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Sammanfattning#
 

Bakgrund:! Compassion fatigue hos sjuksköterskor beskrivs som att ha en minskad 

förmåga att känna empati till följd av att ha levt sig in i andra människors 

trauman, samtidigt ses empati som en av kärnorna i omvårdnaden. Många 

sjuksköterskor saknar kunskap i ämnet men drabbade sjuksköterskor 

beskriver det som en överväldigande känsla av att något är fel. Detta kan leda 

till att många sjuksköterskor funderar på att lämna yrket. 

Syfte:# Syftet var att kartlägga faktorer till uppkomsten av compassion fatigue hos 

sjuksköterskor. 

Metod:# En litteraturöversikt enligt Fribergs metod som baserades på elva kvantitativa 

och en kvalitativ artikel. 

Resultat:# Resultatet presenterades utifrån fyra teman: empati, skuldkänslor och 

moralisk stress, personliga och sociala faktorer, arbetsrelaterade och 

organisatoriska faktorer samt ålder, arbetslivserfarenhet och 

professionalism. Några faktorer som orsakar compassion fatigue var hög grad 

av empatisk förmåga och hanteringsstrategier.  

Diskussion:# Watsons teori om mänsklig omsorg samt Conti O’Hares theory of the nurse 

as a wounded healer användes som teoretiska referensramar. Watson 

beskriver empati som en av kärnorna i hennes teori. Samtidigt som 

litteraturöversiktens resultat visade att högre grad av empati hos 

sjuksköterskan ger större risk för att drabbas av compassion fatigue. Detta 

kan ses som motsägelsefullt då empati är en förutsättning för god omsorg. 

Conti O’Hares teori och resultatet stämmer överens i det avseende att om 

trauman hanteras på ett negativt sätt leder det till ohälsa.    

Nyckelord:# Compassion fatigue, vicarious traumatization, secondary traumatic stress, 

utbrändhet, empati, sjuksköterskor, Watson, Conti O’Hare, ProQOL 
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Abstract 
 

Background:! Compassion fatigue among nurses is described as a reduced ability to feel 

empathy due to being exposed to other people’s trauma, at the same time 

empathy is seen as one of the core values in nursing. Many nurses lack 

knowledge about the subject but affected nurses describes it as an 

overwhelmingly feeling that something is wrong. This may lead to a lot of 

nurses thinking about leaving the profession. 

Aim:# The purpose was to identify the factors that lead to compassion fatigue in 

nurses. 

Method:# A literature review according to Friberg’s method that is based on eleven 

quantitative articles and one qualitative article. 

Results:# The results were presented on the basis of four themes: empathy, feelings of 

guilt and moral distress, personal and social factors, work related and 

organizational factors and also age, work experience and professionalism. 

Some of the factors that cause compassion fatigue were degree of 

empathetic ability and personal coping strategies. 

Discussion:# Watson’s theory of human caring and Conti O’Hare’s theory of the nurse as 

a wounded healer was used as theoretical frame of reference. Watson 

describes empathy as one of the core values in her theory of human caring, 

at the same time the result of the literature review showed that nurses with a 

higher degree of empathy were at higher risk to develop compassion fatigue. 

This can be seen as contradictory when empathy is a condition in caring. 

Conti O’Hare’s theory and the result agree in the regard that if trauma is not 

handled in a positive way it may lead to illness. 

Keywords:# Compassion fatigue, vicarious traumatization, secondary traumatic stress, 

burnout, empathy, nurses, Watson, Conti O’Hare, ProQOL  
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1#Inledning#

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor skall dessa vårda 

människor med ohälsa samt lindra lidande (ICN, 2014). Arbetet skall präglas av lyhördhet, 

respektfullhet samt ett empatiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan har också ett ansvar att 

handla så att människor känner tillit. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att en del sjuksköterskor går på autopilot och har saknat ett empatiskt 

förhållningssätt i mötet med patienter och deras anhöriga. En del av dessa sjuksköterskor har 

till och med uttryckligen sagt att de förlorat den empati de hade när de började arbeta. De 

sjuksköterskor vi har pratat med har varit ledsna över detta och trott att det är något fel på 

dem som personer och inte längre passar i professionen. Nyfikenheten hos oss väcktes att 

undersöka om det här är ett stort problem och vad som finns forskat om förlorad empati i 

vården. I vårt sökande dök begreppet compassion fatigue upp. Detta visade sig vara ett relativt 

nytt begrepp både i världen men ännu mer i Sverige och ingen sjuksköterska vi nämnde 

begreppet för hade hört talas om det. Intressant var att när vi kort beskrev begreppet sa många 

av dessa sjuksköterskor att ”det där har jag” eller ”det är precis sådär som jag känner”. 

Eftersom detta verkade vara något många kände igen sig i och få visste vad det var bestämde 

vi oss för att ta reda på mer om begreppet compassion fatigue och vad det beror på. 

 

2#Bakgrund#

2.1#Compassion#fatigue#

I en studie undersöktes sjuksköterskans kunskaper och upplevelser om compassion fatigue 

(Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011). Sjuksköterskorna berättade om symtom som de 

trodde berodde på compassion fatigue, men de berättade även att de saknade kunskap i ämnet 

och var därför inte säkra på om det verkligen var compassion fatigue deras symtom berodde 

på. Vissa sjuksköterskor var inte medvetna om att compassion fatigue fanns. De som hade 

hört talas om det visste inte vad det var och hur det skilde sig från andra upplevelser som till 

exempel utbrändhet. De förklaringar av ordet som kom fram var att det kändes som en 

överväldigande känsla av att någonting är fel, det var svårt att motivera sig att gå till arbetet 

samt att en emotionell känslighet och trötthet infann sig. När sjuksköterskor som var drabbade 

av compassion fatigue svarade på hur de upplevde detta svarade de att de upplevde en 

överväldigande trötthet i både kropp och själ samt sämre medarbetarrelationer.#
Då författarna inte fann någon vedertagen och bra term för begreppet på svenska kommer den 

engelska termen användas.#
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 Compassion fatigue beskrevs för första gången av Joinson (1992) som kallade det för en 

form av utbrändhet som drabbade sjuksköterskor. Hon beskrev fyra orsaker till varför vi bör 

vara medvetna om compassion fatigue: compassion fatigue är känslomässigt förödande, 

personligheten hos sjuksköterskor gör att de leds mot detta, utomstående krafter som orsakar 

detta är oundvikliga och att compassion fatigue är omöjligt att känna igen utan en förhöjd 

metvetenhet om att det finns. Till följd av compassion fatigue kan en rad symtom uppstå, 

bland annat ångest, rädsla, ledsamhet, sorg, ilska, osäkerhet och en ihållande känsla av 

sårbarhet. Figley (2002) beskrev compassion fatigue som att individen har en minskad 

förmåga att känna empati till följd av att ha levt sig in i andra människors trauman. Även 

Figley beskrev compassion fatigue som en form av utbrändhet som drabbar personal som 

arbetar med människor i utsatta situationer. Då det finns flera teorier om compassion fatigue 

har författarna även funnit fler benämningar på detta fenomen som vicarious traumatization 

och secondary traumatic stress. Dessa tre används ofta synonymt då de är snarlika men de har 

vissa skillnader. I compassion fatigue ingår secondary traumatic stress som en av två 

komponenter där den andra är utbrändhet. Secondary traumatic stress innebär att 

sjuksköterskan får liknande psykologiska symtom som patienter som utsätts för trauma. 

 Då utbrändhet är en komponent i compassion fatigue är det viktigt att benämna olika 

skillnader och likheter mellan dessa begrepp. En skillnad mellan utbrändhet och compassion 

fatigue är att utbrändhet är mer relaterat till brister i relationen mellan den anställde och 

arbetsgivaren (Boyle, 2011). Compassion fatigue är istället relaterat till förhållandet mellan 

sjuksköterskan och dennes patienter. Boyle menar att det även finns likheter mellan 

utbrändhet och compassion fatigue trots att det är två olika fenomen. Symtomen påminner 

mycket om varandra och detta kan vara en orsak till att många sjuksköterskor som lider av 

detta tror att de är utbrända. Utbrändhet uppstår när sjuksköterskans prestation och de 

bestämda målen inte möts exempelvis på grund av arbetsmiljön eller konflikter med chef eller 

medarbetare, men även när sjuksköterskan inte känner sig värdesatt till exempel vid missnöje 

gällande sin lön. Utbrändhet utvecklas under en längre period medan compassion fatigue kan 

ha en mer akut början. Sjuksköterskor som har utbrändhet drar sig ofta tillbaka medan de 

sjuksköterskor som har compassion fatigue anstränger sig ännu mer för patienterna. I många 

fall kan utgången av både utbrändhet och compassion fatigue vara den samma, en 

känslomässig uttömning samt en minskad förmåga att känna empati. Melvin (2012) skriver att 

sjuksköterskor har särskilt stor risk att drabbas av compassion fatigue då compassion och 

empati är grundläggande i omvårdnaden. 
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2.2#Empati##

Empati är viktigt för att kunna trösta och lindra lidande samt känna av vilket känsloläge 

patienten befinner sig i (Fischer Santamäki & Dahlqvist, 2009). Det kan beskrivas i tre steg, 

första steget är att kunna dela en erfarenhet eller känsla. Det andra steget är att leva sig in i 

den andres erfarenhet och känsla ihop med personen, i detta fall en patient. Tredje steget är att 

kunna dra sig ur den andres erfarenhet med ett annat perspektiv på dennes situation och på 

detta sätt blivit berikad med en mer nyanserad bild av patientens situation än tidigare. Genom 

att känna empati kan sjuksköterskan uppfatta fakta om patienten som inte kommit fram 

genom ord. Empati är en viktig faktor och ses som något grundläggande och fundamentalt i 

omvårdnaden. Stenbock-Hult (2012) menar att empati även är en byggsten som krävs för att 

den egna och andras värdighet skall erkännas och vi ska ha möjlighet att växa som personer. 

Empati och sympati påminner om varandra, skillnaden är dock att när vi sympatiserar med 

någon har vi svårt att skilja på vad som är mina och vad som är den andres känslor (Sinclair et 

al., 2017). Vi lever oss in i den andre personens känslor på ett överdrivet sätt och därför blir vi 

oförmögna att hjälpa. Vid sympati uppstår även en situation där sjuksköterskan ofta tycker 

synd om patienten istället för att leva sig in i patientens perspektiv.   

Rogers (1975) menade att empati består av tre delar, känsla, förståelse och omsorg, där 

känsla och omsorg ses som den affektiva delen av empati medan förståelse ses som den 

kognitiva delen. Empati är när empatisören utan att värdera eller döma kan leva sig in i den 

andres värld utan att bli ett med personen. Denne ser på situationen ur den andre personens 

perspektiv men håller ändå ett avstånd. Rogers menade även att det är omöjligt att leva sig in i 

den andres livsvärld utan att värdesätta personen och dennes livsvärld och på något sätt bry 

sig om denna person. Singer et al. (2004) menade att empati bara består av de två 

komponenterna känsla och förståelse och beskriver omsorg som en konsekvens av dessa. 

Singers forskargrupp har studerat hur vi vid empati känner olika eller likadana emotioner. De 

har visat att ett specifikt område av hjärnan aktiveras vid självupplevd smärta och smärta 

upplevd genom empatisk förmåga. Vid den självupplevda smärtan ses dock aktivitet i 

ytterligare ett område som inte är aktiverat vid den smärta vi känner genom andra. Singer et 

al. (2006) har även visat att det finns skillnader mellan män och kvinnor gällande empati. 

Män visade lägre grad av empati med dem som de ansåg hade handlat orättvist eller fel än de 

som handlat rättvist. Någon sådan skillnad gick ej att se hos kvinnorna. Marcysiak, 

Dabrowska och Marcysiak (2014) menar att när sjuksköterskan visar empati i sitt arbete höjs 

kvalitén i omvårdnaden och att många sjuksköterskor hade svårt att förklara ordet empati och 



  4 (36) 
  

dess innebörd men ofta kopplades ordet till compassion. Skillnaden mellan compassion och 

empati är att när vi känner compassion känner vi för den andre och när vi känner empati 

känner vi med den andre (Singer & Klimecki, 2014). Vid empati känner vi med den andre och 

blir inte förvirrade angående vems känslor det är vi känner. 

#
2.3#Compassion#satisfaction#

Compassion är ett begrepp som innehåller fler komponenter, att känna igen och förstå det 

mänskliga lidandet universellt, att känna för personens lidande, att acceptera obekväma 

känslor samt att vara öppen och ha en vilja att lindra för personen som lider (Gu, Cavanagh, 

Baer & Strauss, 2017). I sjukvården ses compassion som en viktig faktor bland 

sjuksköterskor, det gör att patienter, personal och sjukvårdsorganisationen gynnas om det 

finns. I denna studie från USA ansåg läkarna att fanns compassion kunde det innebära 

skillnaden mellan liv och död. När sjuksköterskan är nöjd på sin arbetsplats och det arbete hen 

utför upplever hen compassion satisfaction som är glädjen sjuksköterskan känner genom att 

ha möjligheten att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt (Stamm, 2010). Compassion 

satisfaction ses som motsatsen till compassion fatigue. Vidare gör detta att sjuksköterskan har 

en positiv inställning till sina arbetskollegor och har större möjlighet att bidra till 

arbetsmiljön. Upplever sjuksköterskan compassion satisfaction tänker hen positiva tankar, 

känner sig framgångsrik, är nöjd med sin prestation och vill fortsätta arbeta som 

sjuksköterska.  

 

2.4#Sjuksköterskans#krav#

Sjuksköterskeyrket har många uttalade krav på sig. I sjuksköterskans arbete ingår ett ansvar 

att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande (Sandman & 

Kjellström, 2013). Vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, har också ett ansvar att se till att i 

vården tillgodose alla människors lika värde och rättigheter (Swenurse, 2016a). I 

sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad formuleras moraliskt mod hos sjuksköterskan som 

en dygd där motsatsen beskrivs som att vara feg. Inom omvårdnad kan feghet innebära att inte 

tillgodose patienters behov, behandla patienten på ett kränkande sätt samt att blunda för när 

kollegor handlar oetiskt. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan även ett ansvar att ta 

hand om sin egen hälsa för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt (ICN, 2014). Hälsa 

definieras här som sjuksköterskans andliga, sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. 

Sjuksköterskeorganisationer har här ett ansvar att tillgodose möjligheterna för sjuksköterskan 
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att ta hand om sin hälsa, till exempel genom att strida för en bra arbetsmiljö, hög service samt 

att ge sjuksköterskor möjlighet till en sund livsstil.  

 Sjuksköterskeyrket är en profession, vilket innebär att yrket har ett eget kunskapsområde, 

omvårdnad (Swenurse, 2016b). Kunskapsområdet innefattar både det patientnära arbetet samt 

det vetenskapliga området. Med sjuksköterskans profession följer en legitimation som 

utfärdas av Socialstyrelsen. Sjuksköterskan har med sin legitimation själv ett ansvar att hålla 

sig kunskapsmässigt uppdaterad samt följa riktlinjer. Att arbeta som sjuksköterska innebär ett 

stort ansvar samt att kunna arbeta självständigt. Sjuksköterskan skall följa lagar och 

föreskrifter. Hen ska även i den dagliga omvårdnaden följa sjuksköterskans etiska kod samt 

hålla sig uppdaterad om ny forskning. Sandman och Kjellström (2013) menar att 

sjuksköterskan har ett professionellt ansvar för hur de sköter sitt yrke och de handlingar de 

utför och missköter de sig kan det få både moraliska och juridiska konsekvenser. En sådan 

konsekvens kan vara att  sjuksköterskan får sin legitimation indragen vilket innebär att hen 

inte längre får arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskans moral är beroende av hens 

värderingar och normer och huruvida denne handlar efter dessa eller inte. En moralisk 

konsekvens kan vara moralisk stress, vilket är den stress/ångest som uppstår när 

sjuksköterskan inte handlar på ett sätt som överensstämmer med hens perspektiv på vad som 

är rätt i en given situation (Mendes, 2017). Orsakerna till moralisk stress kan dels vara 

utomstående faktorer som sjuksköterskan inte kan påverka men kan även bero på exempelvis 

rädsla för att handla fel samt att få sin legitimation återkallad.   

 

2.5#Prioriteringar#inom#sjukvården#

Enligt Werntoft (2014) är prioriteringar inom hälso- och sjukvård oundvikliga eftersom det 

finns en begränsad mängd ekonomiska resurser samtidigt som behoven är enorma. I Sverige 

är en anledning till de begränsade resurserna den ökande mängd äldre personer och att många 

av dessa behöver olika typer av vård. Även ökade kostnader för läkemedel och tekniskt 

material gör att de ekonomiska resurserna går åt. Många sjuksköterskor söker sig till området 

eftersom de har en vilja och avsikt att hjälpa andra människor (Lombardo & Eyre, 2011). Då 

de ekonomiska resurserna är begränsade uppstår en konflikt mellan sjuksköterskornas vilja att 

hjälpa och de begränsade möjligheterna (Wernetoft, 2014).  

 I en undersökning från Sverige av Rudman, Gustavsson och Hultell (2013) visade det sig 

att var femte sjuksköterska som hade fem års arbetslivserfarenhet starkt funderade på att 

lämna sjuksköterskeyrket. En orsak som beskrivs relaterat till detta är hög grad av utbrändhet. 
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Statistik från försäkringskassan mellan 2012-2014 visar att kvinnor inom vård- och 

omsorgsyrken är den grupp där sjukskrivningar ökar mest (Försäkringskassan, 2015). 

Statistiken visade även att sjukskrivningar relaterat till psykisk ohälsa ökar. Dantas et al. 

(2014) skrev att det finns risker med arbete inom hälso- och sjukvård. Bland dessa risker fann 

de faktorer som en överdriven arbetsbörda relaterat till få sjuksköterskor i tjänst, uppdelning 

av personal, hierarkier och regler som styr samt en miljö som lätt leder till konflikter. 

 

2.6#Problemformulering!

Med sjuksköterskans profession följer en rad riktlinjer för hur hen ska utföra sitt yrke samt 

uppträda gentemot människor, däribland handla etiskt korrekt, vårda på ett empatiskt sätt samt 

ha ansvar för att tillgodose en patientsäker omvårdnad. Dessa krav kan vara svåra att leva upp 

till i dagens sjukvård med de få resurser som finns samtidigt som befolkningen blir äldre och 

behovet av sjukvård blir större. Detta glapp mellan sjuksköterskans ideala värld och den 

realistiska kan medföra problem för denne. Empati ses som en av kärnorna i sjuksköterskans 

profession och en viktig del i omvårdnaden, vilket gör att sjuksköterskor kan fundera på att 

byta yrke när de inte längre känner detta. Compassion fatigue ses som en möjlig orsak till att 

sjuksköterskor blir emotionellt uttömda och inte längre orkar engagera sig i patienterna på ett 

empatiskt sätt. Då kunskapen bland sjuksköterskor om compassion fatigue är liten finns en 

risk att många lämnar yrket i tron om att de är sämre sjuksköterskor när de inte längre känner 

empati för patienterna. Compassion fatigue är ett fenomen som drabbar personal som arbetar 

med människor i utsatta situationer och leder till en känslomässig utmattning hos den 

drabbade. Kunskapen om detta begrepp har visat sig vara liten men behovet att sprida mer 

kunskap om det stort. Författarna valde därför att belysa begreppet compassion fatigue genom 

att kartlägga faktorer till att detta uppstår. 

#

3#Syfte#

Syftet var att kartlägga faktorer till uppkomsten av compassion fatigue hos sjuksköterskor. 

#
4#Teoretiska#utgångspunkter#

I denna litteraturöversikt har Jean Watsons teori för mänsklig omsorg (Watson, 2012) samt 

Conti O´Hares teori om nurse as wounded healer (Conti O´Hare 2002) använts som teoretiska 

referensramar. 
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 Enligt Watson (2012) ses människan som något större än hens beståndsdelar. Hur en 

person uppfattar olika situationer hen befinner sig i är till stor del påverkad av dennes inre 

värld och hur den uppfattas. Relationen människor emellan samt den rådande miljön påverkar 

och påverkas av varandra. I denna relation har sjuksköterskan vissa krav på sig, exempelvis 

att upprätthålla en mellanmänsklig relation, ta hänsyn till mänskliga värden, vara engagerad 

samt att ha den kunskap som krävs. Vidare ska sjuksköterskan engagera sig moraliskt, socialt 

och personligt samt vara autentiskt närvarande i mötet med patienten. För att kunna vara 

autentiskt närvarande med en annan person krävs att sjuksköterskan först kan fånga upp 

känslor hos sig själv som är av negativ karaktär. Denna förmåga kan tränas upp genom 

exempelvis mindfulness och meditation. Sjuksköterskan har en stark roll som går ut på att 

sprida den mänskliga omsorgen och att stärka individen i sig. Sjuksköterskan har dock vissa 

hot mot sin roll inom omsorgen relaterat till ett högt arbetstempo, ökad teknologi, byråkrati, 

styrning från chefer och administrativa uppgifter. 

 Miljön består enligt Watson av människans närliggande miljö men även världen och 

universum (Watson, 2012). Människan påverkar universum genom sin energi och sitt 

beteende. Hälsa definieras av Watson som harmoni mellan kropp, själ och ande. Vidare 

beskriver Watson hälsa som människans sociala, fysiska, moraliska och estetiska aspekter 

som en helhet. Ohälsa ses som en upplevelse av obalans av dessa delar, denna känsla kan vara 

både medveten och omedveten. Watson skriver att flera faktorer kan påverka till ohälsa 

exempelvis självförbråelse, förlust, sorg, inre lidande, skuldkänslor och brist på erfarenhet. 

 Omvårdnad beskrivs som ett begrepp som innehåller fler komponenter, däribland 

värderingar, ansvar och handlingar, filosofi, omtanke, kunskap och hängivenhet (Watson, 

2012). Omvårdnaden inriktar sig på att bidra till välbefinnande och hälsa. Watson betonar 

också ett sammanhang som består av omständigheter människor emellan, relationer och 

processer. För att omvårdnaden ska vara moraliskt idealisk krävs att den innehåller mänsklig 

omsorg och därför ses detta som kärnan i omvårdnaden. Omtanke och empati ses som en 

viktig del av omsorg vilket i praktiken innebär att sjuksköterskan tar sig in i patientens 

livsrum och på så vis tar del av den andra personens varande. 

 Watson (2012) talar om den transpersonella omsorgsrelationen, vilket innebär att 

sjuksköterskan delar patientens upplevelse. Sjuksköterskan och patienten går då in i varandras 

fenomenologiska fält som utgörs av deras upplevelser. Upplevelserna kan förstås enbart av 

individen och individens referensram kan förstås till viss del med empatisk slutledning. Efter 

en tid uppstår en kontinuitet i medvetenhet, då blir alla nya moment formade av de tidigare 

och blir även avgörande för kommande moment. Även Conti O´Hare (2002) menar att gamla 
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händelser kan finnas med och påverka sjuksköterskan lång tid efteråt. Conti O´Hare beskriver 

vikten av att de trauman sjuksköterskan utsätts för bearbetas med hjälp av bra 

hanteringsstrategier. Utan bra hanteringsstrategier blir traumat olöst och smärtan fortsätter att 

påverka undermedvetet, dessa personer kallas för walking wounded. Dessa kan uppleva 

problem i sina sociala-, arbets- och privata relationer. I och med förnekelsen av deras skörhet 

och deras egen inre konflikt projicerar de sin egen sårbarhet på patienter och kollegor och ser 

sig själva som oskadade, detta minskar förmågan att empatisera med andra. Hanteras traumat 

effektivt känns smärtan medvetet igen och förvandlas till att gå över till läkning. Trots att en 

skada har inträffat kommer såren att ha läkt tillräckligt för att inte påverka i omvårdnaden. 

Detta innebär att sjuksköterskan har gått över till att ha blivit en wounded healer istället, 

vilket innebär att sjuksköterskan kan dra nytta av sin egen smärta för att bygga bättre 

terapeutiska relationer med andra personer.  

  Enligt Watson (2012) finns vissa krav för att den transpersonella omvårdnaden ska kunna 

ske. Ett av kraven är att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att understödja patientens 

chans att själv få bestämma mening. Ett av de andra kraven är att sjuksköterskan använder sig 

av sina egna erfarenheter, upplevelser och att hen har förmågan att sätta sig in i den andra 

personers känslor. Watson menar att sjuksköterskan i första hand måste använda sin egen 

strävan till kärlek om och omsorg på sig själv innan hen kan tillgodose omsorg präglad av 

värdighet och aktsamhet. Sjuksköterskan behöver även gå in med hela sig själv i relationen 

för att kunna ge en värdig och moralisk omsorg. Watson betonar att hennes teori är ett 

drömscenario av hur det skulle kunna se ut och inte en beskrivning av hur verkligheten ser ut. 

Hon menar också att omvårdnaden är underutvecklad och ofta förbisedd. 

  

Författarna valde att använda Watsons teori då den beskriver mänsklig omsorg. Watson 

menar att empati är en av byggstenarna för den mänskliga omsorgen. Rogers (1975) beskriver 

omsorg som en del av empati och därför ser författarna en tydlig koppling till compassion 

fatigue, där ett av symtomen är förlorad empati. Watson betonar även i sin teori relationen 

mellan sjuksköterska och patient där dessa påverkar varandra och då compassion fatigue 

enligt Leudoux (2015) är relaterat till just relationen mellan dessa två ansåg författarna att det 

fanns en koppling även här. Författarna ansåg dock att något saknades i Watsons teori därför 

valdes Conti O’Hares teori om nurse as wounded healer som ett komplement. Den visar 

tydligt på hur sjuksköterskan påverkas av de trauman hen utsätts för. Detta är kopplat till 

compassion fatigue då det enligt Figley (2002) drabbar vårdpersonal som levt sig in i andra 

människors trauman. 
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5#Metod#

Författarna valde att göra en litteraturöversikt enligt Fribergs metod för att få en mer 

heltäckande bild (Friberg, 2017). Ett helikopterperspektiv användes för att få en helhetssyn på 

det valda ämnet och få med fler infallsvinklar.#
#
5.1#Datainsamling#

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna CINAHL Complete, PsycINFO och PubMed. 

Begränsningar på artiklarna var mellan åren 2007-2017, att de var vetenskapligt granskade 

vilket säkerställdes genom att en begränsning vid sökningarna var peer reviewed, samt att de 

var skrivna på engelska. Alternativet peer reviewed fanns inte i PubMed och kunde därför ej 

väljas. I PubMed lades även begränsningen humans till. Vid konsultation med 

bibliotekspersonal i samband med sökningarna fick författarna information om att i PubMed 

är alla artiklar peer reviewed. De sökord författarna använde var compassion fatigue och 

nurses, den booleska sökoperatören AND användes mellan sökorden. Compassion fatigue 

skrevs som fritextsökning och nurses som ämnesord.Vid ämnesordet nurses användes även 

funktionen explode. Sökningarna gjordes liknande i alla databaser. 

 Vid sållning av artiklarna läste författarna alla tillgängliga abstract och valde därefter att 

läsa 17 artiklar som författarna ansåg svara på uppsatsens syfte. Av de 17 artiklarna valdes 

fem stycken bort då de ej svarade på syftet, se bilaga 1. De valda artiklarna är utförda i USA, 

Australien, Portugal, Sydkorea, Japan och Kina. Författarna valde att exkludera artiklar som 

handlade om naturkatastrofer och krig för att de endast belyser extrema situationer. Vid 

granskning av artiklarna visade det sig att flera specifika sjuksköterskegrupper togs upp 

exempelvis onkologisjuksköterskor, pediatriksjuksköterskor, akutsjuksköterskor och 

sjuksköterskor som arbetar med abortvård, dessa ansåg författarna vara relevanta då även 

många grundutbildade sjuksköterskor arbetar inom dessa områden. 

 

5.2#Analys#

Författarna granskade både kvalitativ och kvantitativ forskning enligt Fribergs 

granskningsformulär och endast de artiklar som ansågs vara av god kvalité inkluderades i 

resultatet. Artiklarna från PubMed som inte kunde avgränsas med peer reviewed ansågs av 

författarna hålla god kvalité vid granskning enligt Fribergs granskningsformulär och det 

kunde på så sätt säkerställas att de var godtagbara. Enligt Friberg (2017) ska artiklarna läsas 
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flera gånger för att skapa en förståelse för dess innehåll. Därför läste författarna de 12 artiklar 

som valdes flera gånger, dels var för sig men sedan också tillsammans. Därefter 

sammanfattades artiklarna som hjälp vid arbetet med analysen. Artiklarnas teoretiska 

utgångspunkter, metod, analys och syfte dokumenterades i en tabell, se bilaga 2, och sedan 

jämfördes de utifrån likheter och skillnader med avseende att skapa en bild av vad resultatet i 

artiklarna visade. Utifrån denna skapades fyra teman empati, skuldkänslor och moralisk 

stress, personliga och sociala faktorer, arbetsrelaterade faktorer samt ålder 

arbetslivserfarenhet och professionalism.!
!

6#Forskningsetiska#överväganden!

Artiklarna som inkluderades i resultatet var alla forskningsetiskt godkända av etiska 

kommittéer. Forskningsetik är att under vetenskapligt arbete göra etiska överväganden vilket 

innebär att författarna genom hela arbetet, både innan och under arbetets gång, reflekterar 

över de olika steg som genomförs samt över de etiska aspekter som uppstår (Sandman & 

Kjellström, 2013). Syftet med forskningsetik är att skydda inblandade personers rättigheter 

och värden genom att se till att de inte utsätts för onödiga risker samt att de får nödvändig 

information om vad deltagandet innebär. En annan anledning till att forskningsetik är viktig är 

för att människor ska känna tilltro till forskningen. Vid insamling av material kan en viss 

påverkan på patienterna vara befogad, den får dock inte ske i orimlig utsträckning. Patienterna 

måste ge sitt samtycke till deltagande och de eventuella risker som kan uppstå. Informerat 

samtycke innebär att deltagarna har rätt att välja själva om de vill delta eller inte i studien. För 

att kunna ta det beslutet krävs att deltagarna får relevant information om studien, förstår 

informationen samt valet att delta eller inte ska vara frivilligt. Deltagarna har rätt att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att materialet förvaras på ett sådant sätt så personer 

som inte är behöriga inte kan läsa det. Det innebär också att redovisning sker så att det inte 

går att identifiera deltagarna. Genom konfidentialiteten skyddas deltagarnas privatliv. En 

avvägning görs om behovet av ny forskning och deltagarnas välmående och hälsotillstånd. 

Risker vägs mot vinster. Vid läsning av artiklarna har författarna inte stött på något som visar 

att några etiska övertramp har gjorts. 

 Författarnas förförståelse var att på arbetsplatser med sämre vårdkultur och mer stress mår 

personal sämre vilket påverkar patienternas vård negativt. Denna förförståelse har författarna 

tillägnat sig genom tidigare arbete inom vården samt verksamhetsförlagda utbildningar där 

arbetsplatsen inte har känts bra. Det har varit en känsla som finns på vissa arbetsplatser och 
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författarna har med hjälp av dessa emotioner antagit att stress och sämre vårdkultur leder till 

att patienterna påverkas av det. Stenbock Hult (2012) skriver att när en person känner av 

känslor eller emotioner arbetar den som tänker kritiskt efter att granska vad som ligger bakom 

dessa utan att döma innan tillfredställande bevis hittats eller visats. Eftersom författarna är 

medvetna om denna förförståelse minskar risken att den påverkar resultatet. När studenter gör 

litteraturbaserade uppsatser finns en risk att de saknar viss kunskap när det gäller det engelska 

språket samt metodologi (Kjellström, 2012). Med bristande kunskaper i dessa områden finns 

en risk att grupper beskrivs på ett negativt sätt samt att feltolkningar av artiklarna görs. 

Författarna beaktade därför särskilt språket och såg till att korrekta översättningar gjordes 

med hjälp av engelsk-svenskt lexikon. Det gjordes även en bedömning om den gjorda 

översättningen var rimlig i förhållande till det som stod i artiklarna. 

 Stenbock-Hult (2012) beskriver det kritiska tänkandet i tre steg där det första steget är att 

våga och koncentrera sig. Steg två kräver energi, kunskap och tid, att kritiskt granska är 

utmattande och kräver därför både energi och tid. Engagemang och nyfikenhet om ämnet är 

en drivkraft för att samla på sig mer kunskap i ämnet. Det tredje och sista steget är att utbyta 

synpunkter, diskutera och byta tankar, en så kallad dialog. Genom författarnas medvetenhet 

om detta kommer även detta finnas i åtanke genom hela arbetet. #
 

 

7#Resultat#

Resultatet baserades på tolv artiklar från Japan, Kina, Sydkorea, USA, Portugal och 

Australien, av dessa artiklarna var elva kvantitativa och en kvalitativ. I de kvantitativa 

artiklarna har mätinstrumentet Professional Quality Of Life (ProQOL) använts som mätmetod 

för att mäta compassion satisfaction och compassion fatigue. Utbrändhet och secondary 

traumatic stress är de två komponenterna som mäts vid compassion fatigue. Detta 

mätinstrument mäter nivåer av ProQOL där compassion fatigue är en variabel, se bilaga 3. Ju 

högre poäng compassion fatigue personen har desto högre grad av detta har hen. Artiklarna 

har dessutom använt sig av fler mätmetoder för att kunna se korrelationer mellan variabler. 

Utifrån de faktorer till compassion fatigue författarna hittade bildades fyra teman: Empati, 

skuldkänslor och moralisk stress, personliga och sociala faktorer, arbetsrelaterade och 

organisatoriska faktorer samt ålder, arbetslivserfarenhet och professionalism. 
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7.1#Empati,#skuldkänslor#och#moralisk#stress!

Resultatet från flera artiklar visade att sjuksköterskors empatiska förmåga och skuldkänslor 

var bidragande faktorer till att utveckla compassion fatigue (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; 

Lee & Seomun, 2016; Mizuno, Kinefuchi, Kimura & Tsuda, 2013; Yu, Jiang & Shen, 2016). 

Enligt Duarte och Pinto-Gouveia (2017) var skuldkänslor relaterat till högre compassion 

fatigue, dessa skuldkänslor uppstod på grund av en överdriven ansvarskänsla och överdriven 

vilja att hjälpa sina patienter, men även genom att uppleva skuldkänslor när patienter avlider. 

Sjuksköterskor kände ofta att de kunde ha gjort mer för att lindra patienternas lidande i 

samband med att de avled. Sjuksköterskor som kände mer empati var mer benägna att 

uppleva irrationella känslor som resulterade i upplevelsen av ohälsosamma skuldkänslor. 

Detta har i sin tur visat sig vara en faktor till att drabbas av compassion fatigue. Yu, et al. 

(2016) visade även att av de tre delar som ingår i begreppet empati bidrog två till compassion 

fatigue. Dessa var en medkännande omsorg samt förmågan att sätta sig in i patientens 

situation, den affektiva delen av empati. Även negativa känslor hos sjuksköterskan var en 

stark faktor till att drabbas av compassion fatigue (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Mizuno et 

al., 2013). 

 Moralisk stress över att inte handla efter ens egna värderingar och utföra uppgifter som 

sjuksköterskor personligen inte anser hör till deras yrke eller profession var en faktor som 

bidrog till compassion fatigue (Mizuno et al., 2013). Ett exempel på en situation som gav 

upphov till moralisk stress var att vissa sjuksköterskor hade svårt att acceptera abort som en 

del av sitt arbete. De ansåg att det kändes fel att utföra abort då de menade att fostret 

förtjänade att leva. Det fanns en konflikt mellan den idealiska bilden av arbetet jämfört med 

den realistiska då det ingick i arbetet att både utföra aborter och förlösa barn. De 

sjuksköterskor som deltagit i ett högre antal aborter hade högre risk för compassion fatigue.  

 

7.2#Personliga#och#sociala#faktorer#

De hanteringsstrategier sjuksköterskan valde att tillämpa påverkade hur stor motståndskraft 

mot compassion fatigue hen hade (Hinderer et al., 2014; Jang, Kim & Kim, 2016; Yu et al., 

2016). Det visade sig att de sjuksköterskor som hade bristande strategier för hantering av 

stress (exempelvis färre hobbys) samt sämre medarbetarrelationer hade högre risk för 

compassion fatigue (Hinderer et al., 2014). Det fanns även en koppling till högre compassion 

fatigue hos de sjuksköterskor som använde läkemedel som hanteringsstrategi. Yu et al. (2016) 

visade att sjuksköterskor som tillämpade en passiv hanteringsstrategi, det vill säga att 
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personen undviker att hantera olika situationer, löpte större risk att drabbas av compassion 

fatigue. Förutom hanteringsstrategier hade även personlighetstyp och personlighetsdrag 

betydelse för hur lätt sjuksköterskor hade att drabbas av compassion fatigue (Yu et al., 2016; 

Kim et al.,2016). Enligt Kim et al. (2016) hade sjuksköterskor med typ D  personligheter, 

vilket innebär att de generellt känner mer negativa känslor samt har svårt att uttrycka dessa då 

de känner rädsla för att bli avvisade, större risk att drabbas av compassion fatigue än andra 

samtidigt som Yu et al. (2016) visade att sjuksköterskor med neurotiska drag även de hade en 

högre benägenhet att drabbas av compassion fatigue. Människor med neurotiska drag har en 

svårighet att hantera stress och oro. 

 Bristande socialt stöd utanför arbetsplatsen visade sig vara en bidragande faktor till högre 

grad av compassion fatigue (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2014; Hinderer et al. 

2014). Samtidigt som stöd från vänner och familj var viktigt kunde familjeansvar också vara 

påfrestande och påverka sjuksköterskan negativt. (Drury et al., 2014). Att ta med sig arbetet 

hem för att göra det på sin fritid påverkade också till mer compassion fatigue. Arbete som 

sjuksköterskor tog med sig hem kunde till exempel vara utbildningar som de var tvungna att 

göra. Då det inte erbjöds extra tid eller ersättning var de tvungna att göra dessa på sin fritid. 

 

7.3#Arbetsrelaterade#och#organisatoriska#faktorer#

Sjuksköterskor inom vissa arbetsområden visade sig ha högre risk att drabbas av compassion 

fatigue än andra (Branch & Klinkenberg, 2015). Skillnader i resultatet hittades mellan 

sjuksköterskor som arbetade inom pediatrik, akutvård, kardiologi och hematologi. De fann att 

sjuksköterskor inom pediatrik hade högre nivåer av compassion fatigue än de övriga, vilket 

innebär att de som arbetade med sjuka barn hade högre grad av compassion fatigue. Enligt 

Sacco, Ciurzynski, Harvey och Ingersoll (2015) hade de sjuksköterskor som arbetade på 

avdelningar med varierande grad av akuta patienter hade högre compassion fatigue jämfört 

med de sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med patienter med hade lika akutnivå. 

Vidare visade artikeln att sjuksköterskor som arbetade på avdelningar där cheferna nyligen 

slutat eller bytts ut under året som gått hade högre compassion fatigue  jämfört med de som 

arbetade på en avdelning där chefen hade varit samma under tidsperioden. Sjuksköterskor 

som arbetade på avdelningar där det hade skett stora förändringar hade också högre 

compassion fatigue 

 En kvalitativ studie från Australien visade på flera faktorer som påverkade sjuksköterskor 

som redan hade höga nivåer av compassion fatigue (Drury et al., 2014). Skiftarbete, speciellt 
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att arbeta sena kvällar och börja tidigt på morgonen, men även vilka möjligheter det fanns att 

ta sig till och från arbetet på. Andra arbetsrelaterade faktorer som nämndes var tystnadsplikten 

och att inte ha möjligheten att prata med familj och vänner om vad som hänt på arbetet, 

samtidigt som det inte fanns möjlighet att samtala om det. Dåligt ledarskap, arbetsmiljö samt 

hög arbetsbelastning bidrog också till högre nivåer av compassion fatigue. Ett exempel på 

dålig arbetsmiljö som visade sig var att när det var lugnt på den egna avdelningen fanns det 

krav på att sjuksköterskorna skulle bistå andra mer belastade avdelningar. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna kände en stress som var relaterad till att behöva arbeta på en avdelning med 

kollegor som de inte kände till. Resultatet visade även att de som arbetade 12-timmars skift 

hade högre nivåer av compassion fatigue (Hinderer et al., 2015). Även de sjuksköterskor som 

inte ansåg att de hade bra stöd från sin chef hade högre risk att drabbas (Hunsaker, Chen, 

Maughan & Heaston, 2015). 

 

7.4#Ålder,#arbetslivserfarenhet#och#professionalism#

Ålder var en påverkande faktor till compassion fatigue, ju yngre sjuksköterska desto högre 

compassion fatigue (Hunsaker et al., 2015; Kelly, Runge & Spencer, 2015; Sacco et al., 

2015). Däremot visade Sacco et al. (2015) även i sitt resultat att de sjuksköterskor som var 

mellan 40-49 hade hade hög grad av compassion fatige.  

 Resultatet visade att sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet inom 

sjuksköterskeyrket hade högre grad av compassion fatigue oavsett ålder (Kelly et al., 2015; 

Yu et al., 2016). Det fanns även en högre risk att nyexaminerade sjuksköterskor drabbades av 

compassion fatigue (Kelly et al., 2015). Lägre grad av professionalism visade sig vara 

relaterat till högre nivåer av compassion fatigue (Jang et al., 2016). En faktor som kopplades 

till professionalism var hur mycket sjuksköterskor engagerade sig i kompetenshöjande 

aktiviteter kopplade till sin profession. De deltagare som var engagerade i dessa aktiviteter 

visade sig även ha lägre poäng av compassion fatigue. Drury et al. (2014) visade att brist på 

utbildning och kompetens var en bidragande faktor till compassion fatigue. Detta gällde 

speciellt de sjuksköterskor som arbetade deltid, eller oftast kvällar och helger, detta ledde till 

att de missade schemalagda utbildningar som nästan alltid var lagda dagtid på vardagar. De 

sjuksköterskor som hade varit borta från arbetet en tid hade också en högre risk att drabbas av 

compassion fatigue relaterat till bristande kompetens. 
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8#Diskussion# #

 

8.1#Metoddiskussion#

Författarna valde att göra en litteraturöversikt enligt Fribergs metod och under denna anlägga 

ett helikopterperspektiv. Detta visade sig vara en bra metod då författarna gick igenom 

artiklar för att få en helhetsbild och en övergripande blick om ämnet. Då compassion fatigue 

är ett relativt nytt fenomen och konsensus saknas kring begreppet var det nödvändigt att gå 

igenom ämnet grundligt för att få en komplett bild kring kunskapen som finns i detta ämne 

idag. Vid sökning av artiklar användes sökordet compassion fatigue som fritextsökning 

eftersom många artiklar inte hade blivit tilldelade detta ämnesord ännu då ämnet var relativt 

nytt. Författarna var intresserade av att se faktorer till compassion fatigue i den vardagliga 

verksamheten där compassion fatigue blir ett problem. Därför exkluderades artiklar om 

extrema situationer som naturkatastrofer och krig då detta blir en mer naturlig reaktion. 

 För att avgöra kvalitén på artiklarna användes Fribergs granskningsformulär (Friberg, 

2017). Vid granskning av artiklarna värderades vissa punkter i detta tyngre än andra. Syfte 

och metod var två viktiga punkter medans teoretisk referensram inte värderades högt då det 

ofta saknades i artiklarna. Författarna blev medvetna om att de saknade vissa kunskaper för 

att förstå de kvantitativa artiklarna ordentligt vilket kan ha påverkat reliabiliteten. På grund av 

detta har granskningen tagit längre tid än vad de räknade med. Detta kompenserades dock av 

att författarna har läst samtliga artiklar dels var för sig men också tillsammans vilket ökar 

reliabiliteten. Arbetet har även under hela skrivprocessen granskats av kurskamrater samt 

handledare vilket ökar reliabiliteten av arbetet.#
Resultatet baserades på elva kvantitativa artiklar och en kvalitativ vilket gjorde att 

resultatdelen blev relativt kort. Mer kvalitativ forskning hade varit önskvärd och visar att detta 

behövs inom ämnet. Alla kvantitativa artiklar använde sig av mättinstrumentet ProQOL, se 

bilaga 3, i kombination med andra mätinstrument för att kunna se samband mellan faktorer 

och höga nivåer av compassion fatigue. Att alla kvantitativa artiklar har använt sig av samma 

mätinstrument kan ses som en styrka då resultatet utgår från samma variabler och har mätt 

compassion fatigue på samma sätt. Detta kan dock även ses som en svaghet då det är ett nytt 

begrepp samt ett nytt sätt att mäta och om inte validiteten och reliabiliteten kring detta 

mätinstrument är god blir resultatet missvisande. En studie visade att det fanns svagheter i 

validiteten kring detta mätinstrument vid mätning av utbrändhet och compassion fatigue 

(Hemsworth, Baregheh, Aoun & Kazanjian, 2017). Stamm (2010) som utvecklat detta 
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mätinstrument menar tvärtemot att ProQOL är ett mätinstrument med god validering när det 

gäller att mäta det som påstås. Stamm påtalar dock vikten av att deltagarna är ordentligt 

informerade om syftet med mätningen. Detta visar att konsensus saknas kring huruvida detta 

är ett pålitligt mätinstrument och mer forskning inom detta vore önskvärt. Författarna till 

denna litteraturöversikt noterade att inget annat mätinstrument verkar existera vid mätning av 

compassion fatigue, de fann endast ProQOL.  

Enligt ProQOL mäts compassion fatigue som de två komponenterna utbrändhet och 

secondary traumatic stress (Stamm, 2010). Det kan tyckas förvirrande att ProQOL mäter 

compassion fatigue till viss del som utbrändhet samtidigt som det också finns flera likheter 

dem emellan, trots att det inte egentligen är samma sak. Compassion fatigue som det mäts i 

ProQOL är dock en kombinationen av flera symtom som liknas vid utbrändhet samt de vid 

secondary traumatic stress.  

Resultatartiklarna är utförda inom flera olika arbetsområden inom sjuksköterskeyrket 

såsom onkologi, pediatrik, akuten samt gynekologi. Då compassion fatigue har hittats inom 

dessa varierande områden, som skiljer sig från varandra, menar författarna till denna 

litteraturöversikt att resultatet kan generaliseras till sjuksköterskeyrket i stort. Dock hittades 

ingen forskning från Sverige om compassion fatigue. Författarna anser dock att det finns 

anledning att se på detta resultat även inom svensk sjukvård då flera av faktorerna som bidrar 

till compassion fatigue även är problem som finns i Sverige, till exempel skiftarbete och 

brister på bra hanteringsstrategier på grund av hög arbetsbelastning. Då psykisk ohälsa samt 

sjukskrivningar ökar inom vården bland kvinnor vore det intressant att se forskning kring 

sambanden mellan compassion fatigue och dessa ökade sjukskrivningar. Att resultatartiklarna 

är utförda i olika länder gör att det kan finnas kulturella skillnader som påverkar 

generaliserbarheten. Ho, Chan och Ho (2004) skriver att kineser generellt uttrycker känslor 

mindre än européer och amerikaner. Känslor som betraktas som privata används med 

försiktighet, exempelvis ilska och andra negativa känslor. I litteraturöversiktens resultat finns 

artiklar från Asien, Europa, Australien och USA. Hur en person uttrycker känslor och hur 

öppet det talas om kan påverka hur deltagarna har svarat i mätinstrumentet ProQOL.  

I avsnittet forskningsetiska överväganden förklaras hur det kritiska tänkandet kan 

upprätthållas genom tre steg, dessa har författarna haft i åtanke som en röd tråd genom hela 

arbetet. I och med att författarna var medvetna om sin förförståelse genom att ha diskuterat 

och reflekterat omkring den har den beaktats genomgående i arbetet. Författarna valde ett 

ämne som hittills är lite forskat om för att det fanns en vilja och ett engagemang att sprida 

denna kunskap. Till sist har författarna haft en mycket god dialog och lika stort engagemang 
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genom hela skrivprocessen och det goda samarbetet har hjälpt litteraturöversikten framåt. 

Båda författarna har varit lika delaktiga i alla delar av skrivprocessen.  

 

8.2#Resultatdiskussion#

Författarna valde att diskutera nyckelfynden i resultatet utifrån annan forskning om 

compassion fatigue. Resultatet diskuteras även i relation till Watsons Teori om mänsklig 

omsorg samt Conti O´Hares teori Nurse as wounded healer. 

 Litteraturöversikten visade att de sjuksköterskor som hade högre grad av empati var mer 

benägna att uppleva irrationella känslor och därför hade de högre risk att drabbas av 

compassion fatigue. Den visade även att vissa delar av empati bidrog till compassion fatigue. 

Detta stämmer överens med en undersökning av Dal Santo, Pohl, Sainani och Battstelli 

(2013) som menar att sjuksköterskan mår bra av den kognitiva sidan av empati men blir 

negativt påverkad av den affektiva sidan av empati. Författarna till denna litterturöversikt  

slogs av hur komplext och hur många förklaringar av ordet empati som existerar jämfört med 

det som lärs ut under utbildningen. Empati ses som en av kärnorna i sjuksköterskans arbete 

och en viktig del i omvårdnaden. Det kan då skapa en förvirring när något som 

sjuksköterskorna, redan under sin utbildning, får lära sig är viktigt och essentiellt i 

omvårdnaden samtidigt kan göra dem sjuka. Det kan skapa ännu mer osäkerhet och förvirring 

när sjuksköterskor till följd av att ha visat mycket empati drabbas av compassion fatigue där 

ett av symtomen kan vara att förlora sin empatiska förmåga. Författarna anser att detta kan 

vara en anledning till att sjuksköterskor slutar inom yrket. Då de förlorar empatin förlorar de 

även glädjen av att hjälpa andra människor som de en gång hade.  

Watson (2012) menar att empati är en förutsättning för att kunna ge en värdig och 

moraliskt etisk riktig omsorg. Sjuksköterskan behöver gå in med hela sig själv i relationen för 

att detta ska vara möjligt. Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta kan bli 

problem då resultatet visat att desto mer empati sjuksköterskan känner desto större risk att 

drabbas av compassion fatigue har hen. Eftersom sjuksköterskan vid compassion fatigue 

förlorar förmågan till empati ser författarna till denna litterturöversikt även att den 

transpersonella omsorgsrelationen kan vara hotad då empatisk slutledning krävs för att kunna 

ta sig in i patientens fenomenologiska fält.  

Skuldkänslor kom fram som en del i resultatet där överdrivna eller orimliga skuldkänslor 

var kopplat till compassion fatigue. Perry et al. (2011) fick här ett liknande resultat där det 

kom fram som att inte kunna lätta på lidandet för patienterna påverkade till compassion 
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fatigue då sjuksköterskorna fick skuldkänslor. Melvin (2012) visade också att skuldkänslor 

var relaterade till compassion fatigue då sjuksköterskan upplevde att hen ensam var ansvarig 

för patienterna, som i detta fall var inom palliativ vård, och oroade sig över dem efter att hens 

arbetspass var avslutat. Den här litteraturöversiktens resultat visade även att inte kunna utföra 

sina arbetsuppgifter i enlighet med sina värderingar eller sina ambitioner var en bidragande 

faktor till compassion fatigue. Perry et al. (2011) visade även här liknande resultat som den 

här litteraturöversikten det vill säga att moralisk stress, att inte kunna handla efter sina 

värderingar, gav högre compassion fatigue. 

 Watson (2012) skriver att flera faktorer kan påverka till ohälsa, däribland samvetskval och 

skuldkänslor. Detta kan kopplas till resultatet i denna litteraturöversikt som visar att just dessa 

faktorer påverkar till att compassion fatigue uppstår hos sjuksköterskan. Watson menar även 

att för att den transpersonella omsorgsrelationen ska kunna ske har sjuksköterskan ett 

moraliskt ansvar att leva upp till. I den här litteraturöversiktens resultat har moralisk stress 

visat sig vara en bidragande faktor till compassion fatigue och därför blir det moraliska 

ansvaret ett problem samtidigt som det ändå måste finnas. Att Watson själv påpekar att 

hennes teori inte är möjlig att leva upp till i verkligheten visar bara det på det komplexa i 

sjuksköterskans roll med alla de ansvar och krav den för med sig i relation till de brister som 

finns i sjukvården idag.  

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att negativa känslor var kopplat till compassion 

fatigue.Watson betonar att det är viktigt att sjuksköterskan är autentiskt närvarande i mötet 

med patienten (Watson, 2012). För att kunna vara autentiskt närvarande med en annan person 

krävs också att först kunna vara det med sig själv. Därav kan sjuksköterskan fånga upp sådana 

känslor som är av onödig eller negativ karaktär, exempelvis känslor och tankar som dömer ut 

den andra personen. Förmågan till en närvaro som är medveten kan tränas upp  genom att till 

exempel utöva meditation eller mindfulness. Om negativa känslor kan fångas upp genom 

meditation och mindfulness skulle detta även kunna bidra till minskad compassion fatigue och 

göra sjuksköterskan mer närvarande i mötet med  patienten. Detta kan även kopplas till Conti 

O’Hares teori då sjuksköterskan i detta fall skulle bli en wounded healer istället för walking 

wounded. 

Den här litteraturöversiktens resultat visade att hur sjuksköterskorna valde att hantera  

trauman, upplevda direkt eller indirekt, kan leda till compassion fatigue. De sjuksköterskor 

som hade bristande, destruktiva eller passiva hanteringsstrategier drabbades i högre grad av 

compassion fatigue  än de som hanterade  arbetet med hjälp av bra strategier som till exempel 

hobbys. Melvin (2012) stöder detta resultat då sjuksköterskorna i den artikeln beskrev vikten 
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av att ha bra hanteringsstrategier såsom exempelvis fysisk aktivitet. Detta kan kopplas till 

Conti O´Hares teori då hon menar att trauman måste bearbetas med hjälp av bra 

hanteringsstrategier. Om traumat ej hanteras fortsätter smärtan att påverka undermedvetet 

vilket kan leda till problem i relationer med sina medmänniskor. Hanteras traumat effektivt 

känns smärtan igen och sjuksköterskan kan istället dra nytta av sin egen smärta i 

omvårdnaden. Även Watson (2012) menar att alla nya erfarenheter blir formade av tidigare 

upplevda erfarenheter. Detta visar att positiva hanteringsstrategier kan vara en avgörande 

faktor för huruvida sjuksköterskan drabbas av compassion fatigue.  

 Att ha dåliga hanteringsstrategier kan tänkas orsakas av olika faktorer. Det kan bero på 

dels en personlig oförmåga men det kan också orsakas av en negativ arbetsmiljö, hög 

arbetsbelastning, ingen möjlighet att prata om arbetet med anhöriga relaterat till 

tystnadsplikten och att behöva arbeta så mycket att personen inte hinner med sitt privatliv. 

Mycket av detta kan leda till skuldkänslor dels mot arbetsplatsen när sjuksköterskan säger nej 

till extra jobb eller gentemot familj när arbetet inkräktar på fritiden. 

 Den här litteraturöversiktens resultat visade att bristande socialt stöd bidrog till compassion 

fatigue vilket stämmer överens med resultatet från Perry et al. (2011) och stöds även av 

Melvin (2012) som visar att de sjuksköterskor som hade bra socialt stöd hemma inte upplevde 

compassion fatigue. Dikmen et al. (2016) menade att sjuksköterskor som inte var i en relation 

hade högre nivåer av compassion fatigue vilket skulle kunna bero på att dessa sjuksköterskor 

saknar en del av det sociala stödet. Detta kan kopplas till Watsons teori då hon beskriver att 

bland annat den sociala aspekten och relationer mellan människor är bidragande för 

människans välbefinnande (Watson, 2012). Om sjuksköterskan har bristande socialt stöd 

uppstår en oblans i hens hälsotillstånd vilket vidare kan leda till ohälsa. 

 Resultatet i denna litteraturöversikt visade att nyexaminerade sjuksköterskor hade högre 

nivåer compassion fatigue. Detta stämmer överens med resultatet från fler artiklar i de 

avseenden att kort arbetslivserfarenhet gav högre nivåer av compassion fatigue (Henson, 

2017; Dikmen et al., 2016; Mooney et al., 2017). Litteraturöversiktens resultat visade även att 

längre arbetslivserfarenhet gav högre compassion fatigue i motsats till Mooney et al. (2017) 

som visade att compassion fatigue var negativt korrelerat med arbetslivserfarenhet, det vill 

säga ju fler år sjuksköterskan hade arbetat desto lägre nivåer av compassion fatigue hade hen. 

Att arbetslivserfarenhet finns med som faktor både om den är begränsad men också om den är 

längre kan bero på att mindre erfarenhet kan vara en orsak till att compassion fatigue 

utvecklas då det kan finnas en osäkerhet i agerandet. I takt med att sjuksköterskans 

arbetslivserfarenhet ökar utsätts även sjuksköterskan för mer lidande och bevittnar fler 
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trauman vilket kan förklara att även sjuksköterskor med mer arbetslivserfarenhet har ökad 

compassion fatigue. Detta stöds även av resultatet som visade att de sjuksköterskor som hade 

utfört fler aborter hade högre risk för compassion fatigue. Författarna spekulerar i om Conti 

O´Hares teori om hur trauman bör bearbetas skulle kunna tllämpas här då den visar vikten av 

att gamla händelser bearbetas för att traumat inte ska förbli olöst. I de fall där 

arbetslivserfarenhet har visat sig ge mindre compassion fatigue skulle det kunna bero på att en 

högre ålder ger mer arbets-och livserfarenhet och att dessa sjuksköterskor därför har bättre 

beredskap inför olika situationer de kan tänkas hamna i.  

 Enligt Jahanshahi, Sarabi, Borhani, Nasiri och Anboohi (2017) hade de sjuksköterskor med 

mer klinisk kompetens en större sannolikhet att kunna utveckla en empatisk relation med sin 

patient. Då lägre professionalism ger högre compassion fatigue och högre klinisk kompetens 

ger möjlighet till en högre empatisk förmåga kan det antas att lägre klinisk kompetens 

minskar möjligheten till att utveckla en empatisk relation med patienten. Watson (2012) 

beskriver att empati är en förutsättning för mänsklig omsorg men att den mänskliga omsorgen 

är hotad av olika faktorer kopplade till bland annat arbetsmiljö. En högre klinisk kompetens 

hos sjuksköterskan kan tänkas bidra till att hen kan fokusera mer på patienten och dennes 

upplevelser än det tekniska arbetet, då det sker mer per automatik. Det kan antas att en 

sjuksköterska med högre klinisk kompetens därför inte är lika sårbar inför arbetsmiljömässiga 

problem och därför löper lägre risk att utveckla compassion fatigue. Dock blir det tvetydigt då 

resultatet i denna litteraturöversikt visade att högre empatisk förmåga bidrar till compassion 

fatigue. 

 Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor inom pediatrik hade högre 

grad av compassion fatigue jämfört med sjuksköterskor inom kardiologi, hematologi och 

akutvård. Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt och Lippoldt (2016) menade att det är mer 

krävande för sjuksköterskan att vårda patienter där de kan relatera till en specifik händelse 

eller en specifik person, exempelvis om sjuksköterskan har varit med om något liknande eller 

har en anhörig som har drabbats. Att sjuksköterskor som arbetar inom pediatrik verkar 

drabbas mer av compassion fatigue kan bero på att många människor har någon slags relation 

till barn, samt att det finns en inbyggd vilja att skydda och ta hand om barn. Å andra sidan 

anser författarna till den här litteraturöversikten att sjuksköterskor inom alla områden kommer 

stöta på och vårda patienter de kan relatera till. Därför anser författarna till den här 

litterturöversikten att detta resultat kan generaliseras till flera områden.  

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att tung arbetsbörda för sjuksköterskor samt 

dålig arbetsmiljö var faktorer som påverkade till compassion fatigue. Även dåligt stöd av 
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chefer och kolleger på arbetsplatsen visade sig vara en bidragande faktor till att compassion 

fatigue utvecklades. Detta resultat stöder Perry et al. (2011) som även visade detta. De 

sjuksköterskor som arbetade längre skift, 12 timmar istället för 8-timmarsskift hade högre 

compassion fatigue visade det sig i denna litteraturöversikt. Dikmen et al. (2016) visar i sin 

undersökning att de som arbetar mer än 40 timmar per vecka hade signifikant högre nivå av 

compassion fatigue. Detta pekar på att det inte är bra för sjuksköterskan i relation till 

compassion fatigue att arbeta mer än heltid och att inte heller arbeta längre än 8 timmar per 

skift. 

Att negativ arbetsmiljö och dåliga relationer på arbetsplatsen påverkar till compassion 

fatigue kan kopplas till Watsons teori (Watson, 2012) då hon menar att människor påverkar 

både varandra, den närliggande miljön men också hela universum. Eftersom sjuksköterskan 

inte bara blir påverkad av sin omvärld utan också deltar och påverkar andra genom sitt 

beteende och energi blir också patienterna och övriga kollegor i sin tur påverkade av hen. En 

sjuksköterska med compassion fatigue påverkar alltså sina patienter och kollegor utifrån sitt 

tillstånd av compassion fatigue. En viktig del i sjuksköterskans profession går ut på att visa 

empati och medlidande, då compassion fatigue leder till bristande förmåga att känna empati 

för sina patienter är det också rimligt att patienterna blir negativt påverkade av en 

sjuksköterska som har compassion fatigue. 

 

8.3#Kliniska#implikationer# #

Resultatet i denna litteraturöversikt kan användas till att uppmärksamma problemet 

compassion fatigue och vad som orsakar detta. Många av de faktorer som orsakar compassion 

fatigue kan motverkas genom att göra sjuksköterskor och chefer medvetna om dessa. En 

faktor visade sig vara långa arbetspass samt skiftarbete. Detta visar att chefer och organisation 

har ett stort ansvar att se till att sjuksköterskor inte arbetar mer än heltid. De har även ett 

ansvar att schemalägga så att sjuksköterskor har möjlighet till ordentlig återhämtning och 

sömn mellan passen. Nyexaminerade sjuksköterskor hade en risk att drabbas av compassion 

fatigue. Därför är det viktigt att introduktionen till yrket är av bra kvalité och att det finns tid 

för den nya sjuksköterskan att hinna acklimatiseras i yrkesrollen. Det skulle även vara positivt 

med mentorer för att få stöd, samt regelbundna träffar för nyexaminerade för att få möjlighet 

till reflektion och diskussion med andra i samma situation bland annat för traumabearbetning. 

Då nyexaminerade är en riskgrupp vore det även önskvärt om compassion fatigue och dess 

koppling till empati togs upp redan under sjuksköterskeutbildningen. Som verksam 
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sjuksköterska med kunskap om compassion fatigue finns en ökad medvetenhet om både risker 

och interventioner. Då litteraturöversiktens resultat visade att bristande hanteringsstrategier 

var en faktor som ökade risken för att drabbas av compassion fatigue är det av vikt att den 

enskilda sjuksköterskan hittar sitt egna sätt att hantera och bearbeta de intryck och krav hen 

utsätts för. Med medvetenhet om ämnet kan sjuksköterskan även uppmärksamma kollegor 

som uppvisar tecken på att ha drabbats av compassion fatigue.  

 

8.4#Förslag#till#fortsatt#forskning##

I denna litteraturöversikt fann författarna att konsensus saknades kring vissa begrepp så som 

empati och compassion fatigue. Vidare forskning för att skapa konsensus kring dessa är därför 

önskvärt. Författarna har också uppmärksammat att endast ett mätinstrument användes vid 

mätning av compassion fatigue och då det råder delade meningar om validiteten kring detta 

mätinstrument behövs mer forskning samt även fler mätinstrument. Vid sökning av artiklar 

om compassion fatigue fann författarna att de flesta var kvantitativa. Det hade varit intressant 

att se detta problem ur ett patientperspektiv, det vill säga hur detta påverkar patienten, för att 

skapa en förståelse för om detta påverkar fler än sjuksköterskan och på vilket sätt. Författarna 

fann även att tillgången på artiklar om sjuksköterskors upplevelse av compassion fatigue var 

begränsad. Då empati ses som en viktig del i omvårdnaden behövs det mer forskning kring  

hur sjuksköterskans syn på sig själv påverkas när empatin inte finns där. Då empati verkar 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor vore det intressant att se vidare forskning kring 

huruvida det biologiska könet spelar roll gällande risken att drabbas av compassion fatigue. 

Författarna fann även att tillgången till svensk forskning inom detta var obefintlig, därför vore 

det även önskvärt med fler studier utförda i Sverige för att dels undersöka utbredningen av det 

i Sverige men även att undersöka sambanden mellan ökade sjukskrivningar bland kvinnor 

inom vården och compassion fatigue. Utifrån denna litteraturöversikt önskas forskning för att 

utveckla strategier samt kunskap om hur compassion fatigue motverkas, både på individuell 

och organisatorisk nivå. 

#
8.5#Slutsats#

Genom att kartlägga faktorerna till compassion fatigue belyste författarna även detta problem. 

Författarna fann att problemet är både organisatoriskt och individuellt. På ett organisatoriskt 

plan visade det sig att dålig arbetsmiljö kunde bidra till compassion fatigue. Resultatet visade 

även att de sjuksköterskor som har en högre empatisk förmåga och känner mer empati hade 
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högre risk att drabbas av compassion fatigue. Då empati ses som en av kärnorna i 

omvårdnaden blir det motsägelsefullt när sjuksköterskor blir sjuka av något som ses som 

självklart i omvårdnaden. Med kunskap om faktorer som bidrar till compassion fatigue kan 

detta också motverkas och även hindra att patienter drabbas indirekt. Då det finns en risk att 

sjuksköterskor slutar samt drabbas av psykisk ohälsa som leder till sjukskrivning blir 

compassion fatigue också kostsamt i längden för samhället. Genom att uppmärksamma och 

motverka detta i ett tidigt skede kan det leda till vinster för både sjuksköterskan, patienten och 

samhället i stort.   

 

 #



  24 (36) 
 

9#Referensförteckning#
Berg, G.M., Harshbarger, J., 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  

 
Boyle, D.A. (2011). Countering compassion fatigue: A requisite nursing agenda. The online 

journal of issues in nursing, 16(1). doi: 10.3912/OJIN.Vol16NO01Man02  
 
*Branch, C., & Klinkenberg, D. (2015). Compassion fatigue among pediatric healthcare 

providers. The american journal of maternety/child nursing, 40(3), 160-166 doi: 
10.1097/NMC. 0000000000000133 

 
Conti O´Hare, M. (2002). The theory of the nurse as a wounded healer: From trauma to 

transcendence. Sudbury, MA: Jones and Bartlett publishers. 
 
Dal Santo, L., Pohl, S., Sainaini, L ., & Battistelli, A. (2013). Empathy in the emotional 

interactions with patients. Is it positive for nurses to? Journal of nursing education and 
practice 4(2), 74-81. doi: 10.5430/jnep.v4n2p74 

 
Dantas, R., Carreiro, O., Pascoal, F., Moraes, N., Cordeiro, C., & Filha, F. (2014). Prevalence 

of burnout syndrome among nurses in urgency and emergency hospital. Journal of 
research fundamental care online 6(5), 196-205. doi:10.9789/2175-
5361.2014.v6i5.196-205 

 
Dikmen. Y., Aydin, Y., Basaran, H., Filiz, N.Y., Denat, Y., & Arslan, G.G. (2016). 

Prevalence of compassion fatigue in emergency and intensive care nurses in Turkey. 
Oxidation communications 39(4-1), 3190-3198. Hämtad från databasen: Academic 
Search Complete. 

 
 
*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, 519-531 doi: 
10.1111/jonm.12168 

 
*Duarte, J., & Pinto-Gouveia, J. (2017). Empathy and feelings of guilt experienced by nurses: 

A cross-sectional study of their role in burnout and compassion fatigue symptoms. 
Applied nursing research, 35, 42-47. http://dx.doi.org/10.1016/j. apnr. 2017.02.006 

 
 
Figley, C.R. (2002). Compassion Fatigue: Psychotherapists chronic lack of self care. Journal 

of clinical psychology, 58 (11), 1433-1441. doi:10.1002/jclp.100990. 
 
Fischer Santamäki, R. & Dahlqvist, V. (2009). Tröst och trygghet. I A-K. Edberg & H. Wijk 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 115-138). Lund: 
Studentlitteratur.  

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.141-152). Studentlitteratur: 
Lund. 

 



  25 (36) 
 

 
Försäkringskassan. (2015). Korta analyser 2015:1. Stockholm försäkringskassan. Från. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/018e7864-230a-4102-9669-
250411b46a37/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=stress 

 
Gu, J., Cavanagh, K., Baer, R.,& Strauss, C. (2017). An empirical examination of the factor 

structure of compassion. PLOSONE 12(2), 1-17. doi: 10.1371/journal.pone.0172471  
 
Hemsworth, D., Baregheh, A., Aoun, S. & Kazanjian, A. (2017). A critical enquiry into the 

psychometric properties of the professional quality of life scale (ProQol-5) instrument. 
Applied nursing research 39, s.81-88. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2017.09.006 

 
Henson, J.S. (2017). When compassion is lost. MEDSURG nursing 26(2), 139-142. Hämtad 

från databas CINAHL Complete 
 
 
*Hinderer, K.A., Vonruden, K.T., Friedman, E., McQuillan, K.A., Gilmore, R., Kramer, B., 

& Murray, M. (2014). Burnout, compassion fatigue, compassion satisfaction, and 
secondary traumatic stress in trauma nurses. Journal of trauma nursing, 21(4), 160- 
169. doi: 10.1097/JTN.0000000000000055 

 
Ho, R., Chan, C., & Ho, S. (2004). Emotional control in chinese female cancer survivors. 

Psycho-oncology, 13, 808-817. doi:10.1002/pon.799 
 
*Hunsaker, S., Chen, H., 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 
doi:10.1111/jnu.1222  

 
ICN. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Från. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 
*Jang. I., Kim. Y. & Kim. K. (2016). Professionalism and professional quality of life for 

oncology nurses. Journal of clinical nursing 25, 2835-2845 .doi:10.1111/jocn.13330 
 
Jahanshahi. Z., Sarabi. G., Borhani. F., Nasiri. M., & Anboohi. Z. (2017). The correlation 

between the clinical competency and empathy of nurses: Case study, intensive care 
unit of the educational hospitals of Kerman medical sciences, Iran. Annuals of tropical 
medicine & public health, 10(3), 694-701. doi: 
org.esh.idm.oclc.org/10.4103/ATMPH.ATMPH_233_17 

 
Joinson, C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing 22(4), 116-121. Hämtad från 

databasen CINAHL complete. 
 
*Kelly. L., Runge. J. & Spencer. C. (2015). Predictors of compassion fatigue and compassion 

satisfaction in acute care nurses. Journal of nursing scholarship 47(6), 522-528 
.doi:10.1111/jnu.12162 



  26 (36) 
 

 
*Kim, Y.H., Kim, S.R., Kim, Y.O., Kim, J.Y., Kim, H.K., & Kim, H.Y. (2016). Influence of 

type D personality on job stress and job satisfaction in clinical nurses: The mediating 
effects of compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction. Journal of 
advanced nursing 73(4), 905-916. doi:10.1111/jan.13177 

 
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-94). Lund: Studentlitteratur  
 
Ledoux, K. (2015). Understanding compassion fatigue: understanding compassion. Journal of 

Advanced Nursing 71(9), 2041-2050. doi: 10.1111/jan.12686 
 
*Lee. Y. & Seomun. G. (2016). Role of compassion competence among clinical nurses in 

professional quality of life. International nursing review 63, 381-387. Hämtad från 
databasen PsychInfo. 

 
Lombardo, B. & Eyre, C. (2011). Compassion fatigue: A nurses primer. Online journal of 

issues in nursing 16(1), 1-1. doi:10.3912/OJIN.Vo116No01Man03 
 
Marcysiak, M., Dabrowska, O, & Marsysiak, M.B. (2014). Understanding the concept of 

empathy in relation to nursing. Progress in health science’s 4(2), 75-81. Hämtad från 
databasen Academic OneFile. 

 
Melvin, C.S. (2012). Professional compassion fatigue: what is the true cost of nurses caring 

for the dying? International journal of palliative caring 18(12), 606-611. Hämtad från 
databsen CINAHL Complete. 

 
Mendes, A. (2017). How to address compassion fatigue in the community nurse. British 

journal of community nursing 22(9), 458-459. Hämtad från databasen CINAHL 
Complete. 

 
*Mizuno. M., Kinefuchi. E., Kimura. R. & Tsuda. A. (2013). Professional quality of life of 

Japanese nurses/midwives providing abortion/childbirth care. Nursing Ethics 20(5), 
539-550. Hämtad från databasen PubMed. 

 
Mooney. C., Fetter. K., Gross. B.W., Rinehart. C., Lynch. C., & Rogers. F.B. (2017). A 

preliminary analysis of compassion satisfaction and compassion fatigue with 
considerations for nusing unit specilization and demographic factors. Journal of 
trauma nursing 24 (3), 158-163. doi:10.1097/JTN.0000000000000284 

 
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 
 21(2), 01-105. Hämtad från databasen CINAHL Complete. 
 
Rogers, C. (1975). Empathic: An unappreciated way of being. The counseling psychologist 

5(2), 2-10. doi: hhtp://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1177/001100007500500202 
 
Rudman, A., Gustavsson, P. & Hultell, D. (2013). A prospective study of nurses´ intentions to 

leave the profession during there first five years of practice in Sweden. International 
journal of nursing studies 51, 612-624. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.09.012 



  27 (36) 
 

 
*Sacco, T.L., Ciurzynski, S.M., Harvey, S.E., & Ingersoll, G.L. (2015).Compassion 

satisfaction and compassion fatigue among critical care nurses. Critical care nurse 
35(4), s. 32-44 doi: 10.4037/ccn2015392 

 
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Sinclair, S., Beamer, K., Hack, T.F., McClement, S., Bouchal, S., Chochinov, H.M., & 

Hagen, N.A. (2017). Sympathy, empathy and compassion: A grounded theory study of 
palliative care patients´understandings, experiences, and preferences. Palliative 
medicine 31(5), 437-447. doi:10.1177/0269216316663499 

 
Singer, T.& Klimecki, O.M. (2014). Empathy and compassion. Current biology 24(18), 875-

878. doi: https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.054 
 
Singer, T., Seymour, B., O´Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R.J., & Frith, CD. (2004). Empathy 

for pain involves the affective but not sensory components of pain. Science 303(5661), 
1157-1162. doi:10.1126/science.1093535 

 
Singer, T., Seymour, B., O´Doherty, J.P., Stephan, K.E., Dolan, RJ., & Frith, CD. (2006). 

Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. 
International journal of science 439, 466-469. doi:10.1038/nature04271 

 
Stamm, B.H. (2010). The concise ProQOL Manual, 2nd Ed. 

Pocatello,https://nbpsa.org/images/PRP/ProQOL_Concise_2ndEd_12-2010.pdf 
 
Stenbock Hult, B. (2012). Kritiskt förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur 
 
Swenurse. (2016a). Värdegrund för omvårdnad. [Broschyr]. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Från. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 
Swenurse. (2016b). Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation. [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från. 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/om-svensk-sjukskoterskeforening-
publikationer/sjukskoterskans_profession-grunden_for_din_legitimation.pdf 

 
 
Watson, J. (2012). Human caring science: A theory of nursing. Sudbury: Jones & Bartlett 

learning. 
 
Werntoft, E. (2014). Styrning och prioritering i sjukvården. I A. Ehrenberg & L. Wallin 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Yu, H., Jiang, A. & Shen, J. (2016). Prevalence and predictors of compassion fatigue, 

burnout and compassion satisfaction among oncology nurses: A cross-sectional 



  28 (36) 
 

survey. International journal of nursing studies, 57, 28-38 doi: 
http.//dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.01.012 

 



  
29 (36) 

 

 

 
Bilaga&1.&Sökmatris&

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed 
1/11 
 

("nurses"[MeSH 
Terms]) AND 
"compassion 
fatigue" 

60 År: 2007-2017, engelska, 
humans 
 

57 7 2, 10, 11 

CINAHL complete 
1/11 
 

(MH "Nurses+") 
AND "compassion 
fatigue" 

100 
 

År: 2007-2017, Peer 
reviewed, engelska 
 

100 
 

6 
 

3, 4,7, 8, 12 
 

PsycINFO 
5/11 
 

DE "Nurses" OR DE 
"Psychiatric Nurses" 
OR DE "Public 
Health Service 
Nurses" OR DE 
"School Nurses" 
AND “compassion 
fatigue” 

64 ÅR: 2007-2017, Peer 
reviewed, engelska 

64 4 1,5,6, 9 

 

  



  
30 (36) 

 

 

Bilaga&2.&Matris&över&urval&av&artiklar&till&resultat&

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

1: Branch, C., & 
Klinkenberg, D 
 

Compassion 
fatigue among 
pediatric 
healthcare 
providers  
 

2015, USA, The 
American journal of 
maternal/child nursing 
 

Att identifiera riskerna att 
drabbas av compassion 
fatigue hos 
barnsjuksköterskor 
 

Kvantitativ metod: 
Tvärsnittstudie 
Deltagare: 274 st 179 ssk 
Datainsamling: 
Enkäter/ProQOL 
Analys: Deskriptiv statistik 
användes för att beräkna de 
demografiska variablerna. Data 
analyserades med MANOVA, 
Fischer´s test och chi-square 
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Att undersöka faktorer som 
påverkar uppkomsten av 
compassion satisfaction, 
compassion fatigue, ångest, 
depression och stress och att 
beskriva de strategier 
sjuksköterskor använder för 
att uppnå compassion 
satisfaction i deras arbetsliv 
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secondary 
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trauma nurses 
 
 
 

2014, USA, Journal of 
trauma nursing 
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mellan utbrändhet, 
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relation till personliga och 
miljömässiga egenskaper 
samt  hanteringsstrategier och 
exponering av traumatiska 
händleser hos 
akutsjuksköterskor. 
 
 
 
 
 

Kvantitativ: Tvärsnittstudie  
Urval: 128 ssk på en stor 
akutmottagning i USA. 
Dataanalys: Deskriptiv statistik 
användes för variabler. 
Pearsons korrelationsanalys 
användes för att mäta 
samband.  
 

Resultatet visade att de sjuksköterskor med 
bra hanteringsstrategier (som hobbys) hade 
lägre compassion fatigue. 
De akutsjuksköterskor med färre hobbys hade 
högre compassion fatigue och rapporterade 
sämre medarbetarrelationer. 
De med högre compassion fatigue använde 
läkemedel som hanteringsstrategi och 
arbetade längre skift, 12 timmar jämfört med  
8 timmar. 
 
 

5: Hunsaker, S., 
Chen, H-C., 
Maughan, D., & 
Heaston, S 
 

Factors that 
influence the 
development of 
compassion 
fatigue, burnout 
and compassion 
satisfaction in 
emergency 
department nurses 
 

2015, USA, Journal of 
nursing scholarship. 
 

Att a) bestämma utbredningen 
av compassion fatigue, 
compassion satisfaction och 
utbrändhet hos sjuksköterskor 
som arbetar på 
akutvårdsavdelningar. Att b)  
undersöka vilka demografiska 
skillnader och 
arbetsrelaterade komponenter 
som påverkar utvecklingen av 
compassion fatigue, 
utbrändhet och compassion 
satisfaction 
 

Kvantitativ metod: 
Tvärsnittsstudie, ej 
experimentell, beskrivande 
Deltagare: 284 registrerade 
sjuksköterskor som arbetade på 
akutavdelningar över hela 
USA. 
Dataanalys: deskriptiv statistik. 
Pearson r korrelation och 
ANOVA användes för att se 
samband mellan olika 
variabler. T-test användes för 
att mäta skillnader. 
 
 
 

Resultatet visade att de yngre 
sjuksköterskorna hade högre compassion 
fatigue.Lågt stöd från chef gav högre nivåer 
av compassion fatigue. 
De som arbetade 12 timmars skift hade högre 
nivåer av compassion fatigue. 
 
 

6: Jang, I., Kim, 
Y., & Kim, K.,  
 

Professionalism 
and professional 
quality of life for 
oncology nurses 
 

2016, Sydkorea, Journal 
of clinical nursing 
 
 

Att identifiera relationen 
mellan professionalism och 
PROQOL bland 
onkologisjuksköterskor som 
arbetar på akutsjukhus i 
Korea  
 

Kvantitativ: Deskriptiv 
korrelationsstudie 
Deltagare: 300 enkäter 
skickades ut. Sjuksköterskor 
mer än ett års erfarenhet 
inkluderades. 285 användes i 
studien 

Resultatet visade att ju lägre professionalism 
sjuksköterskan hade desto högre compassion 
fatigue. 
De som inte engagerade sig i 
kompetenshöjande aktiviteter kopplade till 
deras profession hade högre nivåer av 
compassion fatigue. 
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Dataanalys: Deskriptiv 
statistik, T-test, ANOVA och 
multipel linjär regression. 
 

 
 

7: Kelly, L., 
Runge, J., & 
Spencer, C 
 

Predictors of 
compassion 
fatigue and 
compassion 
satisfaction in 
acute care nurses 
 

2015, USA, Journal of 
nursing scholarship 
 

Att omfattande undersöka 
compassion fatigue och 
compassion satisfaction hos 
akutsjuksköterskor i olika 
specialiteér på ett stort 
sjukhus i södra USA 
 

Kvantitativ metod: 
Tvärsnittstudie som pågick 
under tre veckor. ProQOL 
används för att mäta grad av 
compassion fatigue. 
Deltagare: 1400 ssk från 32 
olika avdelningar 
Dataanalys: Data analyserades 
med ANOVA, 
regressionsanalys samt 
univariat analys. 
 

Resultatet visade att sjuksköterskor i 
generationen mellan 23-33 år hade större risk 
att drabbas av compassion fatigue jämfört 
med generationen mellan 34-49 år och 
generationen mellan 50-56 år. 
Ju mer erfarenhet en sjuksköterska hade desto 
högre compassion fatigue, detta oavsett ålder. 
Dock visade det sig också att 
nyutexaminerade hade en större risk att 
drabbas av compassion fatigue. 
 

8: Kim Hee, Y., 
Kim Reul, S., 
Kim, Ok, Y., Kim 
Jang, J., Kim 
Young, H., & Kim 
Young, H 
 

Influence of type 
D personality in 
job stress and job 
satisfaction in 
clinical nurses: 
The mediating 
effects of 
compassion 
fatigue, burnout, 
and compassion 
satisfaction 
 

2016, Sydkorea, Journal 
of advanced nursing 
 

Att testa en hypotetisk modell 
om typ D personligheter har 
direkt samband med 
compassion fatigue. Även om 
typ D personligheter har 
indirekt påverkan på 
jobbstress och compassion 
satisfaction via compassion 
fatigue 
 

Kvantitativ: Tvärsnittstudie 
enkäter 5 olika 
Deltagare: 875 kliniskt aktiva 
sjuksköterskor efter ett bortfall 
av 12,5% 
20 år eller äldre och mer än 6 
månaders erfarenhet. ProQOL 
Analysmetod: Statistisk analys 
användes: chitvå, t-test och 
Mann-Whitney U-test 
 
 

Resultatet visade att av deltagarna i studien 
var det fler med typ D personlighet som hade 
compassion fatigue än jämfört med de som 
inte hade typ D personlighet. 
De med typ D personlighet var mer benägna 
att drabbas av compassion fatigue. 
 

9: Lee, Y., & 
Seomun, G. 
 
 

Role of 
compassion 
competence 
among clinical 
nurses in 
professional 
quality of life 
 

2016, Sydkorea, 
International nursing 
review 
 

Att undersöka mätbar 
kompetens i medkänsla bland 
sjuksköterskor och att 
undersöka  relationen mellan 
sjuksköterskors kompetens i 
medkänsla och nivåerna av 
compassion satisfaction, 
compassion fatigue och STS 
 

Kvantitativ: Tvärsnittsstudie 
Urval: Från tre sjukhus i 
Sydkorea. 680 sjuksköterskor 
deltog. 
Dataanalys: Deskriptiv 
statistik, pearsons korrelation 
och flera regressionsanalyser 
gjordes för att se samband. 
 

Sjuksköterskans förmåga att visa medkänsla 
visade sig vara en  faktor som bidroag till 
högre compassion fatigue.  
 
 

10: Mizuno, M., 
Kinefuchie, 

Professional 
quality of life of 

2013, Japan, Nursing 
ethics 

Att undersöka relationen 
mellan professioonell 

Kvantitativ: Tvärsnittstudie 
Deltagare: Registrerade 

Resultatet visade att negativa känslor var den 
starkaste ”prediktorn” för compassion fatigue. 
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E.,Kimura, R., & 
Tsuda, A. 
 

Japanese 
nurses/midwives 
providing 
abortion/childbirth 
care 
 

 livskvalité och känsloladdat 
arbete och stressfaktorer 
relaterade till abortomvårdnad 
i Japansk obstetrik och 
gynekologsjuksköterskor och 
barnmorskor 
 

sjuksköterskor och 
barnmorskor från 341 sjukhus. 
Analysmetod: Deskriptiv 
statistik.  
 

Faktorer som att sjuksköterskorna ansåg att 
det aborterade fostret hade rätt att leva och 
svårigheter att kontrollera känslor under 
omvårdnad i samband med abort samt 
svårigheter att stödja patienten under aborten 
var relaterat till compassion fatigue. 
Resultatet visade även att sjuksköterskorna 
hade negativa känslor inför att utföra aborter 
som en del av sitt arbete, denna faktor var 
signifikant associerad med compassion 
fatigue. Sjuksköterskor som hade varit 
involverade i ett högre antal aborter i första 
trimestern under det senaste året hade högre 
risk för compassion fatigue. 
 

11:Sacco, T.L., 
Ciurzynski, S.M., 
Harvey, M.E., 
&Ingersoll, G.L. 
 

Compassion 
satisfaction and 
compassion 
fatigue among 
critical care nurses 

2015, USA, Critical 
Care Nurses 

Det primära syftet var att 
fastställa prevalensen av 
compassion satisfaction och 
compassion fatigue hos 
vuxna, barn och för tidigt 
födda barn inom “critical 
care” sjuksköterskor på ett 
stort medicinskt center som 
har kapacitet att locka och 
behålla sjuksköterskor i västra 
staten New York. Det 
sekundära syftet var att 
beskriva hur demografi, 
avdelning och organisatoriska 
faktorer påverkar till både 
compassion satisfaction och 
compassion faitgue hos dessa 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ: Tvärsnittstudie 
Deltagare: Sjuksköterskor som 
arbetade inom intensivvård  på 
något av de 739 sjukhusen 
Analys: Variationsanalys, 
chitvå, deskriptiv statistik, 
korrelationsanalys gjordes med 
ett Scheffé test. 

Resultatet visade att sjuksköterskor i åldern 
40-49 år hade högre grad av compassion 
fatigue, med en ökad nivå av båda 
komponenterna av compassion fatigue 
utbrändhet och secondary traumatic stress. 
Även sjuksköterskor i åldern 20-29 år hade 
högre grad av compassion fatigue. 
Resultatet visade även att  sjuksköterskor som 
arbetade på avdelningar med blandad grad av 
akuta patienter hade högre compassion 
fatigue än de som arbetade på en avdelning 
där patienterna var av samma akuta nivå. 
Sjuksköterskor som arbetade på avdelningar 
med mycket förändringar inom organisation 
och byte av chefer hade också högre grad av 
compassion fatigue. 

12: Yu, H., 
Jiang, A & 
Shen, J. 

Prevalence and 
predictors of 
compassion 
fatigue, burnout 
and compassion 
satisfaction 

2016, Kina, 
International Journal of 
Nursing Studies 

Att undersöka förekomsten 
och potentiella ”prediktorer” 
av de tre aspekterna av 
professionell livskvalité bland 
kinesiska 
onkologisjuksköterskor för att 

Kvantitativ metod: 
Tvärsnittstudie 
Deltagarna var 650 
sjuksköterskor som arbetade 
inom onkologi. 
Analysmetod: Deskriptiv 

Resultatet visade att de sjuksköterskor som 
hade en neurotisk personlighet och passiv 
hanteringsstrategi hade stark koppling med 
compassion fatigue. Det visade även att två av 
tre delar av empati, kunde kopplas till 
compassion fatigue. De två delarna var 
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among oncology 
nurses: A cross-
sectional survey 

få en djupare kunskap om 
arbetsrelaterad stress och 
hjälpa sjuksköterske-
administratörer att fokusera 
på välbefinnandet hos 
individerna i denna speciella 
grupp. 

statistik. Kolmogorov-Smirov  
test, Levene´s test, T-test och 
ANOVA. 

medkännande omvårdnad och förmåga att 
tänka som patienten. Även saknaden av 
socialt stöd och längre arbetslivserfarenhet 
visade sig vara en riskfaktor för compassion 
fatigue. 
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Bilaga&3:&Professional&Quality&Of&Life&(ProQOL)&

 
COMPASSION SATISFACTION AND COMPASSION FATIGUE (PROQOL) VERSION 5 
(2009) (Stamm, 2010)  

When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, 
your compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are 
some questions about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider 
each of the following questions about you and your current work situation. Select the number 
that honestly reflects how frequently you experienced these things in the last 30 days.  

1=Never  2=Rarely  3=Sometimes  4=Often  5=Very Often  

 

1.!I am happy. � 

2.!I am preoccupied with more than one person I [help]. � 

3.!I get satisfaction from being able to [help] people. � 

4.!I feel connected to others. � 

5.!I jump or am startled by unexpected sounds. � 

6.!I feel invigorated after working with those I [help]. � 

7.!I find it difficult to separate my personal life from my life as a [helper]. � 

8.!I am not as productive at work because I am losing sleep over traumatic experiences of a 
person I [help]. � 

9.!I think that I might have been affected by the traumatic stress of those I [help]. � 

10.! I feel trapped by my job as a [helper]. � 

11.! Because of my [helping], I have felt "on edge" about various things. � 

12.! I like my work as a [helper]. � 

13.! I feel depressed because of the traumatic experiences of the people I [help]. � 

14.! I feel as though I am experiencing the trauma of someone I have [helped]. � 

15.! I have beliefs that sustain me. � 
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16.! I am pleased with how I am able to keep up with [helping] techniques and protocols. � 

17.! I am the person I always wanted to be. � 

18.! My work makes me feel satisfied. � 

19.! I feel worn out because of my work as a [helper]. � 

20.! I have happy thoughts and feelings about those I [help] and how I could help them. � 

21.! I feel overwhelmed because my case [work] load seems endless. � 

22.! I believe I can make a difference through my work. � 

23.! I avoid certain activities or situations because they remind me of frightening 
experiences of the people I [help]. � 

24.! I am proud of what I can do to [help]. � 

25.! As a result of my [helping], I have intrusive, frightening thoughts. � 

26.! I feel "bogged down" by the system. � 

27.! I have thoughts that I am a "success" as a [helper]. � 

28.! I can't recall important parts of my work with trauma victims. � 

29.! I am a very caring person. � 

30.! I am happy that I chose to do this work. � 

 
&
 


