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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det råder idag brist på sjuksköterskor i Sverige, denna brist förväntas öka 

under de kommande åren till följd av en ökad befolkning i landet. Enligt en 

undersökning av Statistiska Centralbyrån från 2014 arbetar en av tio 

legitimerade sjuksköterskor inte inom vården och en av de största 

anledningarna till detta är stress. Ett tämligen nytt begrepp i Sverige, 

Compassion Fatigue, är ett tillstånd av sekundär traumatisk stress som 

drabbar personer i vårdgivande roller. Detta tillstånd är relativt outforskat 

inom svensk sjukvård. 

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som kan bidra till utvecklandet av compassion 

fatigue bland sjuksköterskor. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod som baserades på sju studier av 

kvantitativ metod, två studier av kvalitativ metod och en studie som använt 

mixad metod. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem kategorier: Demografiska faktorer (ålder, 

kön och civilstånd); Miljörelaterade faktorer (betydelsen av ledarskap, 

arbetsbelastning och personalomsättning); Yrkesrelaterade faktorer 

(utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, arbetstid och avdelning); Coping 

(hälsosamma och ohälsosamma hanteringsstrategier); Bekräftelse och stöd 

(från kollegor, ledning och anhöriga). 

Diskussion: I diskussionen uppmärksammas bristen av kunskap om compassion fatigue, 

bland såväl sjuksköterskor som ledning, som ett betydelsefullt bifynd vilket 

kan vara en bakomliggande orsak till utvecklandet. Utbildning och stödjande 

åtgärder kan utformas baserade på Watsons teori om mänsklig omsorg för att 

förebygga utvecklandet av Compassion Fatigue. 

Nyckelord: Compassion Fatigue, Sjuksköterskor, Faktorer, Litteraturöversikt 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: There is currently a shortage of nursing staff in Sweden. Following on from 

a population increase, this shortage is expected to increase in upcoming 

years. According to 2014 statistics, one out of ten licensed nurses do not 

work within a healthcare setting, and one of the main contributing factors to 

this is stress. Stress is also the main reason for sick leave among nurses. A 

fairly new concept in Sweden, Compassion Fatigue, is a condition of 

secondary traumatic stress, which affects healthcare professionals. This 

condition is relatively unexplored in Sweden. 

Aim: The aim of this literature review was to shed light on factors that may 

impact on the development of compassion fatigue among nurses. 

Method: A literature review according to Friberg’s method which was based on seven 

quantitative studies, two qualitative studies and one study of mixed methods. 

Results: The results are presented based on five categories: Demographic factors 

(age, gender and marital status); Environmental factors (importance of 

leadership, work load and staff turnover); Occupational factors (level of 

education, professional experience, working hours and department); Coping 

(healthy and unhealthy management strategies); Acknowledgement and 

support (from colleagues, management and relatives). 

Discussion: A lack of knowledge about Compassion Fatigue among nurses as well as 

management is the main reason for its development. Education and 

supportive measures, based on Watson’s theory of human caring, can be 

used to prevent Compassion Fatigue. 

Keywords: Compassion Fatigue, Nurses, Factors, Literature review 
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1. Inledning 
Idag råder det brist på sjuksköterskor i Sverige, antalet som saknas förväntas öka under 

kommande år till följd av en ökad befolkning i landet. Så som det är just nu arbetar en av tio 

utbildade sjuksköterskor i arbetsför ålder inte inom vården och en av de största anledningarna 

till detta är stress. Av de sjuksköterskor som fortfarande är verksamma inom vården så 

drabbas ett stort antal av psykisk ohälsa, där utmattningssyndrom och stressutlösta syndrom är 

överrepresenterade skäl för sjukskrivning. Vi, författarna, vill med detta arbete undersöka det 

stressutlösta syndromet Compassion Fatigue (CF). Begreppet är tämligen nytt i Sverige och 

därför relativt outforskat inom våra vårdverksamheter. Det gör att Sverige skiljer sig från 

övriga delar av världen, där ett flertal studier genomförts i ämnet. Förhoppningen är att vi 

genom denna litteraturöversikt kan understödja framtida insatser för att motverka dess 

uppkomst, vilket vi tror kan leda till förbättrade förutsättningar att behålla sjuksköterskor 

inom vården och främja hälsan inom yrkesgruppen. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Compassion Fatigue 

Compassion Fatigue är ett begrepp som används för att definiera ett kombinerat tillstånd av 

utbrändhet och sekundär traumatisk stress hos hälso- och sjukvårdspersonal (Sorensen, 

Bolick, Wright & Hamilton, 2017). Detta innebär att utbrändhet och sekundär traumatisk 

stress inte är faktorer som leder till tillståndet utan används för att förklara symtombilden. CF 

innebär att en person som arbetar inom vården påverkas själsligt av patientens upplevda 

trauma, det möjliggörs av det engagemang sjukvårdspersonal investerar i en patient under 

vårdtiden. Engagemanget präglas av empati och en vilja att lindra lidandet för patienten, 

känslor av att vilja bära sin patients börda är typiska vid detta tillstånd. Symtomen vid CF kan 

delas in i tre olika kategorier - emotionella, beteendemässiga och fysiska symtom. Några av 

dessa är sömn- och koncentrationssvårigheter, undvikande beteende, irritabilitet, låg 

självkänsla, utmattning, depression, ångest, likgiltighet och högre antal sjukdagar. Utöver 

detta undviker den som drabbats situationer där denne återigen kan exponeras för någon 

annans trauma. Detta innebär att CF-drabbad vårdpersonal undviker patientkontakt för att inte 

belasta empatin ytterligare. Vårdpersonal, generellt sett, finner ofta patientkontakten och 

vårdrelationen som etableras givande och något som ger mening till yrket. Begreppet som 

används för att beskriva detta fenomen är compassion satisfaction. 
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För att ta reda på om en individ löper risk för, eller har drabbats av, CF genomförs ett 

självtest i form av ett frågeformulär kallat Professional Quality of Life Scale (Gerge, 2011). 

Frågeformulärets syfte är att undersöka graden av professionell livskvalitet genom att 

synliggöra balansen mellan compassion satisfaction, utbrändhet och compassion fatigue. 

CF förväxlas ofta felaktigt med andra typer av stressutlösta tillstånd (Sorensen et al., 

2017), i stycket nedan beskrivs dessa kortfattat för att redogöra skillnader. 

 

2.1.1 Stress 

Stress är en subjektiv upplevelse vilken orsakar en fysisk reaktion och kan ge upphov till 

fysiska symtom (Liu, Vickers, Reed & Hadad, 2017). Att uppleva stress är vanligt och all 

stress är inte negativ, måttlig stress under en kortare tidsperiod verkar ofta prestationshöjande 

och ger ökat fokus. Långvarig stress däremot är direkt skadligt och belastande för kroppen om 

inte tillräcklig med återhämtning sker. Långvarig stress kan leda till besvär såsom förhöjt 

blodtryck i vila, spända muskler samt minnes- och koncentrationssvårigheter på grund av 

stresshormoner som utsöndras i blodet (Skärsäter, 2014). Skärsäter (2014) beskriver att en 

generell orsak till att en person upplever stress är att denne befinner sig i en situation som 

upplevs prövande och okontrollerbar, den psykiska reaktionen i samband med situationen är 

avgörande för graden av upplevd stress och hur den kommer etablera sig fysiskt. Situationer 

som kan upplevas påfrestande och ge upphov till stress är plötsligt trauma, olika livshändelser 

och dagliga förtretligheter. 

 

2.1.2 Utbrändhet och utmattningssyndrom 

Det finns ett flertal definitioner av begreppet utbrändhet vilket kan göra det svårt att precisera 

dess innebörd (Gustafsson, 2010). Gustafsson (2010), menar att de flesta som definierat 

begreppet enas om att personer med tillståndet har en nedsättning i funktionsförmåga till följd 

av emotionell, mental eller fysisk utmattning. Utbrändhet förknippas generellt med 

arbetsrelaterade stressorer, med det sagt ska det poängteras att det finns 

meningsskiljaktigheter mellan de som studerat fenomenet. Gustafsson (2010) uppger att det 

finns ett flertal studier som pekar på att utbrändhet orsakas, inte bara till följd av skadlig stress 

inom arbetsmiljön, utan även faktorer i privatlivet. Ibland används utbrändhet och 

utmattningssyndrom felaktigt som likvärdiga begrepp. Utmattningssyndrom är en 

komplikation vid långvarig utbrändhet och klassificeras som ett sjukdomstillstånd.  
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Diagnoskriterier vid utmattningssyndrom utgörs av identifierbara stressorer som varit 

bestående under minst ett halvt års tid samt orsakat en tydlig funktionsnedsättning och skapat 

lidande hos personen (Blom & Grape, 2008). Detta åtföljs av ett eller ett flertal somatiska 

symtom. De somatiska symtomen ska inte kunna härledas till andra sjukdomar, skador eller 

intag av substanser. Symtom på utmattningssyndrom särskiljer sig från de vid utbrändhet i 

förhållande till tidsperiod, grad av psykiskt lidande samt prevalensen av somatiska besvär. 

 

2.1.3 Posttraumatisk stress och sekundär traumatisk stress 

Diagnosen Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD) är tillämpbar hos personer som uppvisar 

fysiska eller psykiska symtom till följd av extraordinära upplevelser av traumatisk karaktär 

(Sorensen et al., 2017). Diagnosen PTSD ställs om personen uppvisar symtom inom fyra 

områden; ofrivilliga sinnesintryck såsom minnesbilder eller för situationen abnormal fysisk 

reaktion, undvikande beteende, kognitiv nedsättning eller nedstämdhet och övriga symtom 

som relaterar till känslomässiga reaktioner. Dessa uppkommer i samband med exponering för 

något som påminner om den traumatiska upplevelsen (Bride, Radey & Figley, 2007). 

Personer som bevittnar eller har tagit del av en annan individs traumatiska upplevelse kan 

även de bli traumatiserade (Sorensen et al., 2017). Detta definieras som Sekundär Traumatisk 

Stress. Tillståndet innebär att liknande symtom som vid PTSD uppstår hos en individ, till 

följd av det empatiska engagemang denne har för en annan vilken utsatts för trauma. 

 

CF skiljer sig således från andra typer av stressrelaterade tillstånd i och med följande; 

utvecklandet av CF sker direkt vid exponering för trauma och är inte något som utvecklas 

över tid såsom vid utbrändhet eller utmattningssyndrom. Diagnosen CF ges endast till 

personer som via sitt yrke, eller på annat sätt, har en direkt vårdarroll gentemot en annan 

person som utsatts för trauma och är således en vidareutveckling av begreppet sekundär 

traumatisk stress. Typen av fatigue en person med CF drabbats av orsakas inte av stressorer 

som till exempel tidsbrist eller hög arbetsbelastning, såsom vid utbrändhet eller 

utmattningssyndrom - utan av det empatiska engagemang som investerats i en annan person. 

Det kan exempelvis drabba en sjuksköterska till följd av det empatiska engagemang hen 

investerar i en patient vilken genomgår trauma. 
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2.2 Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskan har ett hälsofrämjande arbete med fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa 

ansvarsområden är att förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa samt att lindra 

lidande (Willman, 2014). Willman menar att sjuksköterskans insatser för att främja hälsa kan 

ses som en process där sjuksköterskan förstärker en patients resurser och förmågor genom att 

stödja, vårda, lyssna och undervisa patienten.  

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar kräver inte bara metodisk skicklighet, som att 

kunna tillämpa medicintekniska färdigheter, utan även emotionell kompetens (Willman, 

2014). Den emotionella kompetensen bygger på empati, vilket innebär en förmåga hos 

sjuksköterska att kunna förstå andra människors känslor (Holm, 2001). Holm (2001) nämner 

att sjuksköterskans empatiska förmåga utgör en viktig del i omvårdnadsarbetet, för att 

sjuksköterskan ska kunna förstå patienten och dennes livsvärld. Sjuksköterskan följer 

patienten genom smärta och sorg, men även genom lycka och hopp. Oavsett var i livet 

patienten befinner sig i livets skede så måste sjuksköterskan kunna ge stöd och lindra lidandet 

för varje patient (Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ili, 2014). Sjuksköterskans arbete med 

människor som är beroende av omvårdnad, gör att hen berör och berörs på flera olika plan 

både psykiskt och andligt. Marcysiak, Dabrowska och Marcysiak (2014) menar att 

sjuksköterskans empatiska förmåga påverkar kvaliteten på omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskans roll är således komplex och krävande där sjuksköterskan använder sig själv 

som redskap i mötet med varje patient. Med empati, inlevelseförmåga och bemötande under 

patientens olika faser i livet så går det påfrestande arbetet inte obemärkt förbi sjuksköterskan.  

 

2.3 Sjuksköterskans arbetssituation 

En rapport från Statistiska Centralbyrån [SCB] (2017), visar att den yrkesgrupp det råder 

störst brist av inom vård och omsorg är sjuksköterskor. Den studie SCB genomförde som kom 

att utgöra underlaget för rapporten inleddes år 2014. Vid tidpunkten fanns det cirka 111 000 

personer under 65 år med en sjuksköterskeexamen, varav en tiondel av dessa inte längre 

arbetade inom vård och omsorg. SCB undersökte med anledning av det orsaken till varför 

dem valt att lämna yrket, drygt 4 200 personer deltog i undersökningen. Resultatet visade att 

den största anledningen utgjordes av arbetsvillkor såsom lön och arbetstider, näst störst var 

orsaker gällande arbetsmiljön till exempel stress och arbetsbelastning, därefter intresse för ett 

annat yrke. En minoritet ansåg att det fanns brist på karriärmöjligheter, upplevde det svårt att 

kombinera arbete och familj, eller fick inte sin dåvarande tjänst förnyad. 



  5 (32) 
 

Av de sjuksköterskor som arbetar inom vården är det ett stort antal som drabbas av 

stressutlöst psykisk sjukdom (Wilczek, Besèr & Brändström, 2017). 

Rudman, Gustavsson och Hultell (2014), genomförde en prospektiv studie för att 

undersöka förekomsten av intentioner att lämna yrket bland nyutexaminerade sjuksköterskor i 

Sverige, samt att se hur dessa intentioner eventuellt kom att förändras under loppet av fem års 

tid. De undersökte även om faktorer som kön, ålder, yrkesförberedelse och utbrändhet hade en 

inverkan på intentioner att lämna yrket. Resultatet visade att en tjugondel av de som deltog i 

studien funderade på att lämna yrket samt att dessa intentioner vuxit sig starkare under 

femårsperioden. Studien visade utöver det ett tydligt samband mellan utbrändhet och 

intentioner att lämna yrket. 

 

3. Problemformulering 
En sjuksköterskas arbetsuppgift är att ombesörja omvårdnaden för patienter. Det innebär även 

att sjuksköterskan ska etablera en tillitsfull miljö, inom vilken patienten tillåts delge sin 

subjektiva upplevelse av sin situation. För att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens 

upplevelse till fullo krävs det att hen har en god empatisk förmåga. Skulle sjuksköterskan 

uppleva sig empatiskt uttömd, utan förmåga att förmedla tillit och empati, skulle det i 

förlängningen kunna innebära att vårdkvaliteten försämras - såväl för den enskilde patienten 

som för vårdverksamheten i stort.  

Även om begreppet compassion fatigue är tämligen nytt har fenomenet av empatitrötthet 

existerat länge. Trots vetskapen om dess existens så har det ännu inte utarbetats tydliga 

handlingsplaner för att motverka dess uppkomst. Författarna är av uppfattningen att 

stressutlösta syndrom, såsom compassion fatigue, kan utgöra ett underskattat hot gentemot 

sjuksköterskor som yrkesgrupp, då flertalet som drabbas blir sjukskrivna eller väljer att lämna 

yrket. För att motverka uppkomsten av CF upplever författarna att det finns ett behov att 

synliggöra faktorer som kan bidra till dess utvecklande, och att det i sin tur kan leda till att 

fenomenet minskar. 

 

4. Syfte 
Syfte med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som kan bidra till utvecklandet av 

compassion fatigue bland sjuksköterskor. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Inom den medicinska vetenskapen är hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom, inom 

omvårdnadsvetenskapen betraktas hälsa mer komplext än så (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Vårdvetenskapen betraktar hälsa som en subjektiv upplevelse vilken kan samexistera 

med sjukdom, likaså att upplevelsen av ohälsa kan erfaras trots frånvaron av sjukdom. Det är i 

det multidimensionella fält sjuksköterskans spetskompetens inom omvårdnad utgör en central 

del vid vårdandet av patienter. Omvårdnadsteorier har utvecklats för att stödja sjuksköterskan 

i arbetet att främja hälsa och lindra lidande, dessa teorier kan också hjälpa sjuksköterskan att 

förstå sin yrkesroll och tillhandahålla strategier som möjliggör detta arbete utan att 

sjuksköterskan själv drabbas av ohälsa. 

Jean Watsons teori om mänsklig omsorg (Watson, 2012) valdes som teoretisk referensram 

att diskutera resultatet mot i litteraturöversikten. Grunden för teorin vilar på människans 

förmåga och skyldighet att visa kärleksfull omsorg mot sig själv såväl som andra. Omsorgen 

om sig själv beskrivs som en förutsättning för att tillgodose mänskliga behov för hälsa samt 

för bevarandet och utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen. Wiklund Gustin och Lindwall 

(2012) menar att Watsons teori innebär att sjuksköterskan först måste visa sig själv kärlek och 

omtanke, för att på så vis kunna vara vårdande innan hen kan ge patienten omvårdnad på ett 

fullgott sätt, utöver det ska hen inneha en förmåga att vistas i nuet för att vara autentiskt 

närvarande under dessa vårdande ögonblick. För att uppnå det måste sjuksköterskan måste 

sjuksköterskans engagemang fokuseras vid hens förmåga till självmedkänsla och empati. 

Teorin utgör således en relevant teoretisk referensram då litteraturöversikten avsett att 

identifiera faktorer som kan bidra till utvecklandet av CF bland sjuksköterskor, vilket kan leda 

till försämrad vårdkvalitet och ytterligare brist på sjuksköterskor. 

 

6. Metod 
Denna litteraturöversikt har skrivits enligt Fribergs metod (2012), vilken bygger på en 

strukturerad tankeprocess och reflektion. Forskningsstudier, som besvarar 

litteraturöversiktens syfte och problemformulering, har studerats och forskningen utgjordes av 

ett flertal vetenskapliga artiklar vilka berör faktorer relaterat till CF bland sjuksköterskor. För 

att få en överblick över valda ämnet använde författarna genomgående ett 

helikopterperspektiv under metodens gång. Litteraturöversikt baserades på tio vetenskapliga 

artiklar varav två använde kvalitativ metod, sju kvantitativ metod och en mixad metod. I den 

sistnämnde hade således både kvalitativ och kvantitativ metod använts för att studera 

området. 
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6.1 Datainsamling 

För att få en överblick över CF bland sjuksköterskor och bidragande faktorer till dess 

utvecklande, utfördes sökningarna i databaserna PubMed, CINAHL Complete och Nursing & 

Allied Health Database. Dessa databaser användes då de huvudsakligen innehåller 

forskningsartiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Databaserna användes även i 

syfte att finna relevanta studier inom vårt ämne, då de är inriktade på omvårdnadsvetenskap 

och medicinsk vetenskap. För att översätta den medicinska termen Compassion Fatigue från 

engelska till svenska så användes ämnesordlistan Svensk Medical Subject Headings (MeSH). 

De MeSH-termer som valdes ut för att användas i PubMed blev Compassion Fatigue och 

nurses. För att sätta samman sökorden användes den booleska sökoperatören AND mellan 

begreppen. Databasen CINAHL Complete användes CINAHL headings Compassion Fatigue 

(Major concept). I databasen Nursing & Allied Health Database gjordes en kombinerad 

fritextsökning med orden Compassion fatigue AND nurses. Begränsningarna för artiklarnas år 

av publicering var mellan åren 2013 till 2018, då det inte fanns artiklar från tidigare år än 

2013 som uppfyllde valda sökorden. Ytterligare begränsningar på artiklarna var att de skulle 

vara tillgängliga i fulltext, vara vetenskapligt granskade och att de skulle vara skrivna på 

engelska. Författarna valde att under datainsamlingens gång dokumentera alla artiklar som 

lästes genom att sammanställa ett gemensamt arbetsdokument. Detta för att få en struktur över 

de lästa artiklarna. En överblick av datainsamlingen återfinns i Bilaga 1. 

 

6.2 Urval 

För att välja ut vilka artiklar som kunde vara relevanta för litteraturöversiktens 

problemformulering och syfte, så valde författarna att systematiskt granska 

forskningsartiklarna genom fyra steg. Det första steget författarna tog var att läsa artiklarnas 

titel, för att säkerställa att innehållet i artiklarna motsvarade de valda sökorden. Det andra 

steget var att läsa artikelns abstraktet, då artiklarnas titlar inte alltid stämmer överens med 

innehållet. Att läsa artiklarnas abstrakt gav författarna en god överblick kring innehåll och 

resultat. Efter abstraktet så lästes artiklarnas resultat för att studera om faktorer belystes 

relaterat till CF bland sjuksköterskor. Det sista steget i granskningen av forskningsartiklarna 

var att läsa artikelns fulla text, så att ingen viktig information skulle gå förlorad. Det gjordes 

även för att författarna skulle erhålla en total blick över ämnet. De artiklar som exkluderades 

under urvalet var de artiklar som i sitt resultat inte kunde presentera tydliga faktorer för 
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utvecklandet av CF. Särskilt då studier riktade mot sjuksköterskor. De ansågs av författarna 

inte relevanta för litteraturöversiktens syfte. De artiklar där det tydligt framkom faktorer för 

utvecklande av CF valdes ut för att inkluderas till fortsatt analys. Totalt var det tio stycken 

artiklar som uppnådde författarnas mål, att kunna presentera tydliga faktorer för utvecklandet 

av CF. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades av författarna för att säkerställa att artiklarna 

erhöll en god forskningskvalitet. För att granska kvalitén på artiklarna undersöktes dess 

uppbyggnad, hur de genomfört sina studier samt om studierna erhållit ett godkännande från en 

etisk kommitté. Urvalet presenteras i sin helhet i Bilaga 2. 

 

6.3 Analys 

Författarna granskade tio valda artiklarna som var av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Analysen genomfördes med stöd av Fribergs granskningsformulär.  Artiklarna lästes först 

igenom enskilt och sedan gemensamt av båda författarna. Efter att ha läst igenom artiklarna 

gemensamt diskuterade författarna deras uppfattningar av innehållet, för att därefter 

identifiera likheter och skillnader mellan artiklarna. Författarna skissade tillsammans upp på 

ett ark vilka likheter och skillnader som framkommit från valda studier. Tillsammans kom 

författarna sedan gemensamt fram till vilka faktorer som var mest förekommande bland valda 

artiklar. Utifrån dessa faktorer använde sig författarna av en mind map i syfte att visuellt 

skapa en överblick och på så sätt möjliggöra indelning av faktorer som framkommit inom 

olika kategorier. Fem kategorier skapades utifrån mind map: Demografiska faktorer; 

Yrkesrelaterade faktorer; Miljörelaterade faktorer; Coping samt Stöd och bekräftelse. Efter att 

dessa utvalda fem huvudkategorier skapats så kunde författarna knyta de valda artiklarnas 

resultat till vardera passande kategori. Artiklarnas syfte, metod, analys och resultat 

presenteras i Bilaga 2. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Friberg (2012) är risken med en litteraturöversikt att författaren använder sig av för få 

antal studier. Det kan innebära att resultatet som skall presenteras riskerar att vinklas efter 

författarens egna åsikter eller uppfattningar. Författaren måste därför förhålla sig kritisk och 

objektiv vid urval och granskning av samtliga artiklar. I denna litteraturöversikt har 

författarna med anledning av det valt att använda objektiva sökord, detta för att säkerställa att 

sökningen genererar träffar av samtliga artiklar som publicerats i ämnet och inte präglas av 

författarnas eventuella förutfattade meningar. Artiklar som gett underlag till 



  9 (32) 
 

litteraturöversiktens resultat har inhämtats från CINAHL, PubMed och Nursing & Allied 

Health Database. Databaserna valdes specifikt för att dem publicerar artiklar av god kvalitet 

och oftast följer en struktur som tydligt synliggör huruvida studierna erhållit ett 

forskningsetiskt godkännande eller inte. Författarna har vid datainsamlingen säkerställt att 

samtliga studier som valdes att granskas erhållit ett etiskt godkännande, likaså att de som 

genomfört studien presenterat eventuella skäl som skulle kunna ifrågasätta deras objektivitet 

alternativt avskrivit förekomsten av detta. 

Under en litteraturöversikt är det av vikt att ha ett forskningsetiskt förhållningssätt. Det 

innebär att noga studera etiska riktlinjer samt att reflektera kring om något som presenteras i 

studien kan vara till skada och inom ramen för ett väl etiskt presenterat arbete. Kjellström 

(2012) skildrar vikten av etiska överväganden och egen reflektion genom hela arbetets gång. 

Kjellström tydliggör även hur skribenters förförståelse kring ett ämne kan vara värdefull 

information 

 

8. Resultat 
Samtliga artiklar som granskats utgjordes av studier genomförda mellan år 2013 och 2018, 

deltagarna i dessa studier var sjuksköterskor vid västerländska sjukhus som arbetade inom 

avdelningar med inneliggande vård. Sju av dessa var av kvantitativ metod, två var av 

kvalitativ metod och en studie använde sig av mixad metod. Författarna identifierade faktorer 

som kan bidra till utvecklandet av CF, dessa faktorer sammanställdes under fem kategorier: 

Demografiska faktorer; Yrkesrelaterade faktorer; Miljörelaterade faktorer; Coping; Stöd och 

bekräftelse. De faktorer som kan bidra till utvecklandet av CF bland sjuksköterskor är kön, 

ålder, yrkeserfarenhet, typ av vårdavdelning, organisatoriska förändringar eller brister samt 

bristande kollegialt stöd. 

 

8.1 Demografiska faktorer - Ålder, kön och civilstånd 

Fem studier undersökte demografiska faktorer och dess förhållande till CF (Valentine Upton, 

2018; Hegney et al., 2014; Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015; Mooney et al., 2017; 

Jarrad, Hammad, Shawashi & Mahmoud, 2018). Faktorer som framkom under denna kategori 

utgörs av ålder kön och civilstånd.  

Ålder var en faktor som visade statistiskt signifikanta skillnader på nivåerna av CF 

(Valentine Upton, 2018; Hegney et al., 2014; Sacco et al., 2015). En annan faktor som 

framkom var att yngre sjuksköterskor i åldrarna 26 till 30 år skattade CF högre än äldre 
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sjuksköterskor i åldrarna 40 till 49 år. Enligt Valentine Upton (2018) kunde orsaker till att 

yngre sjuksköterskor hade högre nivåer av CF bero på bristande yrkeserfarenhet, strategier att 

hantera stress och de varierande utmaningarna på arbetsplatsen. Att just yngre sjuksköterskor 

hade högre nivåer av CF än vad äldre sjuksköterskor hade skildrade även Hegney et al. 

(2014), Sacco et al. (2015). Resultatet i båda studierna visade på att nivåerna av ångest var 

betydligt högre hos yngre sjuksköterskor och att det var en bidragande riskfaktor till att 

utveckla CF. 

Kvinnliga sjuksköterskor uppvisade högre nivåer av CF än vad manliga sjuksköterskor 

gjorde (Sacco et al., 2015; Mooney et al., 2017). I en annan studie framställd av Jarrad et al. 

(2018) skildras dock hur manliga sjuksköterskor hade högre nivåer av CF än vad kvinnliga 

sjuksköterskor hade. Studien undersökte även skillnader på CF nivåer hos sjuksköterskor 

baserat på civilstånd där det framkom i resultatet att gifta sjuksköterskor hade högre nivåer av 

CF än ogifta sjuksköterskor (Jarrad et al., 2018). 

 

8.2 Yrkesrelaterade faktorer - Utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, arbetstid och 
avdelning 

Yrkesrelaterade förutsättningar som en bidragande faktor till utvecklandet av CF har 

undersökts i ett flertal studier (Hegney et al., 2014; Kolthoff & Hickman, 2017; Mooney et 

al., 2017; Jarrad et al., 2018; Valentine Upton, 2018; Sacco et al., 2015). Yrkesrelaterade 

förutsättningar syftar till arbetstid, vidareutbildning, yrkeserfarenhet inom den aktuella 

vårdkontexten såväl som generellt och typ av avdelning. 

Kort yrkeserfarenhet, som sjuksköterska generellt, är den yrkesrelaterade faktorn för 

utvecklandet av CF som påvisades i flest fall (Kolthoff & Hickman, 2017; Mooney et al., 

2017; Valentine Upton, 2018; Hegney et al., 2014). Detsamma gällde låg yrkeserfarenhet 

inom typ av vårdkontext (Kolthoff & Hickman, 2017; Hegney et. al., 2014; Valentine Upton, 

2018). Andra faktorer som kan bidra till utvecklandet av CF är typ av avdelning och typ av 

vårdinrättning (Sacco et al., 2015; Jarrad et al., 2018), arbetstid (Valentine Upton, 2018; 

Hegney et al., 2014) samt utbildningsnivå (Hegney et al., 2014).  

De studier som undersökt arbetstid som en potentiellt bidragande faktor (Valentine Upton, 

2018; Hegney et al., 2014) redogör för olika resultat. En av studierna visar till exempel att 

timanställda sjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar heltid rapporterar högre nivåer av 

CF (Valentine Upton, 2018), medan en annan studie rapporterar högre nivåer av CF endast 

bland de som arbetar heltid (Hegney et al., 2014).  
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Sjuksköterskor vid avdelningar med en varierad patientgrupp skattade högre nivåer av CF 

än sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med en mer homogen patientgrupp (Sacco et 

al., 2015). En undersökning av Jarrad et al., (2018) gällande prevalensen av CF mellan olika 

typer av vårdinrättningar, visar att sjuksköterskor som arbetar på psykiatriska avdelningar och 

vid undervisningssjukhus rapporterar högre nivåer av CF i jämförelse med sjuksköterskor 

som arbetar vid statliga sjukhus. 

En av de granskade studierna skiljde sig från de övriga i metoden för att undersöka 

riskfaktorer (Hegney et al., 2014). Studien undersökte relationen mellan stress och ångest i 

relation till CF, där resultatet visade att högre skattning av ångest var direkt kopplade till en 

högre skattning av CF. Den grupp av sjuksköterskor som skattade högst nivå av ångest var de 

med lägre utbildning, kort yrkeserfarenhet eller som arbetade heltid.  

 

8.3 Miljörelaterade faktorer - Betydelsen av ledarskap, arbetsbelastning och 
personalomsättning 

Fyra studier berörde ämnet arbetsmiljö och dess påverkan på sjuksköterskans hälsa (Jarrad et 

al., 2017; Kelly och Todd, 2017; Sacco et al., 2015; Drury et al., 2014). Studierna beskrev 

bland annat hur själva arbetsmiljön kan vara en betydande faktor för att utlösa CF. 

I studien av Kelly och Todd (2017) skildras flertal samband mellan arbetsmiljö och CF. 

Där beskrivs hur ledarskap och arbetsgivaransvar spelar en stor roll i sjuksköterskans 

psykosociala arbetsmiljö. I studien framkommer även att hög arbetsbelastning, brist på 

vårdpersonal och dåligt ledarskap på avdelningen var flertalet faktorer som låg till grund för 

CF. Dessa faktorer rapporterades även öka nivåer av stress, vilka i sin tur kan leda till 

utbrändhet. Ett sådant resultat kan komma att påverka sjuksköterskans förmåga att 

upprätthålla ett empatiskt förhållningssätt.  Studien visade även att stor omsättning av 

personal på en arbetsplats kan öka risken för CF, vilket kan resultera i att patientsäkerheten 

drabbas. 

Att sjuksköterskor på en arbetsplats där bristande ledarskap, stress och dålig arbetsmiljö 

förekommer hade högre nivåer av CF nämner Jarrad et al., (2017); Drury et al., (2014); Sacco 

et al., (2015). I studien av Sacco et al. (2015) framkom det specifikt att personalomsättning 

och förändringar på arbetsplatsen ledde till ökad risk för CF. I studiens resultat kunde det 

även utläsas hur sjuksköterskor inom akutsjukvården som arbetade med en varierad 

patientgrupp led av CF i högre grad än de som arbetade på avdelningar med en mer homogen 
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patientgrupp. Drury et al. (2014) nämnde specifikt att skiftarbete och omplaceringar på 

arbetsplatsen kan vara en utlösande faktor av CF. 

 Flertalet studier kopplar betydelsen  av en god och hållbar arbetsmiljö för att bibehålla 

sjuksköterskans välmående och säkerställa patientsäkerhet utan faktorer som kan bidra till 

utvecklandet av CF. 

 

8.4 Coping – Hanteringsstrategier kring Compassion Fatigue 

Bristande hanteringsstrategier vid emotionella påfrestningar i yrket kan leda till utvecklandet 

av CF eller tillåta utvecklandet att fortskrida (Valentine Upton, 2018; Jarrad et al., 2018). 

Begreppet self-compassion används för att beskriva sjuksköterskans förmåga att visa 

självmedkänsla, samt utgör en grund för att minska och förstå de känslor av otillräcklighet 

och skuldkänslor som en sjuksköterska kan drabbas av i sitt arbete med patienter (Valentine 

Upton, 2018). En studie visar att sjuksköterskor som rapporterat lägre nivåer av 

självmedkänsla, även rapporterat högre nivåer av CF (Valentine Upton, 2018). Samma studie 

visar också att de som rapporterat högre nivåer av självmedkänsla uppger att vetskapen om, 

och förståelsen för vad det innebär, har hjälpt dem att implementera som en hanteringsstrategi 

i sin vardag.  

En av de granskade studierna undersöker korrelationen mellan olika typer av substansbruk 

och CF (Jarrad et al., 2018). Studien visar att sjuksköterskor som använder sig av 

sömntabletter, energidrycker, antidepressiva- och ångestdämpande mediciner samt cigaretter 

rapporterar högre nivåer av CF.  

Avsaknaden av hälsosamma hanteringsstrategier och tillämpandet av ohälsosamma 

hanteringsstrategier utgör således faktorer för utvecklandet av CF (Valentine Upton, 2018; 

Jarrad et al., 2018). Vidare rapporterar en av studierna att sjuksköterskor som saknar 

begreppskännedom gällande CF rapporterar högre nivåer av tillståndet i förhållande till de 

som känt till begreppet (Valentine Upton, 2018).  

 

8.5 Bekräftelse och stöd från kollegor, ledning och anhöriga 

Författarna fann fyra studier som berörde ämnet bekräftelse och stöd samt hur de kunde 

utgöra bidragande faktorer vid utvecklandet av CF (Drury et al., 2014; Valentine Upton, 

2018; Kelly & Lefton, 2017; Kelly, Runge & Spencer 2015).  

Socialt nätverk och stöd på arbetsplatsen underlättar sjuksköterskans hantering av stressiga 

situationer, brister det till följd av ledarskapet på arbetsplatsen så påverkar det 
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sjuksköterskans hälsa (Drury et al., 2014; Valentine Upton, 2018). I studien av Drury et al. 

(2014) framkom det specifikt att de sjuksköterskor som visade sig ha höga nivåer av CF inte 

upplevde stöd från kollegor och ledning på arbetsplatsen. Stöd från familj nämndes även i 

studien, men majoriteten av deltagarna kände sig oförmögna att diskutera arbetsrelaterade 

frågor med familjen på grund av sekretess och arbetets karaktär. Valentine Upton (2018) 

nämnde specifikt att deltagarna i studien som upplevde svagt ledarskap rapporterade ett behov 

av regelbunden feedback från arbetsgivare och mål på arbetsplatsen för att nå god hälsa. 

Sjuksköterskor som inte upplevde bekräftelse på sin arbetsplats av ledning och kollegor i 

form av feedback, stöd och gemenskap visade sig ha högre nivåer av CF (Kelly & Lefton, 

2017; Kelly et al., 2015). Författarna Kelly och Lefton (2017) nämnde specifikt att låg trivsel, 

bekräftelse och arbetsglädje på arbetsplatsen är en bidragande faktor vid utvecklandet av 

compassion fatigue. 

 

9. Diskussion 
Författarna kommer under metoddiskussion belysa fördelar och nackdelar med den valda 

metoden. Författarna kommer även att diskutera huruvida arbetets innehåll förbättrats eller 

inte om annan metod hade valts. Resultatdiskussionen är författarnas egna tolkning av de 

faktorer som identifierats, vad de innebär för sjuksköterskan och vården samt hur vi anser att 

informationen kan användas för att minska förekomsten av CF bland sjuksköterskor. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten genomfördes enligt Fribergs metod (2012).  Metoden lämpade sig väl i 

arbetet då den på ett strukturerat sätt hjälper författarna att skapa sig en överblick över ämnet 

och dess nyckelfynd. Databaser som användes vid datainsamlingen var CINAHL Complete, 

PubMed och Nursing & Allied Health Database. Författarna använde sig av Svensk MeSH för 

att ta fram korrekta ämnesord för sökningen, dessa ämnesord var Compassion Fatigue och 

Nurses (i CINAHL och PubMed). Författarna använde sig inledningsvis av databaserna 

CINAHL Complete och PubMed. CINAHL valdes för att databasen enbart publicerar artiklar 

inom omvårdnadsvetenskap, samtliga artiklar är även evidensbaserade och vetenskapligt 

granskade. Utöver det finns en funktion i databasen som tillåter sökningen att begränsas till 

artiklar med en sjuksköterska som författare. Författarna beslutade att inte använda funktionen 

för att säkerställa att samtliga träffar inom ämnet genererades. PubMed valdes för att den är 

en av de största databaserna, med ett stort antal artiklar av författare världen över. Databasen 
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uppdateras dagligen och använder sig av ämnesord och många begränsningsmöjligheter vilket 

möjliggör specifika sökningar. Antalet artiklar som framkom vid sökningen i dessa databaser 

var få och alla fanns inte tillgängliga för författarna i fulltext.  När alla relevanta artiklar 

inhämtats från dessa databaser gjordes därför även en fritextsökning i Nursing & Allied 

Health Database för att kunna komplettera datainsamlingen. Denna databas innehåller framför 

allt artiklar inom omvårdnadsvetenskap och alternativ medicin.  

 En ytterligare databas som kan tänkas kunna besvara syftet är PsycINFO, dock valdes inte 

den då vi var av uppfattningen att den inte skulle kunna presentera faktorer för utvecklandet 

av CF bland just sjuksköterskor specifikt. Vi anser även att databaser med inriktning på 

omvårdnad ger ett bättre underlag för litteraturöversikten och dess syfte. 

Sökorden och de begränsningar som tillämpats genererade träffar för att besvara syftet och 

gav en aktuell inblick i kunskapsområdet. Samtliga artiklar som genererats vid sökningarna 

togs i beaktande, de som exkluderades presenterade inte faktorer som kan leda till 

utvecklandet av CF bland sjuksköterskor. Författarna vill även, då flertalet av artiklar som 

granskats varit skrivna på engelska, påtala risken för att översättningen och bearbetningen av 

dessa texter kan ha orsakat att andemeningen av vissa engelska uttryck inte kommit till sin 

rätta. 

Metoden som användes vid analysen för litteraturöversikten valdes specifikt av författarna 

då den säkerställde att resultatet som presenterats är objektivt och trovärdigt. Under processen 

diskuterade författarna deras åsikter och perspektiv med varandra för att sedan diskutera dessa 

gentemot andra tänkbara perspektiv. Bearbetningen som användes utgjorde en tydlig grund 

för hur resultatet skulle komma att presenteras samt vilka faktorer som bör belysas genom 

vidare diskussion. 

Författarna använde inte någon begränsning gällande om studierna skulle vara av kvalitativ 

eller kvantitativ metod då sökträffarna var så få. Vid vidare reflektion hade enbart kvantitativa 

studier, om de funnits tillgängliga, möjligtvis kunnat ge högre tillförlitlighet genom fler 

mätningar och statistiska resultat. Författarna har även uppmärksammat att valda 

resultatartiklar endast var från år 2013 och således innehöll ämnet endast nyare 

forskningsresultat.  

Samtliga studier som granskats vid litteraturöversikten använde sig av ProQOL 5 för att 

mäta nivån av CF. En fördel med att samtliga använt samma mätinstrument är att dessa 

mätningar gjorts efter samma parametrar samt att graden av CF benämns som låg, måttlig 

eller hög på ett likvärdigt sätt. Författarna anser dock att valet av studier som enbart använt 

ProQOL även kan vara en nackdel. Ett bredare urval av studier, med studier där alternativa 
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mätinstrument använts, hade kunnat belysa andra potentiella faktorer eller stärka resultatet 

som presenterats ytterligare. 

Samtliga artiklar som använts till grund för litteraturöversiktens resultat har sitt ursprung i 

västerländska länder. Avsaknaden av svenska studier att jämföra med innebär att vårt resultat 

inte kan påvisa att presenterade faktorer existerar även inom svensk sjukvård. Författarna är 

av uppfattning att valet av studier från andra västerländska länder kan möjliggöra en grov 

generalisering, för att på så vis kunna diskutera resultatet i förhållande till svensk sjukvård. 

Ett medvetet val gjordes av författarna att använda det engelska begreppet compassion 

fatigue i litteraturöversikten och inte den svenska översättningen av begreppet empatitrötthet 

(Svensk MeSH). Grunden för detta beslut vilar på definitionen av begreppet och historien 

bakom dess uppkomst. Vi anser att användandet av begreppet empatitrötthet kan göra läsaren 

ouppmärksam på de övriga komponenter begreppet utgörs av samt övriga symtom som inte 

rör just empati.  

Författarna till litteraturöversikten hade viss förförståelse kring orsak till uppkomst kring 

stressrelaterade sjukdomar som yrkesverksam inom vården. Dels utifrån den mediala bilden 

som skildrats senaste decenniet, hur vårdpersonalens arbetsmiljö alltmer försämrats och 

ohälsotal skjutits i höjden. Förförståelsen handlar även om egna iakttagelser och upplevelser 

under tidigare arbete och praktik. Redan då kunde författarna uppmärksamma personal som 

visade tecken på långvarig stress med ohållbara arbetsförhållanden. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det finns ett flertal bidragande faktorer vid utvecklandet av CF bland 

sjuksköterskor. De utgörs av demografiska faktorer, yrkesrelaterade faktorer, miljörelaterade 

faktorer, coping samt bekräftelse och stöd. Alla faktorer inom dessa huvudkategorier är inte 

möjliga att påverka, såsom ålder, kön och typ av avdelning. Författarna anser även att 

tillförlitligheten till dessa faktorer kräver vidare utredning. Då utrymmet att presentera vår 

tolkning av resultatet är begränsat kommer dessa faktorer bemötas kortfattat för att möjliggöra 

en djupare diskussion av de faktorer vi betraktar som huvudfynd. Ett bifynd som 

identifierades var att bristande utbildning är en bakomliggande orsak till utvecklandet av CF 

(Valentine Upton, 2018). Vi har i diskussionen ändock valt att särskilt belysa det då vi är av 

uppfattning att det kan öka förståelsen för hur man kan stärka sjuksköterskans motståndskraft. 

Den senaste statistiken från SCB (2016) gör gällande att hälso- och sjukvårdens 

könsfördelning är kvinnodominerad, vilket gör att vi inte med säkerhet kan utesluta att en 
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egentlig faktor för utvecklandet av CF kan utgöras av en alltför homogen yrkesgrupp 

avseende kön. Ett vidare resonemang förhindras av att det råder ovisshet hur den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen kan präglas till följd av könsfördelning. Författarna har inte 

funnit studier med syfte att undersöka genus i förhållande till CF specifikt, inte heller studier 

som jämför nivåer av CF mellan personer av olika kön med samma demografiska 

förutsättningar. Även ålder som en faktor kan diskuteras, då de studier som granskats inte haft 

som huvudfokus att utreda korrelationen mellan ålder, yrkeserfarenhet och CF (Valentine 

Upton, 2018; Hegney et al., 2014; Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015; Mooney et 

al., 2017; Jarrad, Hammad, Shawashi och Mahmoud, 2018). Ingen av studierna som 

författarna granskat anger inom vilket åldersspann de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

utgjorts av. Samtliga studier som uttryckte ”yngre sjuksköterskor” syftade till sjuksköterskor 

under 30 år (Valentine Upton, 2018; Hegney et al., 2014; Sacco et al., 2015) - vilket i ett 

vidare resonemang även skulle kunna tolkas som nyutexaminerade, detta beroende av vad 

som anses vara låg eller hög yrkeserfarenhet. Vår tolkning av resultatet är att yngre 

sjuksköterskor generellt har mindre yrkeserfarenhet både inom vården och andra yrken vilket 

kan innebära en större påfrestning vid traumatiska situationer till följd av outvecklade 

hanteringsstrategier. Vi är av uppfattning att sjuksköterskans ålder också kan ge en indikator 

för andra svårigheter hen tacklar i sitt privatliv, vilka kan kräva ökade behov av ytterligare 

hanteringsstrategier. Vi är medvetna om att en generalisering baserad på ålder kan leda till 

felaktigt riktade insatser och kräver vidare utredning.  De studier som granskats där typ av 

avdelning framkommit som faktor är svårtolkat då de jämförelser som gjorts mellan 

avdelningar inte haft samma syfte (Sacco et al., 2015; Jarrad et al., 2018). Det vi kan utläsa av 

vår analys är att avdelningar inriktade på akuta tillstånd med en blandade åkommor inom 

patientgruppen kan vara en bidragande faktor vid utvecklandet av CF. Den typen av 

avdelningar tror vi kan innebära sämre förutsättningar för sjuksköterskan att förbereda sig 

inför mötet med patienter, likaså att den tidspress kritiska tillstånd innebär kan förhindra 

möjligheten till avlastning samt debriefing. 

Faktorer som går att påverka är bristande stöd och bekräftelse, bristande ledarskap (Kelly 

& Lefton, 2017; Kelly et al., 2015) samt otillräckliga hanteringsstrategier (Valentine Upton, 

2018; Jarrad et al., 2018). Författarna har funnit att det som knyter dessa faktorer samman är 

bristande kunskap om CF, såväl bland sjuksköterskor som ledning. Det har legat till grund för 

en uppfattning att såväl organisatoriska strategier som personliga strategier utgör en 

betydande del vid förebyggandet av CF, vilket kommer presenteras vidare nedan. 
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Medkänsla, eller empati, är en kvalitet och förmåga sjuksköterskor såväl förväntas som bör 

inneha. Detta diskuteras oftast ur ett vårdgivar-perspektiv med bristfällig reflektion kring hur 

den medkänsla mottages och uppfattas av patienter. Hur och när patienter upplever medkänsla 

från vårdpersonal är i mångt och mycket likt den uppfattning vårdpersonal har (Wiklund & 

Gustin, 2012). Watson (2003) menar att sjuksköterskans empatiska förmåga är essentiell för 

att skapa en relation till patienten. Att känna empati innebär att vara sårbar för lidande, med 

det menar hon att sjuksköterskan förmår att uppleva känslor patienten erfar – det är vad som 

förenar dem som människor. Hon menar att det gör att sjuksköterska och patient först då kan 

mötas människa till människa, från denna stund ger hen inte vård – hen är vårdande. 

En studie i ämnet (Sinclair, McClement, Raffin-Bouchal, Hack, Hagen, McConnel & 

Chochinov, 2016) visar att patienten, likt vårt exempel med Watsons teori, känner 

medkänslan genom energier vårdpersonal utstrålar – det är den känslan som gör att de 

uppfattar vårdandet som genuint. Det innebär alltså att även om två sjuksköterskor utför exakt 

samma patientarbete, varav den ena känner medkänsla och den andre inte gör det, så kommer 

patienten att uppleva den utan medkänsla som mindre vårdande. Sett ur detta perspektiv kan 

en sjuksköterska som drabbats av CF utgöra en risk för patientens tillfrisknande och hälsa, 

samt skada sjukhusets anseende i fråga om att göra gott. 

Det finns studier som visar att sjuksköterskor som har kunskap om begreppet CF 

rapporterar lägre nivåer av tillståndet, samma studie visar även att sjuksköterskor som inte 

känt till begreppet sedan tidigare rapporterar högre nivåer av CF (Valentine Upton, 2018). 

Författarna anser att det indikerar att bristande utbildning gällande CF bland vårdpersonal och 

ledning ligger till grund för ett flertal av de identifierade faktorerna. Kännedom om begreppet 

och dess bidragande faktorer, samt symtom, möjliggör implementerande av 

hanteringsstrategier på individuell nivå såväl som inom verksamheten i stort. En individuell 

hanteringsstrategi är utövandet av self-compassion (Valentine Upton, 2018), den kan 

implementeras och stödjas av ledningen inom verksamheten genom att utbilda vårdpersonalen 

gällande begreppet, användningsområden och dess inverkan. 

Resultatet av litteraturöversikten visar att bristande stöd och bekräftelse från ledning och 

kollegor är en av de faktorer som främst bidrar till utvecklandet av CF. Det får stöd av en 

annan studie, vilken redogör för att sjuksköterskor som upplever ett gott stöd från 

ledargestalter rapporterar lägre nivåer av CF (Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2014). 

Det visar att bristande stöd och bekräftelse inte enbart utgör en bidragande faktor för 

utvecklandet av CF, utan även att ett fullgott stöd och bekräftelse kan öka sjuksköterskors 

motståndskraft gentemot CF och på så vis verka förebyggande. Vi anser därför att det är 
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viktigt att ledningen på ett tydligt sätt visar att de värdesätter det behovet och implementerar 

strategier för att tillgodose det i den dagliga verksamheten. Exempelvis genom att ledningen 

planerar in tid för omvårdnadshandledning och stödjer vårdpersonalens behov av reflektion 

och återhämtning under arbetspassets gång. Exemplet får stöd i en artikel av Flemister (2006), 

där även hon belyser vikten av debriefing i samband med CF. Det kan bidra till en fördjupad 

känsla av stöd från ledningen och på så vis förebygga utvecklandet av CF. Det kan på sikt 

möjliggöra ett fortsatt empatiskt engagemang för patienterna, vilket säkerställer en 

personcentrerad vård av hög kvalitet. En annan studie stödjer vår tolkning och påvisar att 

bekräftelse från ledargestalter kan bidra till att säkerställa sjuksköterskors intentioner att 

stanna inom yrket fram till pensionsålder (Maurits, Veer, Hoek & Franke, 2015). Ett sätt att 

motverka en ökad brist av sjuksköterskor är således, förutom att erbjuda fler platser för 

utbildning, att visa verksamma sjuksköterskor uppskattning och bekräftelse i deras yrkesroll 

för att förhindra framtida karriärbyten.  

Som vi presenterat i bakgrunden är stressutlöst psykisk ohälsa en av de största 

anledningarna till sjukskrivningar inom vården (Wilczek, Besèr & Brändström, 2017). Ersta 

sjukhus har med anledning av det utvecklat en behandlingsmodell för vårdpersonal som 

drabbats av utmattningssyndrom (Wilczek, Besèr & Brändström, 2017). En 

behandlingsmodell avsedd för vårdpersonal tolkar vi som en indikation på att svensk sjukvård 

kommit till insikt att yrkesrollen för vårdpersonal innebär extraordinära påfrestningar och att 

bidragande faktorer samt behandlingsprinciper därför kan, och bör, bemötas samt utformas 

specifikt för just denna grupp. Vi har under arbetet med litteraturöversikten bildat oss 

uppfattningen att det bör utformas omfattande riktlinjer för att förebygga stressutlöst psykisk 

ohälsa, i synnerhet gällande CF. Salmond, Ames, Kamiensky, Watkins och Holly (2017), 

menar även dem att CF bland sjuksköterskor kräver vidare utredning och delar uppfattningen 

om att CF kan vara en underliggande faktor till att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. 

 Watson (2009) förklarar hur hennes teori kan bidra till ett förbättrat arbetsklimat vilket 

gynnar såväl patienter som vårdpersonal - utan att det anstränger vårdens ekonomi. Hon 

menar att implementerandet av hennes teori om mänsklig omsorg i vårdens alla led ökar 

vårdkvaliteten och ger vårdpersonal ökad motståndskraft för de påfrestningar de utsätts för i 

det dagliga arbetet. Det kan bidra till minskat antal sjukskrivningar, minskad omsättning av 

sjuksköterskor och kortare vårdtid för patienter. Med stöd av detta anser vi att förebyggandet 

av faktorer som kan leda till utvecklandet av CF bör prioriteras inom vården och att Watsons 

teori med fördel bör användas som grund för de stödjande åtgärder som utarbetas för 

vårdpersonal. En svensk studie visar att just omsättningen av sjuksköterskor till stor del beror 
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på att deras individuella behov inte blir tillgodosedda samt att omsättningen är som störst 

inom slutenvården (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). Blomberg, Griffiths, 

Wengström, May och Bridges (2016) menar att utvärderingar de granskat av handlingsplaner 

som upprättats för att stärka sjuksköterskor förmåga till medkänsla är bristfälliga eller ger en 

indikation på att vidtagna åtgärder inte gett önskad effekt. Tesen att en hög grad av 

compassion satisfaction kan motverka uppkomsten av CF går inte att påvisa (Craigie, 

Osseiran-Moisson, Hemsworth, Auon, Francis, Brown, Hegney & Rees, 2016), det är därför 

viktigt att handlingsplaner inte är upprättade efter en sådan tes.  Vårt resultat kan utgöra ett 

konkret underlag för framtida utformande av handlingsplaner.  

Vi författare förstår att utbildning om riskfaktorer i sjuksköterskans roll är viktigt, inte bara 

hos ledning utan även hos personal. En solid, grundläggande kunskap i ämnet möjliggör att 

insatser kan sättas in tidigt och på så sätt förhindra etablerandet av ohälsa inom yrkesgruppen. 

Efter att ha analyserat studierna och i samtliga delar funnit stöd och bekräftelse som primära 

skyddsfaktorer, ser vi vikten av goda handlingsplaner och väl fungerande personalpolitik. Vi 

anser därför att det bör upprättas tydligt formulerade riktlinjer samt handlingsplaner för att 

samtliga inom verksamheten ska kunna agera korrekt vid situationer som kan leda till, eller 

redan orsakat, compassion fatigue. Likaså att det ska finnas möjlighet för den som drabbats att 

få professionell hjälp i form av samtalsstöd, vilken anordnas samt bekostas av arbetsgivaren. 

Vi är av uppfattning att ett sådant upplägg inte bara säkerställer att den drabbades ekonomiska 

förutsättningar inte förhindrar möjligheten till vård, utan även att arbetsgivaren till följd av det 

ser till att det förebyggande arbetet efterlevs så att den typen av åtgärder inte ska behöva 

implementeras. 

Litteraturöversikt har gjort oss medvetna om att bidragande faktorer för utvecklandet av 

CF kan skilja sig åt i förhållande till individuella förutsättningar så som ålder, bakgrund, 

yrkeserfarenhet, kön och så vidare. Vi menar att kunskap om CF samt dess bidragande 

faktorer och kunskap om verksamhetens handlingsplaner möjliggör ett förebyggande arbete 

bland både de anställda och ledningen. Om en sjuksköterska uppfattar symtom eller tecken på 

CF hos en kollega och därefter agerar planenligt kan det förhindra ytterligare spridning av 

fenomenet bland yrkesgruppen. Ledargestalter kan exempelvis enligt rutin, eller vid 

uppenbart svåra patientfall, upprätta ett roterande schema eller stödgrupper för de som arbetar 

nära patienten som vårdas. Arbetsgivare bör som komplement till det även se till att främja 

hälsa och förebygga problematiken utifrån de olika åtgärderna vi funnit i samband med 

resultatet. Ett ytterligare steg kan innebära att anpassa arbetsschema och arbetstid efter 

individuella behov. Det viktigaste är att understödja individuella skyddsfaktorer samt se till 
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att arbetsmiljön anpassas och justeras med det i åtanke för att inte utsätta enskilda 

sjuksköterskor för påfrestningar större än vad som kan anses vara rimligt. En sjuksköterska 

kan i en fas i livet vara i behov av vissa hälsofrämjande skyddsåtgärder, för att senare vara i 

behov av andra. Ett öppet klimat och god kommunikation i form av täta avstämningar mellan 

ledning och sjuksköterskor samt årliga medarbetarsamtal utgör en bra förutsättning för att 

överblicka detta. Likaså att genomföra enkätundersökningar gällande arbetsmiljön som sedan 

följs upp och åtgärdas i enlighet med vad resultaten av dem visat. Även dessa 

rekommendationer får stöd av Watson (2009) som menar att en god arbetsmiljö och social 

gemenskap är essentiella delar för välbefinnande på arbetsplatsen samt att just bristande 

socialt stöd är en riskfaktor för ohälsa. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt anser författarna kan vara ämnad för personer i ledande positioner 

inom vården, utbildare vid vårdvetenskapliga institut och sjuksköterskor. Resultatet 

tillhandahåller en överblick av bidragande faktorer vid utvecklandet av CF, kunskapen om 

dessa kan bistå vid upprättandet av riktlinjer och handlingsplaner för att motverka tillståndets 

uppkomst. En implementering av undervisning i ämnet vid sjuksköterskeprogrammet skulle 

kunna förhindra eller minska uppkomsten bland nyexaminerade vilka löper förhöjd risk att 

drabbas. Ett förebyggande arbete mot CF kan i förlängningen även leda till ett förbättrat 

arbetsklimat, färre sjukskrivningar och större behållning av sjuksköterskor inom sjukvården. 

Om prevalensen av CF minskar kan det generera en förbättrad patientsäkerhet, minskat 

vårdlidande och kortare vårdtider samt en minskad omsättning av sjuksköterskor. Det skulle i 

förlängningen kunna innebära att ekonomiska påfrestningar inom vården minskar och att 

bristen på sjuksköterskor inte förvärras ytterligare. 

Författarna är av uppfattning att även sjuksköterskestudenter skulle gynnas av att ta del av 

litteraturöversiktens innehåll. Kännedom om faktorer som presenterats kan möjliggöra 

förberedandet och utvecklandet av hanteringsstrategier för att öka motståndskraften för CF. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna upplever att forskning som hittills bedrivits i ämnet inte täcker dess fulla spektra. 

Majoriteten av de studier författarna tagit del av har utformats enligt kvantitativ metod och 

använt sig av mätinstrumentet ProQOL. Resultatet av den typ av studier klargör vilka som 

kan löpa risk att drabbas samt vilka eventuella bakomliggande faktorer som kan finnas. 
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Författarna har i databaser sökt efter effekter av förebyggande åtgärder av CF men inte funnit 

sådana studier. Det finns en avsaknad av alternativa mätinstrument samt ett modest underlag 

av kvalitativa studier. Studier med kvalitativ metod kan bidra med en djupare förståelse för 

fenomenet samt spegla sjuksköterskans upplevelse. Kvalitativa studier skulle således kunna 

förbättra förutsättningarna för utvecklandet av framgångsrika åtgärder i förebyggande syfte. 

Efter flertal sökningar efter svenska studier så upplever författarna en avsaknad av svenska 

studier i ämnet. En undersökning avseende begreppskännedom och prevalens inom den 

svenska sjukvården skulle bistå med underlag för att belysa vikten av riktlinjer för att 

motverka dess uppkomst. Framtida forskning bör göras i syfte att öka kunskapen om 

fenomenet och dess utbredning för att klargöra behovet av ett förebyggande arbete. 

 

10. Slutsats  
Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som kan bidra till utvecklandet av 

compassion fatigue bland sjuksköterskor. Författarna identifierade faktorer inom fem 

huvudkategorier: Demografiska faktorer; Yrkesrelaterade faktorer; Miljörelaterade faktorer; 

Coping; Stöd och bekräftelse. Enskilda faktorer som är av särskild betydelse utgörs av 

bristande stöd och bekräftelse från ledning och arbetskamrater samt otillräckliga 

hanteringsstrategier. Resultatet kan med stöd av Watsons teori om mänsklig omsorg användas 

vid utvecklandet av ett förebyggande arbete med syfte att motverka uppkomsten av CF. 

Bristande kunskap om CF identifierades som ett bifynd och kan förklara uppkomsten till 

övriga faktorer och deras inverkan. En ökad kunskap i ämnet bland personer verksamma inom 

vården är således viktigt. Författarna ser därför implementerandet av detta i undervisningen 

vid sjuksköterskeprogrammet och utbildning inom vårdens verksamheter vara av yttersta vikt. 

Framtida forskning bör syfta till att undersöka prevalensen inom svensk sjukvård samt vidare 

utforska fenomenet genom kvalitativa studier. 
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grupp bestående av 
intensivvårdssjuksköterskor 
och onkologisjuksköterskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Att fastställa prevalensen av 
compassion satisfaction och 
compassion fatigue bland 
intensivvårdssjuksköterskor 
som arbetar med vuxna, barn 
och för tidigt födda barn. Det 
sekundära syftet var att 

regressionsanalys, ANOVA och 
univariat analys. 
 
 
7. Kvalitativ metod. Urval: 42 
sjuksköterskor arbetande på en 
geriatrisk avdelning. 
Datainsamling: Professional 
Quality of Life (ProQOL) skala 
samt en enkät gällande 
generella socio demografiska 
uppgifter. Analys: Data 
analyserades med SPSS, V21.0, 
Deskriptiv statistik och 
fristående T-tester. 
 
8. Kvalitativ metod. Urval: 
Vårdpersonal inom intensivvård 
och onkologi. Datainsamling: 
Demografisk data samlades in 
via anonymt frågeformulär och 
”professional quality of life 
scale” Analys: Jämförelse av 
demografisk data, t-test och 
regressionsanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kvantitativ metod. Urval: 
Sjuksköterskor arbetande inom 
intensivvården på något av de 
739 sjukhusen. Datainsamling: 
Demografiskt frågeformulär och 
Professional Quality of Life 
(ProQOL) skala. Analys: 

compassion satisfaction. Det kunde inte påvisas 
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uppvisade genomsnittliga nivåer av 
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8. Resultatet av studien visar att nivåerna av 
compassion satisfaction var betydligt lägre och 
nivåer av utbrändhet var betydligt högre bland 
intensivvårdssjuksköterskor i jämförelse med 
nivåer bland onkologisjuksköterskor. Manliga 
sjuksköterskor uppvisade högre nivåer av 
compassion satisfaction och lägre nivåer av 
utbrändhet i jämförelse med kvinnliga 
sjuksköterskor. Kvinnliga sjuksköterskor från 
både intensivvård och onkologiska avdelningar 
löper en större risk för minskad Professional 
Quality Of Life och att drabbas av compassion 
fatigue. 
 
 
 
9. Resultatet visar att det finns signifikanta 
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beskriva huruvida demografi, 
avdelning och organisatoriska 
faktorer eventuellt påverkar 
compassion satisfaction och 
compassion fatigue inom 
samma yrkesgrupp. 
 
10. Att komplettera tidigare 
forskning inom compassion 
fatigue och self-compassion 
genom att undersöka 
prevalensen bland 
sjuksköterskor verksamma 
inom akutsjukvården, 
korrelationen mellan 
demografiska faktorer och 
hanteringsstrategier i 
förhållande till compassion 
fatigue och self-compassion. 
Studien ämnar även att 
undersöka self-compassion 
som en hanteringsstrategi att 
förebygga compassion fatigue. 
 

Variationsanalys, chitvå, 
deskriptiv statistik, 
korrelationsanalys som gjordes 
med ett Scheffé test. 
 
 
 
10. Mixad studie Urval: 
Sjuksköterskor från 5 
akutsjukhus med potentiellt 180 
deltagande. Datainsamling: 
Data samlades in genom 
anonyma enkäter. 
Datainsamling till den 
kvalitativa undersökningen var 
en semistrukturerad informell 
intervju. Analys: Data 
analyserades med ANOVA och 
korrelationsanalys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
10. Resultatet av studien påvisar förekomsten 
av compassion fatigue bland 
akutsjuksköterskor, synliggör dess skadliga 
effekter samt bekräftar att självmedkänsla kan 
ha en inverkan på compassion fatigue samt att 
dess nivå kan ge en indikation huruvida 
sjuksköterskor riskerar att drabbas. Faktorer 
som ökar risken att drabbas av compassion 
fatigue identifierades, likaså coping-metoder 
som används individuellt för att öka 
självmedkänsla samt åtgärder som krävs för att 
uppnå självmedkänsla. 
 

 

 


