råder och att olika 

synonyma begrepp florerar i litteraturen. Problematiken i begreppets användning och 

betydelse lyfter även Hegney et al. (2014) och Stamm (2002). Alternativet för att 

möjliggöra att all forskning fångas upp hade varit om samtliga begrepp ingått i 

föreliggande studie. Författarna anser dock att det inte går att garantera precisionen i 
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forskningen då resultatet kan lutas åt ett felaktigt och orelaterat begrepp till CF om alla 

synonymer inkluderas. 

 

En stor del av resultatet i föreliggande studie plockades ut från artikeln av Austin et al. 

(2009) där fem sjuksköterskor från Kanada deltog. Att artikeln bestod av ett så litet 

antal deltagare kan ha påverkat resultatet och överförbarheten negativt i den 

föreliggande studien, eftersom en stor del av resultatet grundas i Austin et al’s. (2009) 

artikels kontext. I resultatet ingår två studier med kvantitativ design av Flarity et al. 

(2013) och Potter et al. (2013). Studierna bidrog endast till två utsagor, vilket författarna 

anser är en svaghet som påverkar trovärdigheten i studiens resultat. Åldern hos 

sjuksköterskorna som deltog i de 12 artiklarna som användes, varierar mellan 20 och 80 

år, vilket argumenterar för en god representation av de olika åldrarna. Av de artiklarna 

som användes i resultatet var det tre artiklar som inte angav åldern på deltagarna, vilket 

kan ses som en svaghet. Att åldern inte inkluderades anser författarna till föreliggande 

studie påverkar överförbarheten negativt. Majoriteten av urvalet i artiklarna bestod av 

kvinnor, vilket gör att resultatet troligtvis endast går att överföra till den kvinnliga 

populationen av sjuksköterskor. Statistiska centralbyrån (2016) visar att majoriteten av 

sjuksköterskor i Sverige består av kvinnor, vilket medför att resultatet ändå kan 

överföras till andra kontexter inom hälso- och sjukvården. Det går dock inte att utesluta 

att kvinnor respektive män drabbas oftare eller annorlunda av CF. Artiklarnas ursprung 

varierar mellan länderna USA, Australien och Kanada, där flest artiklar härstammar från 

USA. Ursprunget är begränsat till västerländska industriländer vilket kan begränsa 

överförbarheten till den typen av länder. CF förekommer dock i majoriteten av världen 

(Ledoux, 2015), vilket visar på en överförbarhet även i andra länder. Trots att resultatet 

är framtaget av artiklar från USA, Australien och Kanada anser författarna att resultat i 

föreliggande studie kan överföras till svensk kontext. Författarna menar att likheterna 

mellan Sverige och de olika ländernas kulturella bakgrund och avancerade hälso- och 

sjukvård kan möjliggöra en överförbarhet till svensk kontext.  

 

 Resultatdiskussion   8.2
Syftet i studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av CF. Resultatet visar att 

sjuksköterskor kan uppleva att CF växer fram på grund av tidigare traumatiska 

händelser i arbetet, utmanande arbetsmiljö, brist på stöd från omgivningen eller brist på 

kunskap om tillståndet. Sjuksköterskors upplevelser av CF kan innefatta överväldigande 
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känslor av otillräcklighet, dehumanisering och svårigheter att återhämta sig på grund av 

sömnbrist och utmattning. De kan uppleva att de tappar balansen mellan arbete och 

privatliv, vilket bidrar till att de tar med sig arbetet hem i form av oro och tankar. 

Genom att sjuksköterskor utsätter sig för mindre påfrestningar på arbetsplatsen, söker 

stöd från omgivningen eller söker en närmare vårdrelation med sina patienter, kan CF 

motverkas. Att de ökar sin kunskap om CF eller har en sysselsättning utanför arbetet 

anses även kunna motverka CF, samtidigt som sjuksköterskans egna inställning i arbetet 

kan utgöra en positiv skillnad.  

 

I resultatet framkommer tidigare traumatiska händelser som en bidragande orsak till CF 

hos sjuksköterskor. Exempel på traumatiska händelser kan vara dödsfall, att vårda 

misshandlade barn eller akuta vårdsituationer. Watson (1993) beskriver att 

känslomässigt påverkande och stressfulla händelser har setts leda till negativ påverkan 

på sjuksköterskor som kan motarbetas med stöd från omgivningen. Föreliggande studies 

resultat lyfter brist på stöd från omgivningen som ytterligare en bidragande orsak till 

CF. Resultatet kan därför dels tolkas som att det är den traumatiska händelsen i sig som 

är den bidragande orsaken till CF. Det kan även tolkas utifrån att det funnits ett 

bristande eller uteblivet stöd efter den traumatiska händelsen, som om det funnits hade 

kunnat förhindra utveckling av CF. Watson (1993) menar att sjuksköterskor behöver 

stöd och hanteringsstrategier efter stressfulla händelser. Watson (2007) menar vidare att 

traumatiska händelser aldrig kommer att kunna undvikas i hälso- och sjukvården, vilket 

enligt författarna till föreliggande studie pekar på vikten av att stöd tillhandahålls vid 

traumatiska händelser. Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskor 

motverkar CF genom stödet de får av att prata med kollegor, familjer, partners eller 

vänner om sina tankar och känslor. Författarna menar att stödet även kan komma i form 

av debriefing på arbetsplatsen och genom ett ledarskap som främjar en öppenhet mellan 

anställd och chef. Jonsson och Segesten (2004) lyfter att stöd från både organisationen 

och kollegor är viktigt efter en traumatisk händelse för att det inte ska leda till psykisk 

ohälsa hos sjuksköterskan. Samtidigt beskriver Arbetsmiljöverket (2015) att stöd bör 

erbjudas till anställda efter traumatiska händelser för att de ska få möjlighet att kunna 

återfinna en fysisk och psykisk balans. Trots att stöd anses kunna motverka CF efter en 

traumatisk händelse, argumenterar författarna till föreliggande studie för att en 

förebyggande åtgärd innan en traumatisk händelse uppstår är av stor vikt. Resultatet 

visar att kunskap om CF har en skyddande effekt som bidrar till att sjuksköterskor inte 
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drabbas lika ofta, vilket innebär att det kan fungera förebyggande mot CF. Resultatet 

beskriver att risken och förekomsten av CF sjönk när sjuksköterskor fick möjlighet att 

medverka i utbildningsprogram om CF. Sjuksköterskor utan arbetserfarenhet eller brist 

på kunskap om CF hade däremot en ökad risk att drabbas av tillståndet. Att nivån av 

kunskap och erfarenhet påverkar risken att drabbas av CF lyfter även Sorenson et al. 

(2016) där utbildning och interventioner fick sjuksköterskor att undvika CF i högre 

utsträckning. I föreliggande studies resultat framkom dock en problematik i att samtliga 

sjuksköterskor skulle kunna gå på utbildningar eftersom de inte hade tid att genomföra 

dem under arbetstid på grund av hög arbetsbelastning. Sjuksköterskornas utbildningar 

var tvungna att ske på egen tid, vilket inte ansågs möjligt på grund av tidsaspekten. 

Författarna till föreliggande studie anser samtidigt att sjuksköterskors egentid bör gå till 

återhämtning och sysslor som inte har med arbetet att göra. Om sjuksköterskor tar med 

arbetet hem äventyras därmed möjligheten till återhämtning.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor med CF kan uppleva en känsla av otillräcklighet. 

Känslan uppkom hos sjuksköterskor när de inte kunde ge den goda vård som de 

önskade att de kunde ge till sina patienter. Det berodde på grund av den stora mängden 

patienter att vårda i kombination med en påtaglig utmattning, men samtidigt på grund 

av att sjuksköterskor upplevde en oförmåga att skydda patienter från läkare med 

bristande empati. Resultatet speglas av Glasberg, Eriksson och Norberg (2007) som 

beskriver att en kontinuerlig känsla av otillräcklighet kan leda till samvetsstress hos 

vårdpersonal. Känslan infinner sig på grund av hög arbetsbelastning, oförmåga att leva 

upp till andras förväntningar eller att inte kunna ge den vård som patienten behöver. 

Författarna till föreliggande studie menar att känslan av otillräcklighet inte bara kan 

vara en upplevelse av CF, utan att känslan som leder till samvetsstress kan fungera som 

en bidragande orsak till CF. Känslan av otillräcklighet och samvetsstress kan således 

föregå uppkomsten av CF, istället för att enbart vara en upplevelse av fenomenet. 

I resultatet framkommer dehumanisering och avskärmning som enskilda upplevelser 

hos sjuksköterskor med CF. Glasberg et al. (2007) beskriver dehumanisering och 

avskärmning som symtom till samvetsstress, vilket styrker författarnas till föreliggande 

studies påstående om att samvetsstress kan vara en komponent av CF. De förknippar 

dehumanisering och avskärmning med en bristande patientsäkerhet, och menar att det 

kan bidra till att sjuksköterskor inte bryr sig om eller förbiser viktiga symtom hos 

patienter. Att dehumanisering och avskärmning hos sjuksköterskor kan kopplas till en 
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bristande patientsäkerhet speglas även i Sorenson et al.´s (2016) resultat där 

patientsäkerheten påverkades negativt på grund av sjuksköterskors sinnesstämningar 

orsakade av CF. Samtidigt menar Dahlberg och Segesten (2010) att patienter ofta 

riskerar att absorbera den sinnesstämning sjuksköterskan är i, vilket leder till att den 

psykiska ohälsa sjuksköterskan känner kan smitta av sig på den redan lidande patienten. 

Det speglar ytterligare en bristande patientsäkerhet på grund av den sinnesstämmningen 

sjuksköterskan upplever på grund av CF. I resultatet beskrivs avskärmning som en 

upplevelse av sjuksköterskor med CF. Avskärmningen visade sig inte bara vara en 

upplevelse, utan även ett medvetet val från sjuksköterskor då de valde att avskärma sig 

från patienter för att motverka CF. Avskärmningen som beskrivs går emot Watsons 

(2007) teori som menar att sjuksköterskan inte ska undvika patienter utan istället 

komma närmare dem för att öka viljan till att vårda patienter och därmed öka 

sjuksköterskans förmåga till compassion. Författarna menar att sjuksköterskan bör ha en 

möjlighet till att förebygga problemen associerade med samvetsstress och därmed 

avskärmning och dehumanisering. Glasberg et al. (2007) beskriver att sjuksköterskan 

kan undvika avskärmning och dehumanisering genom att reflektera över sitt eget 

mående och söka stöd hos omgivningen. Watson (1993) lyfter samtidigt i sin teori att 

sjuksköterskan konstant bör reflektera över sitt mående för att undvika psykisk ohälsa. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskor kan motverka CF genom att 

skapa nära vårdrelationer till sina patienter. Watson (1993) menar att sjuksköterskan ska 

ha en nära vårdrelation med patienten för att kunna skapa en transpersonell relation. 

Samtidigt visar resultatet att sjuksköterskor bör vara försiktiga och inte komma för nära 

patienters lidande, vilket kan leda till att upplevelsen konsumerar dem. Författarna 

argumenterar för att en vårdrelation är en fråga om balans, där sjuksköterskan hela tiden 

måste vara medveten om sig själv och reflektera över vårdrelationens påverkan på hen. 

Dahlberg och Segesten (2010) lyfter hur det kan handla om en balans mellan en privat 

och professionell relation. Den professionella relationen beskrivs som den sfär 

sjuksköterskan ska hålla sig inom för att inte ta skada av vårdandet då den privata 

relationen kan skapa ett för stort känslomässigt engagemang och påfrestning hos 

sjuksköterskan. Watson (1993) beskriver i sin teori att sjuksköterskan konstant bör 

reflektera över sitt eget mående och Sorenson et al. (2016) menar att förmågan att kunna 

reflektera och hjälpa sig själv är en av de viktigaste faktorerna för att motverka CF. I 

resultatet framgår det att humor och glädje i arbetet har en motverkande effekt mot CF. 
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Glädjen som sjuksköterskor uttrycker smittar av sig på kollegor och patienter, vilket 

författarna anser skapar en god cirkel och gynnsam vårdmiljö. McCreaddie och Wiggins 

(2008) styrker att humor kan skapa en god cirkel och öka välbefinnandet hos både 

sjuksköterskor och patienter. Resultatet visar att en positiv inställning kunde utgöra en 

skyddande faktor mot CF, där sjuksköterskors förmåga att behålla en positiv inställning 

i svåra situationer hjälpte dem att undvika negativa effekter av traumatiska händelser 

eller påfrestande arbetsmiljöer. Sorenson et al. (2016) och Watson (1993) belyser båda 

vikten av en positiv inställning hos sjuksköterskan, och benämner den som en 

skyddande faktor för att undvika ohälsa. I resultatet motverkade sjuksköterskor CF 

genom att aktivt ta till sig den uppskattning de fick. Snellman (2014) styrker hur 

uppskattning och bekräftelse hjälper sjuksköterskor att undvika psykisk ohälsa och 

uppskatta sitt arbete i högre utsträckning. Watson (2007) beskriver samtidigt att 

sjuksköterskor inte kan styra över vilka påfrestande situationer de ställs inför, men att 

de alltid kan styra över hur de reagerar inför dem.  

 

Av resultatet framgår det att hög arbetsbelastning kan vara en bidragande orsak till CF 

hos sjuksköterskor. Den höga arbetsbelastningen resulterade i trötthet och utmattning 

hos sjuksköterskor, vilket bidrog till CF. Det sambandet beskrivs även i en nyligen 

genomförd litteraturöversikt (Sorenson et al., 2016). Andra bidragande orsaker till CF 

var enligt sjuksköterskorna organisatoriska problem i form av felprioriteringar och 

bristande ledarskap, samtidigt som en förändring i arbetsmiljön i form av byte av 

arbetsplats och ett bra ledarskap motverkade CF. Resultatet visar att sjuksköterskor 

lättare kunde ta hand om sig själva om de inte utsattes för hög arbetsbelastning. 

Samtidigt som en minskning av arbetsbelastningen kunde vara gynnsamt för 

sjuksköterskor, menar författarna till föreliggande studie att en möjlighet till 

återhämtning och självreflektion också skulle fungera som en skyddande faktor mot CF. 

Watson (1993) lyfter vikten av att ha möjlighet till självreflektion och återhämtning 

eftersom användandet av sig själv som ett instrument i hälso- och sjukvården anses vara 

en risk för sjuksköterskans välbefinnande. Risken med att använda sig själv som ett 

instrument framkommer i föreliggande studies resultat då sjuksköterskor upplevde CF 

efter ett kontinuerligt vårdande av patienter. Resultatet visar att sjuksköterskor som lider 

av CF kan bli utmattade och ha svårigheter att återhämta sig. Författarna menar att en 

utmattad sjuksköterska kan innebära en risk för patientsäkerheten, då hen kanske inte 

orkar genomföra de arbetsuppgifter och den vård som förväntas ges. Sabo (2011) 
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beskriver att utmattning på grund av trötthet och oförmåga till återhämtning får 

sjuksköterskor att bli mindre effektiva i arbetet i hälso- och sjukvården. Den minskade 

effektiviteten hos sjuksköterskan leder enligt Sabo (2011) till att andra sjuksköterskor 

på arbetsplatsen upplever ett ökat tryck och en högre arbetsbelastning vilket i sin tur 

minskar patientsäkerheten. Författarna till föreliggande studie menar att det finns en risk 

att en ond cirkel skapas om sjuksköterskor inte får möjlighet att återhämta sig. Coetzee 

och Klopper (2010) beskriver det som att CF blockerar förmågan till återhämtning av 

energin associerat med compassion, vilket leder till en nedåtgående spiral av utmattning 

och oförmåga att ta hand om andra.  

 

9 Slutsats 
Resultatet anses svara väl på studiens problemformulering och frågeställningar. Den 

första slutsatsen som kan dras är att en del sjuksköterskor lider av ohälsa, dels på grund 

av att de använder sig själva som instrument, men även på grund av miljöfaktorer som 

påfrestande arbetsmiljö, traumatiska händelser och brist på stöd från omgivningen. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att sjuksköterskor är i behov av utbildning om CF 

och möjlighet till reflektion för att hälso- och sjukvården inte ska bli lidande på sikt. 

Om sjuksköterskor hade haft möjlighet och förmåga att motstå CF, hade ohälsan således 

minskat. CF leder till att förmågan till compassion minskar, vilket gör att en slutsats kan 

dras om att patientsäkerheten äventyras då sjuksköterskor kan förbise patienters behov, 

vilket kan leda till onödigt lidande. Till sist finns en risk att belastningen på kvarvarande 

personal ökar eftersom de sjuksköterskor som lider av CF inte kan utföra sitt arbete i 

den utsträckning som förväntas av dem. De sjuksköterskor som inte lider av CF får 

således arbete utöver sina egna ansvar och förväntningar, vilket på sikt kan öka risken 

för att de likaså drabbas av CF. Föreliggande studie tillför en användbar kunskap som 

kan ligga till grund för preventiva insatser som syftar till att förhindra/motverka 

uppkomsten av CF hos blivande och existerande sjuksköterskor. 

 

 Kliniska implikationer 9.1
Personal inom vårdande yrken bör genomgå utbildning om CF för att få en 

övergripande förståelse om tillståndet. Det skulle kunna bidra till att de som ligger i 

riskzonen för att utveckla CF, kan undvika att hamna där och att de som lider av CF kan 

ta sig ur den onda cirkel de befinner sig i. Författarna anser att utbildningen inte bör 

begränsas till enbart redan legitimerade och anställda sjuksköterskor. Istället bör 
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ansvariga inom hälso- och sjukvården arbeta mot att tillståndet aldrig når 

arbetsplatserna, vilket kan motverkas genom att även sjuksköterskestudenter får 

utbildning om CF. Författarna lyfter vikten av att sjuksköterskor regelbundet bör bli 

påminda om att reflektera över sitt mående för att ha möjlighet att kunna hjälpa sig 

själva i den ohälsa de kan uppleva i det vårdande yrket. Watson (2007) lägger stor vikt 

vid självreflektion och författarna till föreliggande studie lyfter möjligheten att 

sjuksköterskor får utbildning om det, så förmågan till reflektion blir starkare och ökar 

den skyddande förmågan. Sjuksköterskor bör även få möjlighet att under arbetstid 

reflektera över sitt eget mående genom exempelvis debriefing med kollegor. Ansvariga 

inom hälso- och sjukvården borde fokusera på att skapa en miljö där samarbete och 

öppenhet mellan personal möjliggörs. Det bör möjliggöras för att sjuksköterskor 

individuellt ska gynnas, men även för att sjuksköterskor på så sätt kan hjälpa och stödja 

varandra och bli mer uppmärksamma på sina kollegors hälsa. Psykisk ohälsa hos en 

person i gruppen kan därmed upptäckas tidigt av kollegor eftersom klimatet är öppet 

och uppmuntrande. Glasberg et al. (2007) lyfter vikten av teamsamverkan och 

självreflektion för att undvika psykisk ohälsa. Om sjuksköterskor inte får stöd från 

kollegor eller anhöriga bör de ha möjlighet och uppmuntras till att besöka en psykolog. 

Det bör även regelbundet uppdagas om sjuksköterskor har varit med om en traumatisk 

händelse eller om de har upplevt en period som psykiskt påfrestande för att 

sjuksköterskorna ska få möjlighet att ventilera upplevelsen. Till sist bör en avlastning av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter ske för att på så sätt minska stressen som är associerad 

med yrket. Ett exempel på avlastning kan vara att sjuksköterskor får samma tillgång till 

sekreterare som läkare har. Inte enbart för att minska det administrativa arbetet för 

sjuksköterskan, utan även för att möjliggöra en närmare vårdkontakt och ökad 

patientsäkerhet. 

 

 Förslag till vidare forskning 9.2

Det finns behov av strukturerad forskning i form av begreppsanalyser av begreppet CF 

eftersom konsensus i begreppet brister i litteraturen. Utifrån det kan sedan ett instrument 

utvecklas för att kunna mäta tillståndet, som sedan kan testas och valideras bland 

sjuksköterskor. Vidare behöver studier genomföras för att undersöka det unika med CF 

och vad som särskiljer det från andra liknande tillstånd som finns beskrivna, till 

exempel burnout och secondary traumatic stress. Begränsningen av antalet kvalitativa 
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studier som finns inom området bidrar till en efterfrågan om vidare kvalitativ forskning 

på sjuksköterskors erfarenheter av CF, för att öka existerande studiers överförbarhet. 



  
 

33 
 

Referenser 
Arbetsmiljöverket. (2015). Förebyggande – att skapa en bra arbetsmiljö. Hämtad 2016-12-08 

från https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/forebyggande---att-skapa-en-

bra-arbetsmiljo/#7 

 

* Austin, W., Goble, E., Leier, B. & Byrne, P. (2009). Compassion fatigue: The experience of 

nurses. Ethics And Social Welfare, 3(2), 195-214. doi:10.1080/17496530902951988 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund (Red.), Tillämpad kvalitativ 

forskning inom hälso- och sjukvård (s. 203-220). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E. & Xanthopoulou, D. (2007). Job 

resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal Of 

Educational Psychology, 99(2), 274-284. doi:10.1037/0022-0663.99.2.274 

 

* Beck, C. T. & Gable, R. K. (2012). A Mixed Methods Study of Secondary Traumatic Stress in 

Labor and Delivery Nurses. JOGNN: Journal Of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 

41(6), 747-760. doi:10.1111/j.1552-6909.2012.01386.x 

 

* Berg, G. M., Harshbarger, J. L., Ahlers-Schmidt, C. R. & Lippoldt, D. (2016). Exposing 

compassion fatigue and burnout syndrome in a trauma team: a qualitative study. Journal of 

trauma nursing, 23(1), 3-10. doi:10.1097/JTN.0000000000000172 

 

* Berger, J. Polivka, B., Smoot, E. A. & Owens, H. (2015). Compassion fatigue in pediatric 

nurses. Journal of pediatric nursing, 30(6), e11-e17. doi:10.1016/j.pedn.2015.02.005 

 

Bhave, D. P., & Glomb, T. M. (2009). Emotional labour demands, wages and gender: A within-

person, between-jobs study. Journal Of Occupational & Organizational Psychology, 82(3), 

683-707. 

 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för undervisning 

inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete mellan universitetssjukhuset MAS 

och Malmö högskola”. Hämtad 16-10-11 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=BA15094B2198

30A71DA77825EC36E19A?sequence=1 

Chou, H. Y., Hecker, R. & Martin, A. (2012). Predicting nurses' well-being from job demands 

and resources: a cross-sectional study of emotional labour. Journal Of Nursing Management, 

20(4), 502-511. doi:10.1111/j.1365-2834.2011.01305.x 

 

Coetzee, S. K. & Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within nursing practice: A concept 

analysis. Nursing & Health Sciences, 12(2), 235-243. doi:10.1111/j.1442-2018.2010.00526.x 

 

Cole-King, A. & Gilbert, P. (2011). Compassionate care: the theory and the reality. Journal Of 

Holistic Healthcare, 8(3), 29-37. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

* Drury, V., Craigie, M., Francis, K., Aoun, S. & Hegney, D. G. (2014). Compassion 

satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in Australia: 

Phase 2 results. Journal of nursing management, 22(4), 519-531. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning. 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=BA15094B219830A71DA77825EC36E19A?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=BA15094B219830A71DA77825EC36E19A?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=BA15094B219830A71DA77825EC36E19A?sequence=1


  
 

34 

Figley, C. R. (2002). Treating compassion fatigue. New York: Brunner-Routledge. 

 

* Flarity, K., Gentry, J. E. & Mesnikoff, N. (2013). The effectiveness of an educational program 

on preventing and treating compassion fatigue in emergency nurses. Advanced emergency 

nursing journal, 35(3), 247-258. doi:10.1097/TME.0b013e31829b726f 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier.  

Stockholm: Natur och Kultur AB. 

 

Glasberg, A., Eriksson, S. & Norberg, A. (2007). Burnout and 'stress of conscience' among 

healthcare personnel. Journal Of Advanced Nursing, 57(4), 392-403. doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04111.x 

 

Hegney, D. G., Craigie, M., Hemsworth, D., Osseiran-Moisson, R., Aoun, S., Francis, K. & 

Drury, V. (2014). Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress 

in registered nurses in Australia: study 1 results. Journal Of Nursing Management, 22(4), 506-

518. doi:10.1111/jonm.12160 

 

Henricson, M. (2012). Forskningsprocessen: problem, syfte och inledning/bakrund. I M. 

Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 

53-66). Lund: Studentlitteratur. 

 

Joinson, C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing, 22(4), 116-121. 

Jonsson, A. & Segesten, K. (2004). Guilt, shame and need for a container: a study of post-

traumatic stress among ambulance personnel. Accident And Emergency Nursing, 12(4), 215-

223. 

 

Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen. Åbo : Åbo akademi. 

 

** Kim, S., Seo, M. & Kim, D. R. (2016). Unmet Needs for Clinical Ethics Support Services in 

Nurse Based on focus group interviews. Nursing Ethics, 0(0), 1-15. 

doi.org/10.1177/0969733016654312 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur AB.  

 

Ledoux, K. (2015). Understanding compassion fatigue: understanding compassion. Journal Of 

Advanced Nursing, 71(9), 2041-2050. doi:10.1111/jan.12686 

 

Mathieu, F. (2012). The compassion fatigue workbook : creative tools for transforming 

compassion fatigue and vicarious traumatization. New York: Routledge. 

 

McCreaddie, M. & Wiggins, S. (2008). The purpose and function of humour in health, health 

care and nursing: a narrative review. Journal Of Advanced Nursing, 61(6), 584-595. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04548.x 

* Melvin, C. S. (2012). Professional compassion fatigue: what is the true cost of nurses caring 

for the dying. International Journal of Palliative Nursing, 18(12), 606-611. 

 

* Perry, B. (2008). Why exemplary oncology nurses seem to avoid compassion fatigue. 

Canadian Oncology Nursing Journal/Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, 18(2), 

87-99. 

https://doi.org/10.1177/0969733016654312


  
 

35 

* Perry, B., Toffner, G., Merrick, T. & Dalton, J. (2011). An exploration of the experience of 

compassion fatigue in clinical oncology nurses. Canadian Oncology Nursing Journal/Revue 

canadienne de soins infirmiers en oncologie, 21(2), 91-105. doi:10.5737/1181912x2129197 

* Potter, P., Deshields, T., Berger, J. A., Clarke, M., Olsen, S. & Chen, L. (2013). Evaluation of 

a Compassion Fatigue Resiliency Program for Oncology Nurses. Oncology Nursing Forum, 

40(2), 180-187. doi:10.1188/13.ONF.180-187 

Sabo, B. (2011). Reflecting on the Concept of Compassion Fatigue. Online Journal Of Issues In 

Nursing, 16(1), 1. doi:10.3912/OJIN.Vol16No01Man01 

Schantz, M. (2007). Compassion: a concept analysis. Nursing Forum, 42(2), 48-55. 

doi:10.1111/j.1744-6198.2007.00067.x 

 

Showalter, S. E. (2010). Compassion fatigue: What is it? Why does it matter? Recognizing the 

symptoms, acknowledging the impact, developing the tools to prevent compassion fatigue, and 

strengthen the professional already suffering from the effects. American Journal Of Hospice & 

Palliative Medicine, 27(4), 239-242. doi:10.1177/1049909109354096 

 

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer: en filosofisk belysning. I A. Edberg, F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s.439 - 462). Polen: 

Studentlitteratur. 

 

Sorenson, C., Bolick, B., Wright, K. & Hamilton, R. (2016). Understanding Compassion 

Fatigue in Healthcare Providers: A Review of Current Literature. Journal Of Nursing 

Scholarship, 48(5), 456-465. doi:10.1111/jnu.12229 

 

Stamm, B. H. (2002). Measuring compassion satisfaction as well as fatigue: Developmental 

history of the Compassion Satisfaction and Fatigue Test. I C. R. Figley (Ed.), Treating 

compassion fatigue (s. 107-119). New York, NY, US: Brunner-Routledge. 

 

Stamm, B. H. (2010). The Concise ProQOL Manual. Hämtad 2016-10-20 från 

http://proqol.org/uploads/ProQOL_Concise_2ndEd_12-2010.pdf 

 

Statistiska centralbyrån. (2016). Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen 

efter kön, yrke och vartannat år. Hämtad 2016-12-05 från 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/22115 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2009). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2016-10-07 

från http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2016). Oredlighet i forskning - peer reviewed-systemet. Hämtad 2016-10-18 

från http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

 

* Ward-Griffin, C., St-Amant, O., & Brown, J. B. (2011). Compassion Fatigue Within Double 

Duty Caregiving: Nurse-Daughters Caring for Elderly Parents. Online Journal Of Issues In 

Nursing, 16(1), 1. doi:10.3912/OJIN.Vol16No01Man04 

 

Watson, J. (1993). En teori för omvårdnad: omvårdnad och humanvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Watson, J. (2007). Watson's theory of human caring and subjective living experiences: carative 

factors/Caritas Processes as a disciplinary guide to the professional nursing practice. Texto & 

Contexto Enfermagem, 16(1), 129-135. 

 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.codex.vr.se/etik6.shtml


  
 

36 

* Yoder, E. A. (2010). Compassion fatigue in nurses. Applied Nursing Research, 23(4), 191-

197. doi:10.1016/j.apnr.2008.09.003 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.),  Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-59). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

* = Artikel inkluderad i resultatet 

** = Artikel som exkluderades efter kvalitetsgranskning 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Sökresultat 

Cinahl 

2016-10-11 

Sökord Begränsning Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar  

S1 (MH “Nurses”)  44,445     

S2 Nurs*  631,664     

S3 (MH “Caregivers”)  18,800     

S4 Caregiver*  35,068     

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4  656,305     

S6 “Compassion fatigue”  351     

S7 S5 AND S6  234     

S8 S5 AND S6 Peer reviewed, 2006-2016 167 116 43 8 8 

MH= Major headings *= Trunkering 

  



  
 

II 

 

PsycINFO  

2016-10-14 

Sökord Begränsning Träffar  Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

S1 (MM “Nurses”)  16,345     

S2 Nurs*  136,427     

S3 (MM “Caregivers”)  16,978     

S4 Caregiver*  46,500     

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4  173,714     

S6 (MM “Compassion 

fatigue” 

 16     

S7 “Compassion fatigue”  648     

S8 S6 AND S7  648     

S9 S5 AND S8  168     

S10 S5 AND S8 Peer reviewed, 2006-2016 99 58 10+(16)
 1

 2 2 

MM= Major concept, *= Trunkering,  
1 

Inom parentes anges artiklar som redan lästs i tidigare sökning 



  
 

III 

PubMed 

2016-10-17 

Sökord Begränsning Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 “Nurses”[Mesh])  77,162     

S2 Nurs*  817,366     

S3 (“Caregivers”[Mesh])  25,745     

S4 Caregiver*  53,386     

S5 (“Compassion 

fatigue”[Mesh]) 

 55     

S6 “Compassion fatigue”  425     

S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4  853,093     

S8 S5 OR S6  425     

S9 S7 AND S8  261     

S11 S7 AND S8 Peer reviewed, 2006-2016 230 76 10+(31)
1
 3 2 

*= Trunkering, 
1 

Inom parentes anges artiklar som redan lästs i tidigare sökning



  
 

I 
 

Bilaga B, Granskningsmall kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, resultat =3P) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos1 Svar Svar Svar Svar 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/ ja 
Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 
  

Resultat 
    

Frågeställningen besvarad Nej Ja 
  

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, 

signifikans) 
Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel Hög 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 
Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 44p)** p p p p 

Grad I, Hög: 80%    Grad II, Medel: 70%    Grad III, Låg: 60%        Total poäng(    )  %(    ) Grad(    ) 

1
Fråga borttagen då den inte ansågs relevant till syftet, poängen korrigerades därefter 

2 
Maxpoäng korrigerades efter borttagning av fråga 



  
 

II 

Bilaga C, Granskningsmall kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, resultat =3P) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 
 

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns 
  

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos1 Svar Svar Svar Svar 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/ ja 
Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 
  

Resultat 
    

Frågeställningen besvarad Nej Ja 
  

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel Hög 

Slutsatser 
    

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 
Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas 
  

Totalpoäng (max 45p)2 p p p p 

Grad I, Hög: 80%    Grad II, Medel: 70%    Grad III, Låg: 60%   Total poäng ( ) %(    ) Grad( ) 

1
Fråga borttagen då den inte ansågs relevant till syftet  

2
Maxpoäng korrigerades efter borttagning av fråga



  
 

I 
 

Bilaga D, Artikelmatris 

  Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 
 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1.  Austin, W., 

Goble, E., 

Leier, B. & 
Byrne, P. 
2009 
Kanada 

Ethics And 

Social 

Welfare 
Compassion 

Fatigue: The 

Experience of 

Nurses 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av CF. 

En tvärsnittsstudie med individuella 

ostrukturerade intervjuer med fem 

sjuksköterskor,  kön och ålder beskrivs 

inte. Kvalitativ latent innehållsanalys.  
 

Sjuksköterskorna beskrev hur de hade börjat skärma av 

sig från patienter och deras familjers lidande, att det 

inte fanns tillräckligt med tid att tillägna till patienter 

och familjer, samt att en känsla av trötthet och 

oförmögenhet hade uppkommit. Känslor som irritation 

och ilska var vanliga och blev ofta förnekade. Det 

sociala livet hemma blev lidande. Sex 

sammanlänkande teman identifierades: running on 

empty, shielding myself, being impotent as a nurse, 

losing balance, it overwhelms everything, the kind of 

nurse I was och trying to survive.   

73 %  
Medel 

2. Beck 

Tatano, C. 

& Gable K, 

R. 
2012 
USA 

Journal of 

Obstetric, 

Gynecologic 

& Neonatal 

Nursing 
A Mixed 

Methods 

Study of 

Secondary 

Traumatic 

Stress in 

Labor and 

Delivery 

Nurses 

Att fastställa 

förekomsten och graden 

av STS hos 

sjuksköterskor som 

jobbar på förlossningar 

och utforska deras 

erfarenheter av att vara 

närvarande vid en 

traumatisk barnafödsel.  
 
I studien använder 

forskarna begreppen 

STS och CF som 

synonymer.  

Mixed method studie. En tvärsnittsstudie 

där den kvantitativa ansatsen utfördes 

genom ett utskick av testet STS 

(Secondary traumatic stress scale) och den 

kvalitativa ansatsen utfördes genom att 
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upplevelser kring CF. Det var 12 
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skadade. Personliga strategier för att hantera CF var att 

ventilera i små grupper eller ta stöd från omgivningen 

utanför arbetet. Fyra teman identifierades: positive 

aspects of job, stress triggers, stress symptoms och 

coping with stress.  
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Att undersöka 

förekomsten och graden 

av CF hos barn- 
sjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie med en enkät som 

innehöll instrumentet ProQOL, frågor 

angående ålder, utbildning, ras, etnicitet, 

arbete, avdelning och två öppna frågor där 

deltagarna kunde beskriva en situation där 

de har upplevt CF. 229 sjuksköterskor 

deltog i studien, där 98 % var kvinnor och 

52 % var över 40 år. Av de 229 deltagarna 

var det 117 som svarade på de två 

frågorna. Beskrivande statistik, t-test, 

ANOVA och innehållsanalys. 

Av de 239 sjuksköterskorna hade 71,5 % måttlig till 

hög nivå av CS, 28,5 % hade låg CS, 29 % hade hög 

nivåer av BO och 29 % höga nivåer av STS. 

Sjuksköterskorna menade att ett omhändertagande av 

mycket svårt sjuka patienter var en vanlig orsak till CF 

och BO. Dödsfall, oavsett om de var väntade eller 

oväntade, var särskilt svårt för barnsjuksköterskor. Att 

få STS på grund av vårdande av barn var en stark 

bidragande faktor till CF. Några hanteringsstrategier 

mot svåra situationer var att överäta, spendera pengar, 

söka stöd från omgivningen eller byta arbete.  

72% 
Medel 
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and stress in 

Att utforska bidragande 

faktorer till compassion 

satisfaction, CF, ångest, 

depression och stress 

hos sjuksköterskor , 

samt beskriva deras 

strategier för att höja 

nivåerna av CS i deras 

arbete. 

Den andra av tre faser i en mixed method 

studie. En tvärsnittsstudie där fem av de 

132 sjuksköterskorna som deltog i den 

första fasen, deltog i en individuell 

semistrukturerad intervju och fem deltog i 

en semistrukturerad fokusgrupp. Totalt tio 

deltagare var med i studien. Kön och ålder 

är ej angivet. Kvalitativ latent sekundär 

innehållsanalys.  

Studien visade att sjuksköterskors förmåga att hantera 

svåra situationer påverkas positivt genom socialt och 

kollegialt stöd, en organisation som strävar efter en god 

vård och positiv bekräftelse. Sju teman identifierades: 

social networks and support, infrastructure and support, 

environment and lifestyle, learning, leadership, stress 

och suggestions to build psychological wellness in 

nurses. 
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Mesnikoff, 
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Advanced 
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Journal. 
The Effect of 

an 

Educational 

Program on 

Preventing 

and Treating 

Compassion 

Fatigue in 

Emergency 

Nurses 

Att undersöka 

effektiviteten av ett 

utbildningsprogram om 

CF med syftet att hos 

akutsjuksköterskor 

minska CF och BO 

symtom, samt öka CS. 

En longitudinell studie beståendes av ett 

pre-/posttest där 73 sjuksköterskor svarade 

på en enkät med instrumentet ProQOL. 

Deltagarna medverkade i ett seminarium 

och fick tillgång till material med syftet att 

öka kunskapen om CF. Efter tre till fyra 

veckor genomfördes ett nytt ProQOL-test 

för att se om nivån av CF hade minskat. 

65 av deltagarna var kvinnor och åtta var 

män. Åldern på dem varierade mellan 20-

56 år. Beskrivande statistik. 

Utbildningsprogrammet om CF visade sig statistiskt 

öka nivåerna av CS samt sänka nivåerna av BO och 

STS hos sjuksköterskorna. Nivåerna av CF sjönk hos 

19 % av de medverkande i seminariet. 

CS ökade hos 10 %. BO minskade hos 34 % och STS 

minskade hos 19 %. En utvärdering visade att 

sjuksköterskorna hade en positiv syn på 

utbildningsprogrammet. Kommentarer som “the entire 

program was wonderful”, “my inner confidence has 

increased and I am inspired” och “I will apply the 

strategies to prevent/treat compassion fatigue” 

förekom.  

91% 
Hög 
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C. 
2012 
USA 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 
Professional 

compassion 

fatigue: what 

is the true cost 

of nurses 

caring for the 

dying? 

Att undersöka 

förekomsten, effekter 

och strategier att 

förhindra PCF 

(professionell 

compassion fatigue) hos 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård och 

medicin.  

En tvärsnittsstudie beståendes av 

individuella semistrukturerade intervjuer 

med sex sjuksköterskor. Alla deltagare var 

kvinnor. Ålder beskrivs inte. Kvalitativ 

latent innehållsanalys. 

De sex sjuksköterskorna upplevde att de hade  risk att 

drabbas av CF, där en av dem upplevde CF under tiden 

intervjun för deltagaren pågick. Sjuksköterskorna 

beskrev behovet av att sätta sig in i de döendes 

perspektiv, samtidigt som de inte fick låta känslan 

konsumera dem. Att sätta professionella gränser var 

viktigt för att kunna fortsätta arbeta inom den palliativa 

vård. Tre teman identifierades: risk for PCF in 

exposure to repeated deaths over extended periods of 

time, physical and emotional costs of providing hospice 

and palliative care och setting boundaries/healthy 

coping strategies. 

77% 
Medel 

8. Perry, B. Canada Att utforska vad som En tvärsnittsstudie beståendes av Sjuksköterskorna lyckades undvika CF genom att 91% 



  
 

IV 

2008 
Kanada 

Oncology 

Nursing 

Journal  
Why 

exemplary 

oncology 

nurses seem 

to avoid 

compassion 

fatigue  

gör att 

onkologisjuksköterskor 

lättare undviker att 

drabbas av CF. 

semistrukturerade intervjuer med sju 

onkologisjuksköterskor. Deltagarna var 

kvinnor. Ålder är ej angivet.  
Kvalitativ latent innehållsanalys.  

fokusera på att skapa relationer med patienterna och 

uppskatta de betydelsefulla stunderna i relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskorna såg 

de här stunderna som en gåva och nämnde att de 

lyckades hålla sin motivation att vårda uppe genom att 

se lättsamt på situationer och tänka på hur patienterna 

kunde vara deras mödrar, syskon eller grannar. Tre 

teman identifierades: moments of connection, making 

moments matter och energizing moments.  

Hög 

9. Perry, B., 

Toffner, G., 

Merrick, T. 

& Dalton, J.  
2011 
Kanada 
 

Canada 

Oncology 

Nursing 

Journal  
An 

exploration of 

the experience 

of compassion 

fatigue in 

clinical 

oncology 

nurses 

Att utforska 

onkologisjuksköterskors 
erfarenheter av CF. 

En tvärsnittsstudie beståendes av en enkät 

som 19 onkologisjuksköterskor deltog i. 

Deltagarna kunde skriva en beskrivning på 

en gång de upplevt CF. Deltagarna var 

kvinnor mellan åldern 20-60 år. Kvalitativ 

latent innehållsanalys.   

Sjuksköterskorna tyckte att begreppet CF var svårt att 

definiera och några hade inte hört talas om det. Orsaker 

till CF var brist på stöd, kunskap och tid att ge god 

vård. Faktorer som förvärrade CF var stress, 

emotionellt involverande och att vara oförmögen att 

kunna lindra lidande. Stöd från arbetskamrater och 

mognad lindrade CF. Trötthet i kropp och själ och 

negativ effekt på relationer var faktorer som CF bidrog 

till. Fem teman identifierades: defining CF, causes of 

CF, outcomes of CF och circumstances that lessen CF.  

73% 
Medel 

10. Potter, P.,  
Deshields, 

T., 
Berger, A, 

J., 
Clarke, M., 
Olsen, S. & 

Chen, L. 
2013 
USA 

Oncology 

Nursing 

Forum 
Evaluation of 

a Compassion 

Fatigue 

Resiliency 

Program for 

Oncology 

Nurses 

Att utvärdera ett 

utbildningsprogram 

designat för att utbilda 

och öka 

motståndskraften för CF 

hos sjuksköterskor. 

Longitudinell pilotstudie på fem veckor 

där 14 onkologisjuksköterskor mellan 28-

61 år deltog för att lära sig hur de skulle 

öka sin motståndskraft mot CF. 12 

deltagare var kvinnor och två var män. 

Instrument som användes var: The 

Mashlach Burnout Inventory (MBI)-

Human Services Survey, ProQOL, The 

Impact of Event Scale-Revised (IES-R) 

och The Nursing Job Satisfaction Scale. 

En pre- och posttests design där upprepade 

Ingen statistisk förändring skedde på MBI-skalan efter 

programmet. Långsiktiga fördelar av programmet 

upptäcktes. CF nivån på ProQOL IV sjönk direkt efter 

programmet och ytterligare efter sex månader. IES-R 

visade en förbättring och sjönk på alla tre post-testerna 

när poängen jämfördes med pre-testet. 

Sjuksköterskorna utvärderade programmet positivt och 

ansåg att programmet lärde dem hur de skulle få en 

ökad motståndskraft mot CF. Deltagare uppskattade 

vetskapen om att de inte var ensamma med att uppleva 

CF. 

86% 
Hög 



  
 

V 

mätningar under sex månader utfördes. 
Beskrivande statistik och skillnader i 

medelvärde mellan mättillfällen 

presenterades med konfidensintervall.  

11. Yoder, A, E. 
2010 
USA 

Applied 

Nursing 

Research 
Compassion 

fatigue in 

nurses 

Att beskriva 

förekomsten och 

orsaksfaktorer för CF 

hos sjuksköterskor.  

Mixed method studie. En tvärsnittsstudie 

beståendes av en enkät som innehöll 

frågor kring ålder, utbildning och tidigare 

arbetserfarenhet, instrumentet ProQOL 

och två öppna frågor. 106 sjuksköterskor 

svarade på enkäten, och av dem  svarade 

71 på de två öppna frågorna. Deltagarnas 

ålder var mellan 20-60 år. Kön är ej 

angivet. Beskrivande statistisk 

analysmetod och kvalitativ latent 

innehållsanalys.  

Beroende på antalet arbetstimmar per dag, fick 

sjuksköterskorna olika poäng på nivån av CF. CF/ST 

var högre hos sjuksköterskorna som arbetade åtta 

timmar per dag, jämfört med sjuksköterskorna som 

jobbade 12 timmar per dag. 15% av sjuksköterskorna 

hade en ökad risk att utveckla CF. Den vanligaste 

bidragande faktorn var relaterad till att vårda patienter. 

Strategier för att åtgärda CF var förändring i 

sjuksköterskans engagemang i patienterna, där en del 

ignorerade patienterna och en del hängav sig mer åt 

patienter.  

89% 
Hög 

12. Ward-

Griffin, C., 
St-Amant, 

O. &  
Brown, B, J.  
2011 
Kanada 
 

 

The Online 

Journal of 

Issues in 

Nursing 
Compassion 

Fatigue 

Within 

Double Duty 

Caregiving: 

Nurse-

Daughters 

Caring for 

Elderly 

Parents 

Att utforska CF hos 

kvinnliga 

sjuksköterskor som har 

föräldrar de tar hand om 

och utforska ifall 

sjuksköterskor som 

både vårdar i arbetet 

och hemmet har en 

större risk för att 

drabbas av CF.  

Tvärsnittsstudie av en redan publicerad 

studie av samma forskare. 25 utdrag från 

djupgående intervjuer där 20 kvinnliga 

sjuksköterskor deltog (några intervjuades 

två gånger) mellan 42-69 år analyserades. 

Kvalitativ sekundär latent innehållsanalys.  

I resultatet lyfter forskarna att gränsen mellan privat 

och professionellt vårdande blir otydligt när 

sjuksköterskor har ett behov av att vårda anhöriga 

privat i hemmet och därmed ökar risken för CF. Att 

som sjuksköterska ha den medicinska kunskapen om 

vad som kan komma att hända med ens föräldrar 

bekymrade sjuksköterskorna.Tre teman identifierades: 

context, characteristics och consequences.  

84% 
Hög 
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