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Abstrakt 

Bakgrund: Medlidande kan ses som något sjuksköterskan bör ha förmågan 

till för att kunna ge en god vård. Genom att ta del av patientens känslor och 

lidande byggs en god vårdrelation, men att ständigt utsättas för andras 

lidande kan få konsekvenser. Sjuksköterskor som drabbas av compassion 

fatigue riskerar att förlora sin empatiska förmåga vilket speglas i både den 

vårdande relationen och patientsäkerheten.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur compassion fatigue kan 

förebyggas hos sjuksköterskor. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderar både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Analysen som utfördes var en innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Förebyggande genom 

ökad kunskap och reflektion, genom mentorskap och stöd samt genom 

stresshantering. Samtliga kategorier har visats vara förebyggande mot CF 

och kan implementeras i vården som helhet.  

Slutsats: I dagsläget är kunskapen om CF bristfällig men genom ökad 

kunskap och förståelse kan riskerna för att drabbas minska. Goda 

vårdrelationer och minskad stress är två nyckelfaktorer i att förebygga 

uppkomsten av CF. En sjuksköterska som har tid för återhämtning kommer 

kunna ge en bättre vård.  

Nyckelord 

Compassion fatigue, förebyggande, sjuksköterska 

Tack 

Tack till vår handledare Anette Danielsson för vägledning och uppmuntran.  
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1 Inledning 

Medlidande är en naturlig reaktion som sjuksköterskan upplever vid mötet 

med en patient som lider. Det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att se 

den lidande patienten, visa ömhet och stötta (Arman, 2015). Compassion 

fatigue kan beskrivas som en emotionell utbrändhet och kan leda till att 

sjuksköterskan inte orkar engagera sig i patienten. Konsekvensen av 

compassion fatigue kan bli att sjuksköterskan distanserar sig gentemot 

patienten och vårdar utan medlidande (Ledoux, 2015). Vi kommer som 

färdiga sjuksköterskor möta människor i olika situationer och få ta del av 

deras känslor vilket naturligt skapar en känsla av medlidande. Men hur kan 

sjuksköterskan göra för att inte bli för känslomässigt engagerad och inte låta 

medlidandet ta överhand?   

2 Bakgrund 

2.1 Att vara sjuksköterska  

Flera framstående personer inom vårdvetenskapen har under åren belyst 

vikten av sjuksköterskans förmåga att känna medkänsla och medlidande. 

Florence Nightingale beskrev sjuksköterskan som en självuppoffrande och 

moderlig person medan Virgina Henderson och Jean Watson beskriver hen 

som någon med en gränslös medkänsla (Ledoux, 2015). Oavsett vem denna 

sjuksköterska är axlas ett stort ansvar. Två viktiga delar i sjuksköterskans 

kärnkompetenser är personcentrerad vård och säker vård. Detta innebär att ha 

en empatisk närvaro och tillgodose såväl patientens fysiska som psykiska 

behov. För att skapa en vårdande relation mellan patient och sjuksköterska 

krävs en empatisk närvaro där den unika patientens behov tillgodoses. Under 

de rätta förutsättningarna där sjuksköterskan känner och visar empati skapas 

en vårdande relation vilket i sin tur gör att vården blir säkrare (Arman, 2015; 

McCance & McCormack, 2013) och patienten utsätts inte för skador som 
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bedöms vara möjliga att undvika. Detta innefattar inte bara den rent fysiska 

skadan utan även psykologisk skada eller lidande (Ödegård, 2013). Dahlberg 

och Segesten (2010) tar upp en studie där vårdare fått svårigheter att hantera 

sina egna känslor när de vårdat patienter med existentiella frågor som 

exempelvis berör meningen med livet. Situationer som dessa kan leda till att 

vårdarens egen dödsångest kommer upp till ytan eller att rädslan för att visa 

för mycket känslor gör att vårdaren undviker att gå in till patienten. Speciellt 

utsatta är de som arbetar inom någon form av akutverksamhet, där minnen 

från traumatiska händelser kan resultera i att de i största mån försöker 

undvika liknande situationer. Med detta i åtanke kan slutsatsen dras att en 

sjuksköterska som själv mår dåligt inte har samma förutsättningar att möta 

patienten i dennes livsvärld och ge den vård som krävs (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Sjuksköterskan bör ta hand om sig själv och ha sin egen hälsa i fokus för att 

inte äventyra sin förmåga att ge en säker vård. Det är även viktigt att handla 

på ett sätt som företräder professionen på ett bra sätt samt främja de etiska 

förhållningssätt som tillhör (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det kan 

vara svårt att sätta sin egen hälsa i fokus med den brist som idag råder 

gällande sjuksköterskor. Patientantalet ökar tillsammans med det större 

ansvaret det bär med sig. Stressen som uppkommer kombinerat med en 

känsla av otillräcklighet kan leda till såväl psykisk ohälsa som somatiska 

sjukdomar. Författaren menar fortsatt att de sjuksköterskor som drabbas av 

CF är de som inte lyckas värna om sin energi och därmed ger mer än de har 

råd att förlora (Mattioli, 2018). 

2.2 Medlidande  

Medlidande har en central del i vårdandet och karaktäriserar en god vårdare 

som ser till hela människan, inte bara sjukdomen. Det finns flera begrepp 

som ofta används i samma kontext som medlidande, bland annat empati och 
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sympati. Det som skiljer dessa åt är att den som känner medlidande har en 

vilja att skrida till handling istället för att stå bredvid och betrakta. Att känna 

medlidande är att känna någon annans lidande, att beröras och uppmanas att 

göra någonting för att lindra dennes lidande. Som sjuksköterska handlar det 

om att sätta sin egen bekvämlighet åt sidan för att bekräfta och möta den 

andras känslor. Medlidandet får utrymme i den vårdande relationen först när 

det skapas ett ömsesidigt beroende och gemenskap mellan de båda parterna. 

Vid tillfällen då sjuksköterskan misslyckas med att kontrollera sina känslor 

efter ett krävande känslomässigt möte finns en risk att hen känner sig 

otillräcklig och istället skyndar vidare (Wiklund Gustin, 2012).  

’’Medlidande uppmanar oss att gå dit där det gör ont, att beträda 

smärtans fält, att dela förkrosselse, rädsla, förvirring och kval. 

Medlidandet uppfordrar oss att gråta med de förtvivlade, sörja med de 

ensamma, att gråta med de som fallit i tårar. Medlidandet kräver att vi 

är svaga med de svaga, sårbara med de sårbara, och maktlösa med de 

maktlösa. Medlidande innebär att fullständigt uppslukas av 

människans villkor’’ (Wiklund Gustin, 2012, s.311). 

2.3 Compassion fatigue  

Compassion fatigue (CF) är ett relativt nytt begrepp som myntades 1992 av 

Carla Joinson (Coetzee & Klopper, 2010). Då fanns det ingen vedertagen 

definition av begreppet utan det beskrevs som en utbrändhet som drabbade 

människor i vårdade positioner (Joinson, 1992). Sjuksköterskor som 

kontinuerligt utsätts för patienters lidande och smärta riskerar att till slut 

mista det medlidande som bör ligga som grund för vården, och istället 

uppleva känslor som trötthet och ångest (Wentzel & Brysiewicz, 2017). 

Symtomen på tillståndet är många och det är viktigt att sjuksköterskan är 

uppmärksam på sina känslor. Det kan yttra sig som oro, irritation, 

impulsivitet och det är inte ovanligt att hen utvecklar depression eller 

sömnproblematik (Mattioli, 2018). Symtomen kan gradvis förvärras och ge 
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sjuksköterskan svårt att finna en mening med livet, där isolering och 

sömnsvårigheter blir en del av vardagen (Ledoux, 2015). CF kan även ses 

som en kombination av utbrändhet och sekundär traumatisk stress syndrom 

(STSD). Utbrändheten är då ett svar på långvarig emotionell och 

interpersonell stress och STSD ett resultat av att möta människor som lider 

(Kelly, 2017; Ledoux, 2015).  

2.4 Konsekvenser av compassion fatigue  

CF kan uppkomma som en följd av att sjuksköterskan glömmer bort att ta 

hand om sig själv och endast fokuserar på omvårdnaden av sina patienter. 

Resultatet kan bli att hen distanserar sig gentemot patienten och blir 

emotionellt isolerad (Mattilio, 2018). Tillståndet kan göra sjuksköterskan 

okänslig och likgiltig gentemot patienten, men det kan även resultera i dåligt 

omdöme. CF kan yttra sig socialt, fysiskt, intellektuellt och andligt och 

medför symtom som minskad entusiasm, tristess och 

koncentrationssvårigheter (Coetzee & Koppler, 2010).  

Det är sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för vårdrelationen och 

kan genom kontinuerliga reflektioner främja denna. Brister reflektionerna 

kan patienten bli lidande och sjuksköterskan kan som följd uppleva sig själv 

som otillräcklig (Dahlberg & Segesten). Andra människors känslor blir 

oundvikliga och sjuksköterskan kan avspegla patienters lidande. Det kan 

göra att hen behöver åsidosätta sina egna känslor och därmed ge ett mer 

ytligt bemötande (Arman, 2015). En sjuksköterska som drabbas av CF 

förlorar sin empatiska förmåga och som följd tar avstånd från patienten 

istället för att försöka förstå dennes behov. CF kan därför leda till att 

sjuksköterskan får svårigheter att utföra den vård som är nödvändig, och 

risken för misstag och felaktiga beslut ökar (Ledoux, 2015). På grund av den 

trötthet och ångest som tillståndet medför kan vården försämras. 

Sjuksköterskan kan göra misstag med administrering av läkemedel och även 

att observera patientens tillstånd. På så vis blir vårdkvalitén sämre och 
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vården inte lika säker (Wentzel & Brysiewicz, 2017). Med det i åtanke kan 

slutsatsen dras att det inte endast är sjuksköterskan som drabbas utan även 

patienterna som utsätts för fara. Även organisationen blir påverkad då 

frånvaron ökar och omkostnaderna för personalen blir större (Mattioli, 

2018).   

2.5 Compassion satisfaction 

En sjuksköterska upplever Compassion Satisfaction (CS) när vårdandet ger 

energi och glädje. Genom en god vårdande relation får patienten och dennes 

anhöriga större utrymme att själva vara med och påverka vården vilket leder 

till en känsla av trygghet och tacksamhet. Denna positiva känsla får 

sjuksköterskan att vilja fortsätta vårda människor i nöd. Det finns flera 

faktorer som kan leda till CS. Det kan bland annat vara arbetsklimatet, hur 

kollegor stöttar varandra och får möjlighet till reflektion. De som har längre 

utbildning och erfarenhet har lättare för att skapa goda relationer med 

patienter utan att de låter medlidandet ta överhand. De ser mötet som 

meningsfullt, ett möte som får dem att vilja och orka ge fortsatt vård. En 

sjuksköterska som upplever compassion satisfaction ser mer glädje i sitt 

arbete och kan sprida energi till sin omgivning (Sacco & Copel, 2018). 

3 Teoretisk referensram  

Vi har valt Patricia Benners teori ”Från novis till expert: Mästerskap och 

talang i omvårdnadsarbetet” som teoretisk referensram i vår uppsats. Teorin 

valdes för att få förståelse för hur vi kan förebygga att drabbas av CF som 

nyexaminerade sjuksköterskor. Forskning tyder på att det är unga oerfarna 

sjuksköterskor som löper störst risk att drabbas av CF. Nära 20 % av alla 

nyexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats eller till och 

med professionen redan första året, och att CF skulle vara en bidragande 

faktor till detta blir allt mer förekommande (Kelly, 2017).  
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Teorin beskriver bland annat fem olika stadier som sjuksköterskan kan 

befinna sig i: Novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. 

Med varje steg följer erfarenhet som kan kombineras med kunskapen hen 

besitter. Samtidigt ligger kunskapen som grund för att sjuksköterskan ska 

kunna ställa de rätta frågorna och tillämpa de rätta åtgärderna, och på så vis 

införskaffa sig erfarenheter (Benner, 1993). 

Noviserna, däribland sjuksköterskestudenter men också de sjuksköterskor 

som är nya i miljön eller för patienterna, saknar erfarenheter och behöver 

därför regler som vägleder. När fokus ligger på utförandet blir deras 

handlande inte självklart, och prestationen blir därmed påverkad. Genom att 

utsättas för tillräckligt många situationer skapas nya erfarenheter och 

sjuksköterskan kan se viktiga beståndsdelar som hen tidigare inte såg. Dessa 

nya beståndsdelar gör att nästa prestation blir mer godtagbar och det är då 

novis övergår till avancerad nybörjare. Efter avancerad nybörjare kommer 

det tredje stadiet, kompetent. Nu har erfarenheterna blivit ytterligare några 

fler. De som bäst exemplifierar stadiet är de som arbetet under samma 

omständigheter i två till tre år. Den som befinner sig i det kompetenta stadiet 

är mer rustad att hantera oförutsedda händelser än vad novisen och den 

avancerade nybörjaren är. Däremot saknas förmågan att anpassa sig samt 

snabbheten i utförandet. Det fjärde stadiet är skicklig, och nu gör tidigare 

erfarenheter att sjuksköterskan ser helheten. När något oförutsett sker kan 

hen föreställa sig för vad som blir följden, och får på så vis lättare hantera 

situationen. Det femte och sista stadiet är expert. Riktlinjer och regler blir 

mindre nödvändiga utan sjuksköterskan kan istället förlita sig på sin egen 

förståelse av den specifika situationen. Tidigare erfarenheter resulterar i ett 

beslutsfattande utan att behöva ödsla tid på alternativa lösningar (Benner, 

1993).  
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4 Problemformulering  

Sjuksköterskan möter dagligen patienter som är i behov av vård och stöd, 

och får ständigt ta del av andra människors smärta och lidande. Medlidande 

blir därmed en del av sjuksköterskans vardag och kan i som följd leda till att 

compassion fatigue (CF) utvecklas. CF kan beskrivas som en emotionell 

utbrändhet som drabbar sjuksköterskor och kan resultera i att hen inte orkar 

engagera sig i patienten utan istället distanserar sig. Symtom som kan yttra 

sig är oro, irritation, trötthet, minskad entusiasm och det kan leda till 

depression och sömnproblematik. Utfallet kan även bli att sjuksköterskan 

väljer att lämna arbetsplatsen eller yrket helt. Nyexaminerade sjuksköterskor 

löper större risk att drabbas då de delvis saknar vårderfarenheter och de 

redskap som behövs för att hantera vissa situationer. 

5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur compassion fatigue kan förebyggas hos 

sjuksköterskor. 

6 Metod 

Metoden var en deskriptiv litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 

inom ämnet som enligt Kristensson (2016) är ett effektivt sätt att besvara 

syftet. Denna litteraturstudie kan inte benämnas som systematisk då den inte 

uppfyller alla kriterier som beskrivs i litteraturen för detta. Vid en 

systematisk litteraturstudie ska all relevant litteratur eftersökas, granskas och 

sammanställas (Kristensson, 2016), vilket inte gjorts i denna studie.  

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed med relevanta 

sökord för att säkerställa att artiklarna stämde överens med syftet. Vi började 
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med att identifiera sökord för att sedan kunna söka efter artiklar som kunde 

besvara studiens syfte. Sökorden som slutligen användes i sökningen var 

compassion fatigue, prevention och nurs*. Trunkering användes för att få 

med olika ändelser av ordet. Vi använde oss av Booleska sökoperatörer OR 

och AND för att kombinera olika sökord och bilda block, och därmed öka 

sökningens sensitivitet (Kristensson, 2016). Begreppet Compassion fatigue 

valdes då det ligger närmast det vi ämnar att studera och beskrivs i CINAHL 

som ‘’Lack of concern and emotional withdrawal as a result of caring for the 

sick’’. 

 

6.1.1 CINAHL  

Företrädesvis användes databasen CINAHL som omfattar forskning inom 

omvårdnad (Kristensson, 2016). I CINAHL sökte vi på compassion fatigue i 

fritext och som ämnesord som då benämns som Major Heading (MH), 

motsvarade MeSh i PubMed. Prevention och nurs* valde vi att söka på i 

fritext och kombinerade sedan alla sökorden med sökoperanderna OR och 

AND (se bilaga 2). 

6.1.2 PubMed 

Sökningar gjordes även i databasen PubMed som har fokus på både 

omvårdnad och medicin (Kristensson, 2016). I PubMed sökte vi på 

compassion fatigue, prevention och nurs* i fritext och användes oss då av 

sökoperatören AND (se bilaga 3). 

6.2 Urval 

Vi inspirerades av Kristenssons (2016) metod för upplägget av urval. Vi 

valde 12 artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa. De kvalitativa ger 

en bredare inblick i problemområdet medan de kvantitativa ger en bild av hur 

säkra och beprövade de eventuella metoderna är (Kristensson, 2016). 

Sökningarna i PubMed och CINAHL gav sammanlagt 153 artiklar där 
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samtliga abstrakt och titlar lästes. Detta genererade 33 artiklar som vi ansåg 

var av relevans, dessa läste vi sedan var för sig i fulltext för att slutligen 

diskutera de tillsammans. Utifrån det valdes 19 artiklar ut för granskning för 

att sedan utmynna i 6 artiklar. Efter att ha gått igenom de utvalda artiklarnas 

referenser hittades även 6 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna, se 

artikel 1, 2, 5, 6, 7 och 9 i artikelmatrisen (bilaga 4). 

6.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar skulle vara publicerade mellan 2008 - 2018 samt Peer reviewed 

vilket Kristensson (2016) menar är lämpligt vid en litteraturstudie för att nå 

den senaste forskningen samt att det stärker studiens trovärdighet och 

kvalitet. Vi exkluderade manuellt artiklar som baserades på 

specialistutbildade sjuksköterskor. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Enligt Kristensson (2016) ska specifikt utformade granskningsmallar 

användas för de kvantitativa respektive de kvalitativa studierna. 

Granskningsmallarna kan behöva modifieras för att kunna användas för ett 

specifikt syfte. För att bedöma validiteten av de kvantitativa artiklarna och 

trovärdigheten i de kvalitativa artiklarna granskade vi dessa utifrån Carlsson 

och Eiman (2003) granskningsmallar. Samtliga 12 studier erhöll poäng och 

rangordnades från I-III beroende på kvalitet. Klass I var de artiklar som 

uppmätte 80 - 100 procent och avser de med hög kvalitet, klass II 70 - 79 

procent och klass III 60 - 69 procent. Studien innehåller två artiklar som inte 

uppnådde klass II men valdes trots sin låga kvalitet att inkluderas. Övriga 

artiklar som inte uppnådde 60 procent exkluderades på grund av den låga 

vetenskapliga kvalitén.  

6.4 Dataanalys  

Analysen som utfördes var en innehållsanalys med inspiration från 

Kristensson (2016). Analysmetoden fokuserar på att hitta likheter och 
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skillnader i texten och ska slutligen resultera i ett antal kategorier. Det är en 

god metod för nybörjare då den är relativt strukturerad, vilket kan skapa 

trygghet för författarna (Kristensson, 2016).  

För att öka tillförlitligheten i resultatet använde vi oss av triangulering. Först 

läste vi det utvalda materialet separat för att sedan diskutera det tillsammans. 

Genom en gemensam analys stärks resultatet och färgas inte av en persons 

förförståelse (Kristensson, 2016). Därefter sammanställdes artiklarna i en 

artikelmatris för att skapa en överblick över deras syften, metoder och 

resultat. Kommande steg var att tillsammans finna meningsenheter som 

speglade uppsatsens syfte och sedan sätta koder på dessa och utifrån det hitta 

lämpliga kategorier. När kategorierna var fastställda kunde resultatet börja ta 

form. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori  

‘’ The staff were less traumatized 

overall, felt better equipped to manage 

intrusive thoughts and feelings, and 

reported less behavioral avoidance 

when facing recent traumatic events’’. 

Personalen upplevde 

att de hade lättare att 

hantera negativa 

känslor, tankar och 

trauman.  

Medvetenhet Förebygga 

genom ökad 

kunskap 

“The use of informal debriefing and 

incidental mentoring by peers was a 

key factor in enabling nurses to carry 

on with their work”.  

Mentorskap möjliggör 

för sjuksköterskan att 

fortsätta sitt arbete. 

Mentorskap Förebygga 

genom 

mentorskap 

“The low level of manager support 

was a significant predictor of higher 

levels of burnout and compassion 

fatigue among emergency department 

nurses, while a high level of manager 

support contributed to a higher level of 

compassion satisfaction”. 

Otillräckligt stöd från 

ledningen resulterar i 

höga nivåer av 

utbrändhet och CF.  

Stöd  Förebygga 

genom stöd 

‘’Having a culture that encourages 

providers to take some time off, 

ensures that providers eat during their 

shift, and promotes self achievements 

is essential for minimizing the 

likelihood of CF’’.  

Att ha en arbetsplats 

som uppmuntrar 

sjuksköterskan att ta 

en paus i arbetet 

minimerar 

sannolikheten för CF. 

Återhämtning Förebygga 

genom 

stresshantering 
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6.5 Forskningsetiska aspekter 

All forskning bör präglas av ett forskningsetiskt förhållningssätt för att 

säkerställa att de personer som deltar blir behandlade med respekt. 

Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument som riktar sig till medicinsk 

forskning och berör bland annat punkter som integritet, självbestämmande 

och om forskningens nytta överstiger risken för skada (Kristensson, 2016). 

Samtliga artiklar i studien är etiskt granskade och godkända av kommittéer 

och vi har inte låtit vår förförståelse påverka resultatets utfall. Vi värnar om 

människor autonomi och vill inte att någon deltagare ska ha tagit skada av 

forskningen.  

7 Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier som belyser syftet att förebygga 

compassion fatigue: Förebygga genom ökad kunskap och reflektion, 

förebygga genom mentorskap och stöd samt förebygga genom 

stresshantering. 

7.1 Förebygga genom ökad kunskap och reflektion  

Kategorin belyser att CF kan förebyggas genom ökad kunskap då det medför 

att fler lär sig att känna igen symtom, både hos sig själva och hos kollegor. 

Organisationen kan lättare skapa strategier som kan förebygga i ett tidigt 

skede (Melvin, 2012; Potter, Pion & Gentry, 2015). Genom att få möjlighet 

till reflektion i arbetsgruppen kan problem lyftas fram och belysas vilket kan 

ge stöd och nya verktyg för att motverka stress (Melvin, 2012; Potter et al., 

2013).  Öppna diskussioner ger sjuksköterskor en möjlighet att samtala om 

och utvärdera särskilda händelser som inträffat. Genom dessa diskussioner 

kan nya hanteringsstrategier framkomma när liknande situationer uppstår 

(Haglund & Schmidt, 2017).  
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Tid för reflektion inom arbetsgruppen har visat sig underlätta vårdandet, och 

både sjuksköterskan och arbetsgivaren bör se till att det finns utrymme för 

detta. Genom reflektioner i arbetsgruppen lyfts nya kunskaper fram, 

relationer stärks och eventuella svårigheter eller trauman kan bearbetas 

(Melvin, 2012; Potter, Pion & Gentry, 2015; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld 

& Gold 2014). Familj och vänner är ett viktigt stöd (Melvin, 2012; Potter, 

Pion & Gentry, 2015; Drury, Francis, Aouri & Hegney, 2014), men det kan 

vara svårt att prata om arbetet med någon som saknar kunskap inom området. 

Vissa saker kan sjuksköterskan inte heller prata om på grund av sekretess. 

Därför är det viktigt med möjligheter att reflektera på arbetet (Drury, Francis, 

Aouri & Hegney, 2014). Personal reflective debrief (PRD) är en metod för 

att förebygga CF och bygger på personliga reflektioner samt att skapa 

möjligheter till personlig utveckling genom utbildning och uppmuntran. Den 

syftar till att främja sjuksköterskans egna resurser och styrkor. Med hjälp av 

regelbunden PRD skulle både sjuksköterskor och organisation snabbare 

känna igenom symtom på CF och i ett tidigt skede kunna ingripa (Haglund & 

Schmidt, 2017).  

Flera utbildningsprogram har visat sig vara givande i förebyggandet av CF. 

De har för avsikt att öka kunskapen om CF, hur symtom yttrar sig samt 

förslag på åtgärder och behandlingar. Det har visat sig att 

utbildningsprogram med fokus på att ge ökad kunskap gett ett positivt utfall 

när det gäller att minska riskerna (Flarity, Gentry & Mesnikoff, 2013; Potter 

et al., 2013). Genom en ökad kunskap om de långsiktiga effekterna av CF 

samt tillgång till nya verktyg i stresshantering kan riskerna minimeras (Potter 

et al., 2013). Utbildningsprogram visade ett positivt utfall både privat och 

professionellt. Deltagare som upplevde en förbättring i sina privatliv började 

ta sig mer tid för sig själva och bygga på sina relationer (Potter, Pion & 

Gentry, 2015).  
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Arbetsgruppen i sin helhet uppgavs vara mindre känsliga för trauman och 

stress framförallt då de lärde sig hur de kan se eventuella symtom både hos 

sig själva och sina kollegor. Ökad kunskap medför bättre förutsättningar för 

att åtgärder sätts in i ett tidigt skede (Potter, Pion & Gentry, 2015; Potter, 

2013). Compassion fatigue är omfattande hos sjuksköterskor oavsett 

inriktning och denna formen av didaktiskt program hjälper till att minska 

förekomsten. Samtliga deltagare i utbildningsprogrammet uppgav en tydlig 

förbättring gällande deras emotionella hälsa och deras möjligheter att 

handleda (Potter, Pion & Gentry, 2015). 

7.2 Förebygga genom mentorskap och stöd  

Kategorin som belyser hur mentorskap och stöd kan förebygga påvisar vikten 

av att alltid ha någon att rådfråga eller söka stöd hos. Det är en fördel att ha 

ett välutvecklat program som utbildar kunniga mentorer och handledare. 

Mentorerna kan i sin tur finnas som ett stöd för sjuksköterskor för att stärka 

deras roll i arbetet och hjälpa till med stresshantering (Drury, Craigie, 

Francis, Aoun & Hegney, 2014). Att få stöd och kunna ge stöd till kollegor 

genom reflektion är en annan viktig aspekt som visat sig minska känslan av 

utanförskap och utsatthet (Potter et al., 2013; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld 

& Gold 2014). På arbetsplatser med stress och hög arbetsbelastning har det 

visat sig att en bra sammanhållning i arbetsgruppen kan vara en skyddande 

faktor. Framförallt för den nyexaminerade sjuksköterskan är det viktigt att få 

stöd från kollegor och ledning. Genom positiv feedback och tid för reflektion 

ökar arbetsglädjen och sjuksköterskan har lättare att undvika CF (Li, Early, 

Mahrer, Klaristenfeld & Gold 2014). 

Ett program som utbildar och fungerar som ett stöd för sjuksköterskor är 

värdefullt för både personalen och organisationen då det ökar 

sjuksköterskans självkänsla likväl som patienternas tillfredsställelse (Potter, 

2013; Potter, Pion & Gentry, 2015). Det är även viktigt att sjuksköterskan 

upplever stöd från ledningen då det framkommit att det minskar risken att 
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drabbas av CF samt att det gynnat känslan av CS. Cheferna bör vara 

medvetna om vilka sjuksköterskor som riskerar att utveckla CF för att i ett 

tidigt skede kunna förebygga detta genom kommunikation och goda 

relationer (Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2015; Li, Early, Mahrer, 

Klaristenfeld & Gold 2014). Det har visat sig att starka relationer på 

arbetsplatsen med en bra möjlighet till reflektion också minimerar riskerna 

att drabbas (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2014; Potter, 2013; 

Potter, Pion & Gentry, 2015; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold 2014 ). 

Detta tillsammans med en arbetsplats som värdesätter sin personal gör att fler 

upplever CS (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2014). Det är 

framförallt viktigt när sjuksköterskan är ny i yrkesrollen. En undersökning 

visade att 89,2 % av de nyexaminerade sjuksköterskorna möter trauma redan 

under sina första tre månader i tjänst vilket resulterade i att 7,3% av dessa 

redan då uppvisade fullständiga symtom på CF. Den stress som finns på 

många vårdavdelningar påverkar inte bara sjuksköterskan utan hela 

organisationen då fler väljer att lämna sitt yrke och kostnaden för 

rekryteringen ökar. I dessa fall är det viktigt med ett bra stöd från kollegor 

eller ledning då det har en positiv effekt på sjuksköterskans upplevelse av sitt 

arbete (Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold 2014). 

7.3 Förebygga genom stresshantering  

I den tredje kategorin framkom betydelsen av stresshantering. Att vårda svårt 

sjuka patienter kan medföra stress som i sin tur kan leda till att 

sjuksköterskan utvecklar CF (Hevezi, 2016; Potter et al., 2013; Potter, Pion 

& Gentry, 2015). Personliga resurser och styrkor kan minimera risken att 

drabbas. Det kan underlätta för sjuksköterskan att anpassa sig till svåra 

situationer och påverka förmågan att hantera stressen och istället vända den 

till något positivt. Det anses vara en process som går att påverka och 

modifiera. Genom individanpassade seminarium på arbetsplatser kan de egna 

resurserna stärkas och sjuksköterskan kan få verktyg för att hantera framtida 
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stressiga situationer (Potter et al., 2013; Potter, Pion & Gentry, 2015; 

Schmidt & Haglund, 2017; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold 2014). 

Den höga arbetsbelastning som råder på flera sjukhus kan undvikas genom 

att anställa fler sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Walden et al., 2018). 

För att minska arbetsrelaterad stress är det viktigt att sjuksköterskan har 

möjlighet att samla ny kraft. Det har visat sig positivt att ha en lugn zon där 

sjuksköterskan får möjlighet att återhämta sig vilket har resulterat i att hen 

kan arbeta mer effektivt och ge en bättre vård (Drury, Craigie, Francis, Aoun 

& Hegney, 2014). Viktigt är också att finna balans i vardagen, mellan 

privatliv och arbetsliv, och inte låta arbetet ta över vardagen (Melvin, 2012; 

Potter et al., 2013; Potter, Pion & Gentry, 2015; Walden et al., 2018). Genom 

att sätta upp tydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv blir det lättare att 

behålla denna balans. En bra och regelbunden sömn, nyttig mat och träning 

är det mest grundläggande för välmåendet, det är även faktorer skyddar mot 

CF (Melvin, 2012). Att ta hand om sig själv under sin lediga tid med träning 

eller en hobby ger ny energi och motivation (Potter, Pion & Gentry, 2015). 

Humor lyfts fram som en viktig aspekt för att behålla balansen. Genom 

humor på arbetsplatsen blir stämningen lättare mellan kollegor och patienter 

(Melvin, 2012; Perry, 2008).  

Det har framkommit att meditation och mindfulness kan reducera stress och 

genom det minska förekomst av CF (Drury, Francis, Aouri & Hegney, 2014; 

Hevezi, 2016; Duarte & Pinto-Gouviea, 2016). En grupp sjuksköterskor 

medverkade i en intervention med specialutformade meditationsövningar för 

att motverka CF. Loving Kindness-meditation (LKM) bygger på relativt 

korta sessioner och handlar om godhet gentemot andra och om 

interpersonella relationer. Samtliga sjuksköterskor rapporterade efteråt att 

dom upplevde positiva förändringar gällande stresshantering samt att de 

kände sig mer avslappnade (Hevezi, 2016). Under en annan intervention 

deltog ett antal sjuksköterskor i en mindfulness-baserad intervention för att 
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reducera stress och motverka symtom på CF och utbrändhet. Under sex 

veckor fick deltagarna lära sig mindfulness som berörde andning, kropp, 

känslor, tankar, godhet och interpersonella relationer. Analysen av resultatet 

visade att förekomsten av CF hade minskat efter interventionen. 

Sjuksköterskorna uppgav att de fick lättare att hantera stressiga situationer 

men även att de hade gjort viktiga förändringar i livet efter deltagandet 

(Duarte & Pinto-Gouveia, 2016). 

Sjuksköterskan kan inte alltid ha kontroll över arbetsmiljön eller vad som 

sker på arbetet, men kan däremot styra hur hen svarar på omständigheterna. 

Med lättsamhet och humor i stressiga situationer så kan sjuksköterskan 

undvika CF. Om hen lyckas upprätthålla en positiv attityd så resulterar det i 

fler goda resultat i arbetet (Melvin, 2012, Potter et al., 2013, Potter, Pion & 

Gentry, 2015). De sjuksköterskor som medverkade i en studie menade att de 

genom att sprida energi runt omkring sig kunde förmedla en positiv känsla 

både till patienter och arbetskollegor. De uppgav även att deras 

självförtroende och självmedvetenhet underlättade de vårdande mötet och att 

patienten lättare kunde känna förtroende för vården. Sjuksköterskor som har 

tid och möjlighet att skapa meningsfulla relationer till sina patienter har en 

mindre risk för att drabbas av CF. Energi och motivation till att vårda uppstår 

om sjuksköterskan föreställer sig patienten som en förälder, vän, partner eller 

ett barn. När en bra vårdrelation formats skapas en positiv cykel där båda 

parterna kan ge energi och uppskattning till varandra.  Goda vårdrelationer 

kan resultera i att patienten känner förtroende för sjuksköterskan som vårdar 

och därmed visar uppskattning och tacksamhet. Bekräftelsen från patient 

eller anhörig ger ytterligare motivation till att fortsätta vårda (Perry, 2008).  
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Vi valde att utföra en litteraturstudie då det är att föredra när tidigare 

forskning ska sammanställas för att besvara en undersökningsfråga, det vill 

säga syftet med studien (Kristensson, 2016). 

8.1.1 Datainsamling 

Vi gjorde sökningar i databaserna CINAHL och PubMed då de innehåller 

forskning om vårdvetenskap och medicin (Kristensson, 2016), vilket stämde 

överens med syftet med studien. Begreppet compassion fatigue är relativt 

nytt vilket resulterade i att mängden artiklar var begränsade. Databaserna 

innehåller inte alltid all relevant litteratur och därav valde vi att även söka 

efter artiklar manuellt via referenslistor, så kallad snowballing (Kristensson, 

2017). På så vis fann vi användbara artiklar som vår egen sökning inte 

genererade. Då dessa artiklar också återfanns i CINAHL tyder det på att vår 

sökstrategi inte fick med allt relevant material. Vi använde oss av få sökord 

men som vi ansåg var viktiga för att kunna besvara syftet. Ibland beskrivs CF 

som utbrändhet (burnout) eller sekundär traumatisk stress (STSD), medan det 

i andra fall beskrivs som en kombination av de båda. Från början använde vi 

oss även av sökordet burnout men sökningen blev då för snäv och vi ansåg 

också att vi frångick vårt syfte. Den tvetydighet som råder är något som har 

försvårat processen, men vi valde i slutändan att endast använda artiklar med 

CF då det bäst stämde överens med det vi ville studera.  

 

Artiklen av Flarity, K., Gentry, E. & Mesnikoff, N. kostade pengar men vi 

fick den istället utskriven av bibliotekarien. Vi stötte på fler artiklar som 

kostade pengar men som vi inte valde att köpa, som följd kan relevant 

forskning gått förlorad.  
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8.1.2 Urval 

Vi valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier då det enligt 

Kristensson (2016) kan stärka studiens trovärdighet. De kvantitativa 

artiklarna var ibland svåra för oss att tyda och mätte ofta förekomsten av CF 

och CS, vilket frångick syftet med vår studie. Däremot mättes förekomsten 

före och efter en viss intervention för att se om det hade minskat, något som 

vi ansåg vara användbart. Således handlar inte alla artiklar endast om 

prevention utan även hur man kan åtgärda CF hos de redan drabbade. Vi tog 

beslutet att ta med dessa artiklar ändå då vi anser att det går att använda som 

förebyggande metoder också, som till exempel meditation eller reflektion. 

Urvalsgrupperna i flera artiklar är små eller innefattar ett stort bortfall och 

det gör resultatet mindre överförbart. En anledning till detta kan vara att 

interventionerna som görs är avancerade eller sträcker sig under längre 

perioder.  

Artikeln av Schmidt & Haglund (2017) är ingen utförd studie utan bygger på 

en enstaka sjuksköterskas subjektiva upplevelse av CF. Trots det gjorde vi 

bedömningen att artikeln var trovärdig och användbar då författarna 

presenterar en reflektionsmetod som en förebyggande åtgärd.  

8.1.3 Inklusion- och exklusionskriterier 

De avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

och skrivna mellan 2008 - 2018. Flera av de utvalda artiklarna riktar sig till 

specifika avdelningar med inriktning på exempelvis onkologi och 

akutsjukvård, detta valde vi att förbise då vi ansåg att det är överförbart till 

den allmänna sjuksköterskan. Däremot valde vi att manuellt exkludera 

artiklar där det framkom att medverkande sjuksköterskor hade 

specialistutbildning. 
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8.1.4 Kvalitetsgranskning  

Vi granskade samtliga artiklar tillsammans enligt Carlsson och Eiman 

(2003), vilket kan ses som en styrka. Dock hade vi behövt modifiera 

granskningsmallarna då de innehöll en fråga riktade till lungpatienter. Detta 

kan ha påverkat granskningen men dock väldigt lite då det handlar om en 

poäng. Två studier uppnådde inte medel eller hög grad men valdes trots det 

att inkluderas. Detta gjorde vi då vi ansåg att de ändå tillförde information 

och kunskap av god kvalité.  

8.1.5 Dataanalys 

Vi utförde en innehållsanalys som enligt Kristensson (2016) fokuserar på att 

hitta skillnader och likheter i de utvalda texterna. Vi använde oss av 

triangulering då samtliga artiklar valdes att läsas separat för att skapa oss en 

egen uppfattning av innehållet för att sedan diskutera det tillsammans. 

Därefter plockade vi tillsammans ut meningsenheter för att sedan skapa 

koder och utifrån dessa identifiera skillnader och likheter för att sedan bilda 

kategorier. Genom en gemensam analys stärks resultatet och färgas inte av en 

persons förförståelse (Kristensson, 2016). Vår förförståelse var även 

begränsad då begreppet compassion fatigue var relativt nytt för oss, detta kan 

ses som en styrka då den annars kan påverka resultatet. 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet var att belysa hur CF kan förebyggas hos sjuksköterskor 

och resultatet utmynnade i tre kategorier: förebyggande genom ökad kunskap 

och reflektion, förebyggande genom mentorskap och stöd samt förebyggande 

genom stresshantering. Samtliga kategorier kommer knytas till Patricia 

Benners teori ‘’från novis till expert’’ då flera studier belyser hur den 

nyexaminerade sjuksköterskan är särskilt utsatt. Oavsett vem som drabbas av 

CF riskeras resultatet att bli detsamma om det inte stoppas i tid; förmågan att 

känna medlidande minskar eller försvinner helt.  
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8.2.1 Förebygga genom ökad kunskap och reflektion  

Vikten av ökad kunskap har visat sig vara betydelsefull i förebyggandet av 

CF. Genom att fler sjuksköterskor och övrig vårdpersonal får mer kunskap 

om vilka symtom tillståndet kan medföra kan CF upptäckas i ett tidigt skede. 

Om arbetsplatsen dessutom avsätter tid för reflektion ges personalen tillfälle 

att samtala kring känslor och traumatiska händelser. Det har även visat sig att 

kunskapen inom yrket väger stort, sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

upplever en större stress och har svårare att hantera många situationer. Enligt 

Patricia Benners teori handlar detta framförallt om att novisen saknar 

erfarenhet. Detta kan leda till att de får svårare att hantera situationer som 

uppkommer plötsligt eller där reglerna måste bortses ifrån.  

Sjuksköterskan utvecklar under sina yrkesverksamma år sin kompetens och 

ett eget sätt att arbeta. Först efter två till tre år på samma avdelning erhålls 

tillräckligt med kunskap för att kunna räknas som kompetent. Sjuksköterskan 

har då blivit mer säker och organiserad i sitt arbete och kan se helheten i 

situationer. Detta är dock färdigheter som inte finns under de första åren i 

yrket utan då styrs arbetet främst utifrån förhållningsregler vilket kan vara 

begränsande. Framförallt novisen saknar helt erfarenheter, det är först som 

avancerad nybörjare betydelsefull information kan analyseras och värderas 

(Benner, 1993).  

Flera utbildningsprogram inom CF har visat sig vara värdefulla och ge goda 

effekter både privat och i arbetslivet. De resulterade i minskade negativa 

känslor och en ökning i både självkänsla och energi. En sjuksköterska med 

dessa egenskaper har bättre förutsättningar att orka och kunna ge en god 

vård. Framförallt har den nya kunskapen gett nya förutsättningar för att 

kunna upptäcka symtom, antingen hos sig själva eller hos kollegor. 

Kunskapen gör att hjälp kan ges i ett tidigt skede och tillståndets långvariga 

effekter minskar. Risken att drabbas av CF blir större över tid och de som har 

lättast för att drabbas är de som har lättare att bli berörda eller är nya i rollen. 
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Det är viktigt att sjuksköterskor som befinner sig i riskzonen inte förnekar 

eventuella symtom utan har möjlighet till hjälp både privat och inom 

organisationen. 

Ökad kunskap och reflektion framkommer som de viktigaste aspekterna för 

att sjuksköterskan ska undvika CF. Oavsett vilken arbetsplats eller 

patientklientel det handlar om är det viktigt att eventuella trauman och 

osäkerheter lyfts fram och bearbetas. Speciellt utsatta är de sjuksköterskor 

som arbetar på avdelningar såsom onkologi, pediatrik och akutvård. 

Anledningen till detta är att de oftare utsätts för trauma, stress och dödsfall. 

Dock finns det en större medvetenhet för riskerna på dessa avdelningar vilket 

gör att de har tillgång till ett mer välutvecklat stöd. Varje avdelning oavsett 

specialitet bör ha samma förutsättningar för stöd eftersom sjuksköterskor 

påverkas av stress och trauma på olika sätt. 

8.2.2 Förebygga genom mentorskap och stöd 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan är med sin brist på erfarenhet extra 

utsatt. Många kommer redan under sina första tre månader i tjänst uppleva 

trauma på ett eller annat sätt. Utan ett adekvat mentorskap kan det vara svårt 

att bearbeta detta och komma vidare vilket ökar risken att drabbas av CF. Ett 

bra fungerande arbetsteam är viktigt då det möjliggör för reflektion och stöd. 

Det är vanligt att en sjuksköterska som är ny i rollen utsätter sig för mer 

stress än nödvändigt då de känner att de måste prestera mer än de kanske 

orkar.  Pressen tillsammans med den bristande kunskapen kan leda till att de 

många gånger känner sig otillräckliga och misslyckade i sin roll. Genom en 

större medvetenhet både hos sjuksköterskan själv och organisationen kan 

detta undvikas. En positiv och underlättande arbetsmiljö är nyckelfaktorer. 

Det är i dessa fall viktigt med ett system som arbetar för att plocka upp 

sådana signaler och i största mån motverka dessa. Ett bra system för detta är 

genom mentorskap där de nyexaminerade sjuksköterskorna blir tilldelad en 

mer erfaren kollega för att kunna få råd och bekräftelse. Det är ofta en fördel 
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för båda parter då de mer erfarna sjuksköterskorna ofta se mentorskapet som 

en betydelsefull uppgift som ger arbetsglädje och en anledning att stanna 

kvar i yrket. Även Lombardo och Eyre (2011) belyser vikten av mentorskap 

där vägledning och stöd bidrar till prevention och bearbetning av CF. En 

mentor kan hjälpa till att skapa strategier för att underlätta arbetsuppgifter 

eller situationer som uppstår samtidigt som de finns tillgängliga för 

emotionellt stöd. 

De nyexaminerade sjuksköterskorna har redan från början höga 

förväntningar på vad de ska klara av, men den kunskapen de besitter från 

utbildningen är sällan tillräcklig (Benner, 1982). Framförallt handlar det om 

att denna kunskap ofta skiljer sig från hur det faktiskt fungerar i praktiken. 

Många avdelningar har sina egna sätt att arbeta och de som förhåller sig till 

riktlinjer får ofta höra att det arbetssättet är onödigt eller allt för 

tidskrävande. Detta kan tillsammans med den bristande erfarenheten enligt 

Benner (1982) leda till att sjuksköterskan får svårigheter att ta egna beslut 

och initiativ. Liknande slutsatser kan dras från Nijboer och Van der Cingel 

(2019) som tar upp de höga förväntningarna som finns på sjuksköterskan när 

utbildningen är avslutad och hur det både försvårar arbetet och förmågan att 

känna medlidande. Det är en svårighet att balansera de egna värderingarna 

mot vad som förväntas på arbetsplatsen och detta kan leda till en känsla av 

utanförskap. Det framkommer även att det finns en rädsla för kollegornas 

reaktion om den nyexaminerade sjuksköterskan väljer att gå sin egen väg och 

följa sina egna värderingar.  

Ett bra mentorstöd under sjuksköterskans första tid under sitt kliniska arbete 

är av största vikt. Genom att ha möjlighet att reflektera med någon som 

besitter större kunskap kommer den egna yrkesrollen förstärkas och 

utvecklas. Oavsett vart sjuksköterskan befinner sig i sin karriär måste det 

finnas tid och utrymme för reflektion, både individuellt och inom 

arbetsgruppen. För att kunna motverka uppkomsten av CF måste 
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arbetsgruppen vara lyhörda mot varandra, våga ha en öppen dialog och i 

största mån underlätta för varandra i arbetet. Även om det är brist på personal 

på många avdelningar bör ledningen se till att varje nyexaminerad 

sjuksköterska som kommer ut i det kliniska arbetet får möjlighet till det stöd 

som behövs. Genom ett adekvat stöd från kollegor och ledning blir det lättare 

att axla den nya rollen och vetskapen om att ha någon att rådfråga är 

betryggande. Dessvärre är många avdelningar präglade av gamla värderingar 

och arbetssätt vilket kan göra att det blir slitningar mellan generationerna. De 

mer erfarna sjuksköterskorna kan i många fall ha svårt att ta till sig nya sätt 

att arbeta, de har gjort likadant i alla år. Att inte förglömmas är att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kommer in med nya ögon och nya sätt att 

arbeta och alla kan lära sig av varandra.  

8.2.3 Förebygga genom stresshantering  

Sjuksköterskans arbetsuppgifter grundas i att uppfylla andras behov vilket 

gör att de ibland försummar sina egna. Det är därför viktigt att identifiera och 

tillämpa strategier för att bibehålla energin både fysiskt och psykiskt. Det kan 

handla om att äta nyttigt, motionera och sova ordentligt. Samtidigt har 

massage, meditation och andra avslappningsövningar en positiv effekt för 

många när det kommer till att bevara energi och motivation (Lombardo & 

Eyre, 2011). Sjuksköterskan möter ständigt patienter i svåra situationer och 

kan inte undvika deras lidande. Det blir svårare för sjuksköterskan att hantera 

om de samtidigt utsätts för stress men genom att möjliggöra tid för 

återhämtning finns möjlighet att samla ny kraft.  

Nyexaminerade sjuksköterskor är extra utsatta när det kommer till en stressig 

arbetsmiljö. Personalbrist och ett högt tempo resulterar i att det inte ges 

tillräcklig med utrymme för återhämtning vilket kan leda till att det blir 

svårare att göra det som krävs (Nijboer och Van der Cingel, 2019).  Lugna 

zoner på arbetsplatsen har visat sig ha en god effekt för sjuksköterskornas 

återhämtning och effektivitet. Detta styrks av Grafton, Gillespie och 
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Henderson (2010) samt Lombardo och Eyre, 2011 som även de menar att ett 

lugnt utrymme i anslutning till arbetsplatsen ger sjuksköterskan möjlighet att 

samla ny energi och därigenom förbättra både engagemanget och 

arbetsglädjen. Genom en ökad kunskap och motståndskraft minskar risken 

för att drabbas av CF. Program för att förbättra sjuksköterskans 

motståndskraft har haft en effektiv effekt på stresshanteringen både för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och sjuksköterskestudenter.  

Benner (1982) tar upp vilka svårigheter den nyutexaminerade sjuksköterskan 

har för situationer där någonting sker plötsligt eller när olika arbetsuppgifter 

behöver omprioriteras på grund av tidsbrist. Eftersom arbetssättet till största 

del kretsar kring förhållningsregler och riktlinjer kan det vara svårt att skapa 

en konkret bild av den givna situationen och utifrån denna göra 

prioriteringar. Först när sjuksköterskan uppnår avancerad nybörjare har hen 

erfarit tillräckligt många situationer i praktiken för att kunna identifiera 

relevanta aspekter. Vid den här tiden finns fortfarande stora svårigheter med 

att omprioritera om något akut dyker upp eller skjuta upp arbetsuppgifter till 

senare. När sjuksköterskan efter 2-3 år ses som kompetent kan både kort och 

långsiktiga resultat förutspås vilket underlättar eventuella omprioriteringar. 

Däremot leder ett för högt tempo eller en hög arbetsbelastning till att fokuset 

från de viktiga aspekterna skiftar till att försöka höja effektiviteten.  

Det får inte förglömmas att sjuksköterskan under sina första år inte är alls 

lika effektiv och flexibel som de mer erfarna kollegorna. Med en ökande 

självkänsla och yrkes säkerhet växer sjuksköterskans förmåga att känna 

medlidande samtidigt som riskerna för CF minskar. En annan viktig del i 

stresshanteringen är sjuksköterskans egen attityd. Genom en positiv attityd 

och humor förmedlas en bra energi både till patienter och kollegor vilket 

även det stärker sjuksköterskans självförtroende. Även meditation och 

mindfulness har visat sig ha en positiv inverkan på stressnivån då 
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sjuksköterskan får lättare att hantera stressiga situationer och blir mer 

avslappnad. 

Medlidande handlar om att få möjlighet och utrymme för att finnas för en 

annan människa, att vara närvarande, medveten och öppen. För att 

sjuksköterskor inte ska drabbas av CF behövs det finnas tid som möjliggör 

detta. Två av de stora anledningarna till utvecklingen av CF är just stress och 

känslan av att inte räcka till. Hög arbetsbelastning på avdelningarna både 

gällande personalbrist och överbeläggningar gör att sjuksköterskor riskerar 

att drabbas. Vid de tillfällen där det varken finns tid eller energi till att ge en 

adekvat vård äventyras både sjuksköterskan och patientens välmående. 

Patienten känner sig försummad och sjuksköterskan misslyckas i sin roll som 

vårdare. För att kunna bevara energin krävs det att sjuksköterskan kan skilja 

på sitt privatliv och arbetsliv och sköter om sig själv. 

9 Slutsats  

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal möter i sitt yrke utsatta människor 

som kan väcka en känsla av medlidande. Medlidandet är en central och 

viktig del i den vårdande relationen men det finns risk att den utvecklas till 

CF vars effekter kan bli omfattande. Resultatet av CF kan orsaka diverse 

stressrelaterade symtom, missnöje och minskad produktivitet.  

Flera slutsatser kan dras utifrån resultatet, framförallt är kunskapen kring CF 

bristfällig. Genom utbildning och reflektion erhålls en ökad kunskap och 

förståelse som kan minska riskerna för att drabbas eller möjliggör 

förebyggande i ett tidigt skede. Resultatet av en hög arbetsbelastning inom 

vårdyrket gör att många sjuksköterskor erfar ohälsa på olika sätt. En god 

vårdrelation har visats ha en helande effekt för både sjuksköterskan och 

patienten, men det finns ofta inte tillräckligt med utrymme för att skapa en. 

En minskad på arbetsbördan för sjuksköterskorna ger mer tid och utrymme 
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för patientkontakten vilket visat sig ge en ökad patientsäkerhet. Detta 

eftersom stressen minskar och sjuksköterskan både blir mindre benägen att 

göra misstag och har möjlighet att göra det lilla extra för sina patienter vilket 

ger en ökad självkänsla. Speciellt viktigt är detta för nyexaminerade 

sjuksköterskor som måste vara medvetna om riskerna yrket för med sig och 

hur viktigt det är att ta hand om sig själv. Genom kunskap och mentorskap 

skapas de bästa förutsättningarna vilket kommer gynna både personal och 

organisationen i längden.  

10 Kliniska implikationer 

Utbildning för att öka kunskapen om CF är viktigt för all personal inom 

vårdande yrken. Genom ökad kunskap belyses eventuella symtom och kan 

börja motverkas innan det ger negativa effekter. Regelbunden reflektion på 

arbetsplatsen möjliggör för sjuksköterskor att uppmärksamma sitt eget och 

kollegors mående. Teamsamverkan kan stärkas genom att sjuksköterskorna 

finner stöd och vägledning hos varandra i arbetsgruppen. Det är då viktigt 

med en miljö som tillåter sårbarhet och en öppen kommunikation. I de fall 

där stödet från kollegor inte räcker till bör det finnas möjlighet till 

psykologhjälp.  

På varje arbetsplats där sjuksköterskan riskerar att möta trauma av olika slag 

bör det finnas ett system som uppmärksammar de som ligger i riskzonen, att 

det direkt upptäcks om någon varit med om en traumatisk händelse. Detta ger 

möjlighet att direkt börja bearbeta det som hänt och få det stöd som behövs 

för att ta sig vidare. Dessvärre är det svårt att implementera samtliga åtgärder 

utan att ta tag i det grundläggande problemet. Dagens brist på sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal medför en ökad arbetsbelastning som gör det svårare 

för personalen att få tid och möjlighet till utbildning eller reflektion. Den 

stress de riskerar att utsätts för dagligen är bara den en faktor som kan leda 
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till utvecklingen av CF. Sjuksköterskan är i behov av avlastning för att få 

mer tid till direkt patientkontakt. Det administrativa arbetet tar för mycket 

utrymme och resulterar i att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och 

patienten känner sig bortprioriterad. Ett mindre ansvar för det administrativa 

arbetet gör att vårdrelationen kan etableras vilket även resulterar i en ökad 

patientsäkerhet.  Författarna belyser vikten av utbildning om CF redan under 

sjuksköterskeutbildningen vilket ger en ökad kunskap och förståelse redan 

innan det kliniska arbetet börjar. En ökad medvetenhet blir förebyggande 

både för sjuksköterskan själv och kommande kollegor.  

11 Fortsatt forskning 

Begreppet Compassion fatigue har idag flera olika betydelser. Vidare 

forskning behövs för att få en heltäckande bild av tillståndet och skilja det 

från andra med liknande symtombild som utbrändhet och STSD. 

Informationen i litteraturen är bristfällig och tillståndet har sällan en 

gemensam benämning utan finns som medkänsla-, medlidande- och empati- 

trötthet. Ett gemensamt begrepp skapar tydlighet och kännedom.  

Idag finns flera mätinstrument som kan användas för att mäta prevalensen av 

CF men det behövs ett mer omfattande instrument för att kunna användas 

enhetligt. Vidare kvalitativ forskning efterfrågas för att bidra till en ökad 

kunskap och förståelse i sjuksköterskornas erfarenheter av CF. Genom fler 

studier kan fler riskfaktorer identifieras och ge en mer detaljerad bild av hur 

sjuksköterskor reagerar under dessa förhållanden. Majoriteten av de studier 

som analyserats har genomförts med sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma några år. Mer material behövs för att undersöka 

prevalensen hos just nyexaminerade sjuksköterskor eftersom deras sätt att 

reagera kan skilja sig från den undersökta majoriteten.  
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Alla som arbetar inom ett vårdande yrke behöver tillsammans arbeta för att 

förhindra och lindra CF. Genom att identifiera bidragande faktorer och 

utveckla förebyggande strategier kommer vi ett steg närmare att bekämpa 

CF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29(34) 

 

Referenser  

*= artiklar som är med i resultatet 

 

Arman. M. (2015) Vårdande med grundvärden -Värdighet, helhet och 

caritas. I Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.). Teoretiska 

grunder för vårdande. (1. uppl. s.180 - 188) 

Stockholm: Liber. 

  

Asp, M, & Ekstedt, M. (2009). Trötthet. vila och sömn. I Edberg, A-K. & 

Wijk, H. (red). Omvårdnadens grunder - hälsa och ohälsa. (uppl. 1:6. s 147 - 

485). Lund: Studentlitteratur. 

  

Benner P. (1982). From novice to expert... the Dreyfus Model of Skill 

Acquisition. AJN American Journal of Nursing, 82, 402–407. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=10761705

9&site=ehost-live 

 

Benner, P (1993). Från novis till expert - mästerskap i talang och 

omvårdnadsarbetet. (uppl 1). Lund: Studentlitteratur. 

Coetzee SK, & Klopper HC. (2010). Compassion fatigue within nursing 

practice: a concept analysis. Nursing & Health Sciences, 12(2), 235–243. 

https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1442-2018.2010.00526.x 

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 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=107617059&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=107617059&site=ehost-live
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1442-2018.2010.00526.x


 

30(34) 

 

in registered nurses in Australia: Phase 2 results. Journal of Nursing 

Management, 22(4), 519–531. https://doi.org/10.1111/jonm.12168 

 

*Duarte, J., & Pinto-Gouveia, J. (2016). Effectiveness of a mindfulness-

based intervention on oncology nurses’ burnout and compassion fatigue 

symptoms: A non-randomized study. International Journal of Nursing 

Studies, 64, 98–107. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.10.002 

 

*Flarity, K., Eric Gentry, J., & 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. 

https://doi.org/10.1097/TME.0b013e31829b726f 

 

Grafton E, Gillespie B, & Henderson S. (2010). Resilience: The Power 

Within. Oncology Nursing Forum, 37(6), 698–705. 

https://doi.org/10.1188/10.ONF.698-705 

*Hevezi, J. A. (2016). Evaluation of a Meditation Intervention to Reduce the 

Effects of Stressors Associated With Compassion Fatigue Among Nurses. 

Journal of Holistic Nursing, 34(4), 343–350. https://doi-

org.proxy.lnu.se/10.1177/0898010115615981 

 

*Hunsaker, S., Chen, H.-C., Maughan, D., & Heaston, S. (2015). Factors 

That Influence the Development of Compassion Fatigue, Burnout, and 

Compassion Satisfaction in Emergency Department Nurses. Journal of 

Nursing Scholarship, 47(2), 186–194. https://doi.org/10.1111/jnu.12122 

 

Joinson C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing, 22(4), 116–

121. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.10.002
https://doi.org/10.1097/TME.0b013e31829b726f
https://doi.org/10.1188/10.ONF.698-705
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1177/0898010115615981
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1177/0898010115615981
https://doi.org/10.1111/jnu.12122


 

31(34) 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=10748765

3&site=ehost-live  

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik 

för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & 

Kultur. 

  

Kelly, L. A. (2017). Effect of Meaningful Recognition on Critical Care 

Nurses’ Compassion Fatigue. American Journal of Critical Care, 26(6), 

438–444. https://doi.org/10.4037/ajcc2017471  

 

Lombardo, B., & Eyre, C. (2011). Compassion Fatigue: A Nurse’s Primer. 

Online Journal of Issues in Nursing, 16(1), 1. 

https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol16No01Man03  

 

Ledoux, K. (2015). Understanding compassion fatigue: understanding 

compassion. Journal of Advanced Nursing, 71(9), 2041–2050. https://doi-

org.proxy.lnu.se/10.1111/jan.12686 

 

*Li, A.,- Early, S. F., Mahrer, N. E., Klaristenfeld, J. L., & Gold, J. I. (2014). 

Group Cohesion and Organizational Commitment: Protective Factors for 

Nurse Residents’ Job Satisfaction, Compassion Fatigue, Compassion 

Satisfaction, and Burnout. Journal of Professional Nursing, 30(1), 89–99. 

https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2013.04.004 

Mattioli, D. (2018). Focusing on the Caregiver: Compassion Fatigue 

Awareness and Understanding. MEDSURG Nursing, 27(5), 323–327. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=13218060

5&site=ehost-live 

  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=107487653&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=107487653&site=ehost-live
https://doi.org/10.4037/ajcc2017471
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/jan.12686
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/jan.12686


 

32(34) 

 

McCance, T & McCormack, B. (2013) Personcentrerad omvårdnad. I 

Leksell, J. & Lepp, M. (red.). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (1. uppl. 

s.81 - 110) Stockholm: Liber. 

  

*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. 

http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=c8h&A

N=108023802&site=ehost-live 

Nijboer, A. (. A. J. )., & Van der Cingel, M. (. C. J. M. ). (2019). 

Compassion: Use it or lose it?: A study into the perceptions of novice nurses 

on compassion: A qualitative approach. Nurse Education Today, 72, 84–89. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.11.006 

 

*Perry B. (2008). Why exemplary oncology nurses seem to avoid 

compassion fatigue. Canadian Oncology Nursing Journal, 18(2), 87–99. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=10556596

1&site=ehost-live 

 

*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. 

https://doi.org/10.1188/13.ONF.180-187 

 

*Potter, P., Pion, S., & Gentry, J. E. (2015). Compassion fatigue resiliency 

training: The experience of facilitators. The Journal of Continuing Education 

in Nursing, 46(2), 83 - 88. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.3928/00220124-20151217-03 

 

http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=108023802&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=108023802&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=105565961&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=105565961&site=ehost-live
https://doi.org/10.1188/13.ONF.180-187
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.3928/00220124-20151217-03


 

33(34) 

 

Sacco, T. L., & Copel, L. C. (2018). Compassion satisfaction: A concept 

analysis in nursing. Nursing Forum, 53(1), 76–83. 

https://doi.org/10.1111/nuf.12213 

 

*Schmidt, M & Haglund, K. (2017). Debrief in Emergency Departments to 

Improve Compassion Fatigue and Promote Resiliency. Journal of trauma 

nursing; Society of trauma nurses. N.5, 317 - 322. 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1097/JTN.0000000000000315  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

[Broschyr]. Hämtad från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

 

*Walden, M., Adams, G., Annesley-Dewinter, E., Bai, S., Belknap, N., 

Eichenlaub, A., … Wessel, V. (2018). The Emotional Cost of Caring for 

Others: One Pediatric Hospital’s Journey to Reduce Compassion Fatigue. 

Journal of Nursing Administration, 48(11), 545–552. 

https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000678 

Wentzel, D., & Brysiewicz, P. (2017). Integrative Review of Facility 

Interventions to Manage Compassion Fatigue in Oncology Nurses. Oncology 

Nursing Forum, 44(3), E124–E140. https://doi.org/10.1188/17.ONF.E124-

E140    

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1097/JTN.0000000000000315
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000678
https://doi.org/10.1188/17.ONF.E124-E140
https://doi.org/10.1188/17.ONF.E124-E140


 

34(34) 

 

Bilaga 1 – Granskningsmall  

 

 

 



 

1(9) 

 

Bilaga 2 - Sökschema CINAHL  

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar  

Valda 

artiklar 

S1 Nurs*  758,314     

S2 (MH ”Compassion 

fatigue) 

 176     

S3 Compassion fatigue   773     

S4 Prevention   555,218     

S5 S2 OR S3  773     

S6 S1 AND S4 AND S5   123     

S7  Peer reviewd 

2008 – 2018  

79 59 23 15 6 
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Bilaga 3 - Sökschema PubMed 

Sökning Sökord & 

Kombinationer 

Begränsningar Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Granskade 

artiklar 

Valda artiklar  

S1 Compassion 

fatigue  

 523     

S2 Nurs*  256,000     

S3 Prevention  631,497     

S4 S1 AND S2 

AND S3  

 114     

S5 S1 AND S2 

AND S3 

Peer-reviewd 

2008 – 2018  

74 74  10  4 0 
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Bilaga 4 - Artikelmatris  

Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod (ansats, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Resultat Kvalité 

1 Drury, V., Craigie, M., 

Francis, K., Aoun, S. 

och Hegney, D. 

  

2014 

  

Australien 

 

Journal of nursing management 

  

Compassion satisfaction, 

compassion fatigue, anxiety, 

depression and stress in 

registered nurses in Australia: 

Phase 2 results 

 

Syftet med studien var att utforska 

faktorer som påverkar compassion 

satisfaction, compassion fatigue, 

ångest, depression och 

stress samt beskriva strategier som 

sjuksköterskor använder för att 

skapa compassion satisfaction. 

 

Kvalitativ ansats 

  

10 sjuksköterskor deltog 

  

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper 

  

Tematisk analys 

 

Sju teman: 

  

Sociala nätverk och stöd 

  

Infrastrukturer och stöd 

  

Miljö och livsstil 

  

Lärande 

  

Ledarskap 

  

Stress 

  

Förslag på hur 

sjuksköterskor psykiska 

välbefinnande kan främjas 

 

Grad I 



 

4(9) 

 

2 Duarte, J. och Pinto-

Gouveia, J. 

  

2016 

  

Portugal 

 

International journal of nursing 

studies 

  

Effectivness of mindfulness-

based intervention on oncology 

nurses´s burnout and 

compassion fatigue symptoms: a 

nonrandomized study.   

 

Syftet med studien var att 

undersöka effektiviteten av kortare 

mindfulness-sessioner för 

sjuksköterskor 

Kvantitativ ansats 

  

93 sjuksköterskor deltog 

  

Frågeformulär 

  

Analysprogram 

G*Power 3 

 

Resultatet av studien visar 

att mindfulness-sessioner är 

effektiva när det gäller att 

minska sjuksköterskors 

utbrändhet, compassion 

fatigue och stressnivåer, 

samt öka deras 

välbefinnande 

Grad II  

3 Flarity, K., Gentry, E, 

och Mesnikoff, N. 

  

2013 

  

USA 

 

Advanced emergency nursing 

journal 

  

The effectivness of an 

educational program on 

preventing and treating 

compassion fatigue in 

emergency nurses 

 

Syftet med studien var att 

undersöka effektiviteten av ett 

mångfacetterat 

utbildningsprogram för att minska 

compassion fatigue och utbrändhet 

samt öka compassion satisfaction 

hos sjuksköterskor 

Kvalitativ ansats 

  

Bekvämlighetsurval, 59 

deltog. 

  

Frågeformulär och 

ProQOL 

  

Statistikprogram, SPSS 

 

Alla deltagarna var positiva 

till utbildningsprogrammet 

och utvärderade det som 

mycket var bra. Efter 

interventionen angav 10 % 

av deltagarna förbättring 

gällande compassion fatigue. 

Grad I 

4 Hevezi, J. 

  

2016 

  

USA 

 

Jorunal of Holistic nursing 

  

Evaluation of a meditation 

intervention to reduce effects of 

stressors associated with 

compassion fatigue among 

nurses 

 

Syftet med studien var att 

undersöka om kort och 

strukturerad meditation kan 

minska compassion fatigue samt 

öka compassion satisfaction hos 

sjuksköterskor 

Kvantitativ ansats 

  

Bekvämlighetsurval, 15 

deltagare. 

  

Frågeformulär och 

ProQOL 

  

Statistikprogram     

 

Studien visade en ökning av 

compassion satisfaction-

poäng på det senare 

testtillfället. På de 

kompletterande frågorna 

uttrycker sjuksköterskorna 

att de känner sig mer 

avkopplade samt upplever 

positiva förändringar 

gällande stresshantering. 

Grad II  
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5 Hunsaker, S., Chen, H-

C., Maughan, D. och 

Heaston, S. 

  

2015 

  

USA 

 

Journal of nursing scholarship 

  

Factors that influence the 

development of compassion 

fatigue, burnout, and 

compassion satisfaction in 

emergency department nurses 

 

Syftet med studien var tvåfaldigt; 

Att fastställa förekomsten av 

compassion satisfaction, 

compassion fatigue och utbrändhet 

hos sjuksköterskor inom 

akutsjukvården i USA, samt att 

undersöka vilka demografiska och 

arbetsrelaterade komponenter som 

påverkar utvecklingen av dessa 

Kvantitativ ansats 

  

Subjektivt urval, 278 

sjuksköterskor deltog 

  

Frågeformulär och 

ProQOL 5 

  

Statistikprogram, SPSS 

 

Resultatet visade 

övergripande hög nivå av 

compassion satisfaction och 

låga till måttliga nivåer av 

compassion fatigue och 

utbrändhet. Det visade även 

att bristande stöd från 

ledningen resulterade i högre 

nivåer av utbrändhet och 

compassion fatigue hos 

sjuksköterskor 

Grad II  

6 Li, A., Early S F., 

Mahrer, N E., 

Klaristenfeld, J L & 

Gold, J I.  

 

2014 

 

USA 

Journal of profenssional nursing 

 

Group cohesion and 

organizational commitment: 

Protective factors for nurse 

residents’ job satisfaction, 

compassion fatigue, compassion 

satisfaction and burnout.  

Syftet med studien var att 

undersöka om 

gruppsammanhållning och 

organisatoriskt engagemang skulle 

fungera som skyddande faktorer.  

Kvantitativa ansatas 

 

Bekvämlighetsurval, 

251 deltagare.  

 

Mätinstrument  

 

Statistikprogram, SAS.  

Resultatet visade att 

gruppsammanhållning var 

effektivt för att minska 

förekomsten av CF och 

utbrändhet samt att 

organisatoriskt engagemang 

främjade sjuksköterskors 

CS.  

Grad II  

7 Melvin, C. 

  

2012 

  

USA 

 

International journal of 

palliative nursing 

  

Professional compassion 

fatigue: what is the true cost of 

nurses caring for the dying? 

  

 

Syftet med studien var att 

undersöka prevalensen av CF 

bland sjuksköterskor på hospice 

och inom den palliativa vården, 

även hur det påverkar samt vilka 

eventuella hanteringsstrategier 

sjuksköterskorna har. 

  

 

Kvalitativ ansats 

  

Ändamålsenligt urval, 6 

sjuksköterskor deltog. 

  

Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Kvalitativ analys 

genomfördes med 

Pattons riktlinjer / 

Tematisk analys 

 

Tre teman: 

  

Risk för CF vid långvarig 

exponering av dödsfall 

  

Fysiska och emotionella 

påfrestningar inom palliativ 

vård 

  

Sätt gränser / 

hanteringsstrategier 

 

Grad I  
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8 Perry, B. 

  

2008 

  

Kanada 

 

Canadian oncology nursing 

journal 

  

Why exemplary oncology 

nurses seem to avoid 

compassion fatigue 

 

Syftet med studien var att utforska 

erfarenheter av hur sjuksköterskor 

inom onkologin undviker 

compassion fatigue 

Kvalitativ ansats 

  

Ändamålsenligt urval, 7 

sjuksköterskor deltog 

  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

  

Tematisk analys enligt 

Owens metod 

 

Tre teman: 

  

Relationsskapande 

ögonblick 

  

Betydelsefulla ögonblick 

  

Energigivande ögonblick 

 

Grad 

III 

9 Potter, P., Deshields, 

T., Berger, J. A., 

Clarke, M., Olsen, S. 

och Chen, L. 

  

2013 

  

USA 

 

Oncology nursing forum 

  

Evaluation of a compassion 

fatigue resiliency program for 

oncology nurses 

 

Syftet med studien var att 

utvärdera ett program utformat för 

utbildning om compassion fatigue 

för sjuksköterskor inom 

onkologin. 

Kvantitativ ansats 

  

13 sjuksköterskor deltog 

  

Mätinstrument: ProQOL 

MBI-human services 

survey, IES-R och 

nursing job satisfaction 

scale 

  

Analys genomfördes 

med SAS, version 9.2 

 

Resultatet visar att 

långsiktiga fördelar 

uppnåddes med programmet. 

Deltagarna ansåg att 

programmet hade en positiv 

inverkan, och att de fick med 

sig nya verktyg ut i 

praktiken. 

Grad II  
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10 Potter, P., Pion, S. och 

Gentry, E. 

  

2015 

  

USA 

 

Journal of continuing education 

in nursing 

  

Compassion fatigue resiliency 

training: the experience of 

facilitators 

 

Syftet var att undersöka hur 

compassion fatigue-

programinstruktörer uppfattade 

effekterna av ett compassion 

fatigue- utbildningsprogram 

Kvalitativ ansats 

  

15 deltagare 

  

Anonyma berättelser 

  

Berättelserna 

analyserades med 

fenomenologisk metod 

 

Två teman: 

  

Självförbättring, vad för 

fördelar 

programinstruktörerna 

upplever med programmet 

  

Hur programinstruktörerna 

tillämpade compassion 

fatigue-programmets 

strategier/tekniker i det 

dagliga livet 

 

Grad II  

11  Schmidt, M och 

Haglund, K.  

 

2017 

 

USA  

Journal of trauma nursning  

 

Debrief in emergency 

departments to improve 

compassion fatigue and promote 

resiliency 

Syftet med studien var att beskriva 

CF med hjälp av en sjuksköterskas 

erfarenheter samt presentera PRD 

som metod för att förebygga 

tillståndet.  

Kvalitativ ansats  

 

En sjuksköterska deltog 

 

Intervju/samtal 

 

 

Resultatet visar behovet av 

PRD i just detta specifika 

fallet. Om deltagaren hade 

varit medveten om vad 

hennes känslor innebar hade 

hen kunnat vidtagit åtgärder 

tidigare.  

Grad 

III  
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12 Walden, M., Adams, 

G., Annesley-Dewinter, 

E., Bai, S., Belknap, 

N., Eichenlaub, A., 

Green, A., Huett, A., 

Lea, K., Lovenstein, 

A., Ramick, A., 

Salassi-Scotter, M., 

Webb, T., och Wessel, 

V. 

  

2018 

  

USA 

 

Journal of nursing 

administration 

  

The emotional cost of caring for 

others: one pediatric hospital´s 

journey to reduce compassion 

fatigue 

 

Syftet med studien var att var att 

undersöka förekomsten av 

compassion fatigue hos 

sjuksköterskor som arbetar på 

barnsjukhus 

Mixad studie 

  

Ändamålsenligt urval, 

268 deltagare 

  

Webbaserad 

enkätundersökning samt 

öppna frågor 

  

Statistikprogram 

 

Resultatet visade att 

deltagarna med hög 

compassion satisfaction och 

låg till måttlig utbrändhet 

och sekundär traumatisk 

stress anses vara 

motståndskraftiga. 

Träningsprogram som 

stärker motståndskraften kan 

därför leda till ökad 

compassion satisfaction 

genom att låta 

sjuksköterskorna hitta 

tillbaka till det de anser 

meningsfullt i arbetet. 

Grad II  
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