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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I sjuksköterskans arbete ingår det att stödja och vårda patienter i olika 

skeden i livet. Många sjuksköterskor arbetar med patienter och närstående i 

svåra situationer. Compassion fatigue är något som drabbar sjuksköterskor 

och innebär att sjuksköterskan tar på sig sina patienters smärta och lidande. 

Detta resulterar i att sjuksköterskans förmåga att engagera och känna för 

sina patienter försvinner.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av Compassion fatigue. 

Metod:  Litteraturöversikt i enlighet med Friberg, (2017). Fyra kvalitativa artiklar, 

fem kvantitativa artiklar och en artikel med mixmetod utgivna mellan 

2008–2018 inkluderades och analyserades. 

Resultat: I resultatet för litteraturöversikten identifierades tre teman, Vårdrelationens 

roll i upplevelser av Compassion fatigue, Sjuksköterskans arbetsmiljön och 

Arbetslivserfarenhet och ålder.  

Diskussion: Watsons teori om mänsklig omsorg ligger tillgrund för diskussionen. 

Sjuksköterskans självkännedom och förmåga att ta hand om sig själv spelar 

en stor roll i vårdandet av andra.  

Nyckelord: Compassion fatigue, sjuksköterskor, upplevelser. 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: The nurse's work includes supporting and caring for patients in 

different stages of life. Many nurses work close with patients and 

relatives in difficult situations. Compassion fatigue is something 

that affects nurses and means that the nurse takes on her patients' 

pain and suffering. This results in the nurse's ability to engage and 

feel for their patients disappear. 

Aim: The aim was to describe nurses experiences of Compassion 

fatigue. 

Method: Literature review in accordance with Friberg, (2017). Four 

qualitative articles, five quantitative articles and an article with 

mix method published between 2008-2018 were included and 

analyzed. 

Results: In the results of the literature review three themes was identified, 

Caring relationships roll in the experiace of Compassion fatigue, 

Nurses working environment and Worklife experience and age. 

Discussion: Watson's theory of human caring is the foundations 

for the discussion. Nurses own self-knowledge and ability to take 

care of themselves plays a major part in caring for others. 

 

Keywords: Compassion fatigue, nurse, experiences. 
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1.Inledning 

Som sjuksköterskor kommer vi att möta patienter med olika livsöden och detta kommer inte 

bara att påverka oss i vår yrkesroll utan också som medmänniskor. Sjukskrivningar till följd 

av ohälsa hos sjuksköterskor är något som ökar, detta skapar inte bara lidande för den som 

drabbas utan försämrar även kvalitén på sjukvården för patienterna. Sjuksköterskors 

arbetsuppgifter handlar om att vårda, stötta och förebygga ohälsa hos patienten, men vad 

händer när sjuksköterskan själv drabbas av ohälsa? Begreppet Compassion fatigue var i 

början relativt okänt för författarna, vilket är konstigt eftersom med den kunskap som 

förvärvats under arbetets gång visar på att detta är något som sjuksköterskor bör ha kunskap 

om. Under författarnas fem terminer på sjuksköterskeutbildningen har Compassion fatigue 

inte nämnts i någon större utsträckning. Vi ville öka vår kunskap om Compassion fatigue och 

vår förståelse för hur sjuksköterskor upplever detta samt hur det kan förebyggas. Som 

nyexaminerade sjuksköterskor känns det viktigt att med denna kunskap kunna arbeta 

förebyggande och förbättra arbetssituationen både för oss själva och våra blivande kollegor.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Sjuksköterskans yrkesroll  

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) finns de mål och riktlinjer som personal inom hälso- 

och sjukvård skall förhålla sig till. Målet är att alla människor skall ha en god hälsa. 

Sjuksköterskan har till uppgift att alla patienter får en jämlik vård, varje patient ska mötas 

med respekt och acceptans oavsett ursprung, kultur, kön, sexuell läggning, ålder eller politisk 

åsikt. Personer med störst behov av vård skall prioriteras. Vården skall vara av hög kvalitet 

och hygienisk standard samt lättillgänglig. Sjuksköterskan skall skapa goda relationer till sina 

patienter där patientens autonomi och integritet respekteras, vården skall vara säker och 

tillgodose patienternas behov av trygghet och kontinuitet. 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod står det skrivet att sjuksköterskans 

arbete vilar på fyra grundstenar, främja hälsa, återställa hälsa, förebygga ohälsa och lindra 

lidande samt att detta skall ses utifrån varje enskild patient (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Historiskt sett har sjuksköterskeyrket setts som ett kall och sjuksköterskorna var 

medelklasskvinnor som fick uppoffra sitt eget liv för att vårda och hjälpa andra och som 

skulle visa underkastelse inför läkarna (Jakobsson Ung & Lützén). I dag skall sjuksköterskan 

arbeta utifrån evidensbaserad kunskap och har som uppgift att ständigt uppdatera sig och 
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utbilda medarbetare för att säkerställa kvalitén på vården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

Sjuksköterskans främsta yrkesuppgift är att ansvara för omvårdnaden av patienter. 

Omvårdnad kan se ut på många olika sätt och sjuksköterskan måste alltid utgå ifrån patientens 

behov. Utifrån omvårdnadsvetenskapen ses människan som mångdimensionell där den 

fysiska kroppen och upplevelser är sammankopplat med det psykiska måendet (Hedelin, 

Jormfeldt och Svedberg, 2014). Upplevelsen av hälsa och ohälsa är individuell och därför är 

det viktigt att se till patienternas egna upplevelser. Omvårdnaden skall vara hälsofrämjande 

och sjuksköterskan skall ta till vara på de förmågor som patienten innehar och ta hänsyn till 

patientens egna tankar om vad hälsa innebär för just denne. En patient som lever med en 

sjukdom kan ändå uppleva välmående och en god hälsa men det kan också vara så att en 

patient som inte har någon sjukdom upplever ohälsa. Sjuksköterskans arbete skall ha som mål 

att främja hälsa och välbefinnande hos varje människa oavsett sjukdomstillstånd. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska möter varje arbetspass patienter som befinner sig i sårbara 

situationer som alla har olika behov av omvårdnad. Att vara sjuksköterska innebär att utgöra 

en del av patientens liv och oavsett var i livet patienten befinner sig måste sjuksköterskan 

kunna ge stöd och lindra lidande för varje patient. Sjuksköterskan berör sina patienter och 

deras närstående men berörs också själv på flera olika plan både psykiskt och andligt 

(Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ili, 2014). 

 

2.1.1. Vårdandet 

Sjuksköterskan är idag aktiv inom olika vårdkontexter. Vården kan vara förebyggande, 

kurativ, rehabiliterande och/eller palliativ, det ena behöver inte utesluta det andra. Vården 

utformas utifrån patientens individuella behov och olika former av vårdåtgärder flätas 

samman. En del av vårdandet är att sjuksköterskan skall öka patientens kunskap om hälsa och 

ohälsa, på så sätt kan sjuksköterskan stärka patientens välbefinnande och skapa bättre 

förutsättningar för patienten när hälsan är hotad. Sjuksköterskan skall stödja och främja 

patientens relationer till familj och vänner och uppmuntra aktiviteter (Jakobsson Ung & 

Lützén, 2014). Patienten ska ses som expert på sin egen kropp och situation och då patientens 

förmåga att fatta beslut samt möjlighet att medverka i den kritiska vården är begränsad har 

sjuksköterskan ett ansvar att upprätthålla balans i patientens delaktighet och 

självbestämmande. Sjuksköterskan arbetar nära patienten vilket medför att sjuksköterskan 

engagerar sig känslomässigt. Ett dilemma för sjuksköterskor är när de vid tidsbrist främst har 

möjlighet att fokusera på den medicinska vården av patienten och inte har möjlighet att möta 

patientens behov av omvårdnad (Almerud Österberg, 2014). 
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Vid vård i akuta skeden såsom vid kritisk sjukdom eller skada befinner sig patienten i en 

mycket utsatt situation och är mer sårbar än vid andra tillfällen. Den akuta vården består av 

omfattande medicinska kontroller och behandlingar samt att miljön präglas av teknisk 

utrustning. Vid denna typ av vård finns det risk att teknologin tar över patientens 

kommunikation med sjukvårdspersonalen och patienter kan uppleva att de inte blir betraktade 

som en unik, autonom individ utan som endast en biologisk kropp. Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift i att bekräfta och förstärka patientens krafter så att denne känner sig inkluderad 

och delaktig i den akuta omvårdnaden. Detta görs genom att informera patienten om vad som 

kommer att ske, sjuksköterskan erbjuder lugnande samtal med patienten och tilltalar denne 

vid namn, beröring kan också vara aktuellt (Almerud Österberg, 2014).              

Inom den palliativa vården har sjuksköterskan ansvar för att tillgodose patientens 

mångdimensionella behov, såväl psykiska som fysiska samt att ge stöd i sorgearbetet för både 

patient och närstående. Efter en persons bortgång organiserar sjuksköterskan så att de 

närstående som vill eller behöver kan få samtala om sina känslor och få hjälp att bearbeta sin 

sorg (SOU 2004/05:166). Palliativ vård är en helhetsvård med syfte att lindra lidande och öka 

välbefinnande hos personer med obotlig sjukdom eller skada. Den kan ges i hemmet, på 

vårdavdelning eller vårdhem (Willman, 2014). Den palliativa vården kan delas in i två faser, 

den första fasen är oftast lång och kan pågå i flera år där kan vården fortfarande vara kurativ 

och rehabiliterande. Den andra, senare fasen kan vara från någon månad till bara ett par få 

dagar. Målet med den palliativa vården i den senare fasen är att ge patienten så bra livskvalité 

som möjligt och lindra det lidande som uppstår (Lindqvist & Rasmussen, 2014). 

  

2.1.2. Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Arbetsmiljön för sjuksköterskan är föränderlig och besparingar i vården i form av minskat 

antal sjuksköterskor genererar fler antal patienter per sjuksköterska samtidigt som 

förväntningarna på vårdkvalitén ökar. Stress hos sjuksköterskor försämrar kvalitén på vården 

och ökar risken för komplikationer. Dödligheten hos patienter ökar i samband med att antalet 

patienter per sjuksköterska blir fler. Nivå på kunskap och utbildning hos sjuksköterskan 

påverkar också utfallet av vården och mortaliteten hos patienterna (Aiken et al., 2014). 

Sedan 2000-talets början har det skett många förändringar inom sjukvårdens verksamheter 

där det idag eftersträvas kostnadseffektiva behandlingsmetoder och den eftersträvade 

vårdtiden per patient har minskat. Vid en studie som undersökte hur ovan nämnda 

förändringar spelar in på sjuksköterskans hälsa visade det sig att det sociala klimatet bland 

sjuksköterskor hade större betydelse vid upplevelse av stress. Jämfört med organisatoriska 
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påfrestningar så som övertid och hög omsättning av patienter. En god socialt fungerande 

arbetsmiljö minskar risken för negativ stress (Garret & McDaniel 2001).  

Stress är en subjektiv upplevelse som ger en fysisk reaktion och kan ge fysiska symtom. 

Utlösande faktorer för stress varierar i stor utsträckning och det är viktigt att vara medveten 

om att all stress inte är negativ, en måttlig stress under en kortare period kan ofta verka 

prestationshöjande och hjälper oss att fokusera (Liu, Vickers, Reed & Hadad, 2017). En 

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

prövande, hur personen reagerar psykiskt vid denna händelse kommer att avgöra graden av 

upplevd stress och hur den etablerar sig fysiskt (Asp & Ekstedt, 2014). Vid tillfällig stress 

anpassar sig kroppen och frigör energi för att klara av situationen, vakenhetsgraden samt 

fokuseringsförmågan ökar. Vid stressande situationer bortprioriterar kroppen återhämtning 

och reparation vilket blir skadligt om stressen pågår under en längre tid. Vid stress ökar 

kortisolnivåerna i kroppen och förhöjda värden av kortisol under en längre tid kan ge skador 

på hjärnvävnaden som kan leda till att minnesfunktionen påverkas negativt. Vid långvarig 

stress ökar risken för att utveckla fysisk och psykisk sjukdom.  

 

2.2. Relationer 

2.2.1 Sjuksköterskan och patienten 

Vårdrelationen är den relation som skapas mellan patient och vårdare och skiljer sig från 

övriga relationer. I en vårdrelation kan inte vårdaren förvänta sig att få ut någonting av 

relationen och patienten står i centrum (Snellman, 2014). En vårdrelation kan vara under ett 

kort möte eller under en längre tid med kontinuerliga möten. Sjuksköterskan måste anpassa 

sig efter sin patient och möta patienten på den plats hen befinner sig. Samtalen och relationen 

bygger på förståelse och öppenhet gentemot patienten. Vårdrelationen skall vara vårdande 

men risken finns att den inte upplevs som vårdande. Om sjuksköterskan och patienten har 

olika uppfattningar om mötet och vad som är målet med relationen kan frustration skapas hos 

båda parter. Sjuksköterskans arbetsbelastning kan påverka hur mycket tid som finns att ge till 

varje patient, detta kan medföra känslor av att vara förbisedd eller ensam hos vissa patienter 

och kan ge upphov till ökat lidande. 

Gelinas, (2018) tar upp vikten av att vara fullkomligt närvarande, att sätta personliga 

prioriteringar åt sidan och lyssna på vad som sägs men också på det som inte sägs. Att lyssna 

är grundläggande inom vårdandet och bidrar till vårdrelationens kvalité. 
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2.2.2 Närstående 

Synen och upplägget på omvårdnaden har under 2000-talet förändrats från att vara en 

patientcentrerad omvårdnad där omvårdnaden utgick från patientens sjukdomstillstånd till att 

bli en personcentrerad omvårdnad, där omvårdnadens fokus är på patienten i sitt sammanhang 

snarare än sjukdomstillståndet i sig. Detta har medfört att närstående till en högre grad 

inkluderas och blir delaktiga i patientens omvårdnad. Hur närstående blir bemötta i olika 

vårdsammanhang är beroende av sjuksköterskans uppfattning om de närståendes betydelse i 

omvårdnaden (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). I sjuksköterskans ansvar ingår också att 

se till att anhörigas behov uppmärksammas så att även de kan få det stöd de behöver (SOU 

2001:453). Samtliga personer i en familj påverkar varandra och vid förändringar som 

exempelvis vid sjukdom kan det vara nödvändigt med nya tillvägagångssätt för att 

vardagslivet ska kunna fungera på det sätt familjen önskar. Olika individer kan uppfatta och 

tolka situationer på olika sätt och det är då viktigt att alla parters sanning respekteras 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).  

När en närstående drabbas av sjukdom eller ohälsa är relationerna både inom familjen och 

till personalen (sjuksköterskan) viktig. Sjuksköterskan ser familjen som en enhet och familjen 

kan se sjuksköterskan som en familjemedlem. Hur relationerna utvecklas bestäms utifrån 

förståelsen av informationsutbytet. Då patient och närstående förstår den information de får 

upplever de sig accepterade och väl bemötta (Gunnarsson & Sundström, 2010). I annat fall 

kan de känna sig utestängda och kränkta, och sjuksköterskans upplevelse är då att de 

närstående är anklagande och ifrågasättande (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

 

2.3. Compassion fatigue 

Enligt http://www.svenskengelsklexikon.com/ betyder compassion medlidande och fatigue 

betyder trötthet eller utmattning. Akademins ordlista  http://www. svenska.se beskriver ordet 

medlidande som att en person tar på sig någon annans smärta och bekymmer. Utmattning 

beskrivs som total kraftlöshet. Under nittiotalet lanserades begrepp som Secondary traumatic 

stress (STS) och Compassion fatigue (CF). CF härstammar från begreppet Secondary 

traumatic stress och formuleringen av det nya begreppet utvecklades för att specificera denna 

typ av tillstånd hos sjukvårdspersonal (Sorenson, Bolick, Wright & Hamilton, 2017). CF 

återfinns också inom andra yrken där man möter individer i svåra situationer. Exempel på 

dessa professioner är socialarbetare (Pelon, 2017), poliser, advokater (Isdal, 2017) och lärare 

som arbetar med elever som har speciella behov (Sharp Donahoo, Siegrist & Garrett Wright, 

2018). CF är en empatitrötthet som utvecklats genom ett succesivt slitage på vårdarens 

förmåga att bry sig om, känna med och engagera sig i sina patienter (Isdal, 2017). CF innebär 

http://www.svenskengelsklexikon.com/
http://www.svenskengelsklexikon.com/
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att en person som arbetar inom vården påverkas själsligt av sin patients upplevda trauma, 

detta möjliggörs av det engagemang personalen investerar i sin patient under vårdtiden. 

Engagemanget präglas av empati och en vilja att lindra lidande för patienten, känslor av att 

vilja bära sin patients börda är typiska vid detta tillstånd och leder till att engagemang, 

deltagande och empati successivt bryts ned genom upprepade möten och lidande (Isdal 2017).  

CF yttrar sig genom känslor av otillräcklighet, skuldkänslor och ett minskat engagemang i 

sitt arbete. Personen som drabbas har svårt att visa sina patienter medlidande och empati och 

har svårt att påminna sig om meningen med sitt val av yrke. Den som drabbas har också oftast 

fysiska symtom så som yrsel, huvudvärk och insomnia. Detta kan göra det svårt att särskilja 

detta fenomen från liknande tillstånd med snarlika symtom (Mattioli, 2018). När 

sjuksköterskor som jobbar nära inpå patienter som befinner sig i stressade och utsatta 

situationer där en nära vårdrelation skapats kan gränserna för patientens känslor och 

sjuksköterskans känslor suddas ut (Boyle, 2011). Detta blir belastande för individen men 

drabbar även kollegorna, CF kan prägla en arbetsplats och spridas i en arbetsgrupp (Isdal, 

2017).  

ProQOL står för professional quality of life scale och är den skattningsskala som används 

för att mäta negativa och positiva effekter av att i sitt yrke hjälpa andra som utsatts för trauma 

eller lidande. Testet har utformats av Dr Beth Hudnall Stamm och används för att mäta balans 

mellan tillfredställelse och empatitrötthet i sitt arbete (https://proqol.org/). Med ProQOL mäts 

graden av Compassion Satisfaction, Burnout och Secondary Traumatic Stress. Enligt denna 

skala består Compassion fatigue av de två komponenterna burnout och Secondary Traumatic 

Stress (Mattioli, 2018). 

Compassion satisfaction (CS) handlar om de positiva effekter en person som har ett 

hjälpande arbete kan känna med sitt arbete, en empatitillfredställelse och glädje av att kunna 

hjälpa och stötta andra människor genom sitt yrke (Isdal, 2017).  

När en person utsätts för stress under en längre tid kan personen utveckla 

utmattningssyndrom (burnout). Dysfunktionella arbetsrelationer, hög arbetsbelastning och 

bristande arbetsorganisation är faktorer som kan skapa stress hos personer som arbetar. Att en 

person drabbas av utmattningssyndrom kan bero på personens egen känslighet, detta 

tillsammans med både arbetsmiljö och samhällsnormer. Personer som drabbats av utmattning 

drar sig oftast undan och distanserar sig från sin omgivning. Sömnen påverkas negativt och 

medför otillräcklig återhämtning. Brist på återhämtning och långvarig belastning gör att 

https://proqol.org/
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kroppen anpassar sig till det rådande tillståndet och detta resulterar i djup fysisk och psykisk 

trötthet (Nogueira, Sousa, Guedes, Santos, Turrini & Cruz 2018).  

När vårdpersonal i sitt arbete upprepande exponeras för patienters svåra traumatiska 

händelser kan personen utveckla Secondary traumatic stress (STS). Personen som drabbas av 

STS drabbas plötsligt och kan uppleva symtom så som sömnsvårigheter, flashbacks och 

rädsla(Isdal, 2017).   

 

3. Problemformulering 

Sjuksköterskans tillgänglighet och lyhördhet har stor betydelse för omvårdnaden av patienten. 

Inom vården arbetar sjuksköterskor nära patienter som befinner sig i utsatta situationer. En del 

patienter vårdas under en längre tid, där kan starka band skapas mellan sjuksköterskan och 

patienten men även till dennes närstående. Sjuksköterskans uppgift är inte enbart att vårda och 

lindra lidandet för patienter utan behöver även finnas som stöd för patienters närstående. Att 

möta patienter och ta del av deras eventuella lidande och/eller glädje påverkar sjuksköterskan 

både fysiskt och emotionellt. De höga förväntningarna som ställs på sjuksköterskor inom 

vården riskerar att leda till stress och empatitrötthet hos sjuksköterskor. Detta kan yttra sig i 

känslor av otillräcklighet, skuldkänslor och ett minskat engagemang i sitt arbete. För att 

specificera detta tillstånd utformades begreppet Compassion fatigue under 1990-talet. 

Sjuksköterskor som drabbas av CF riskerar att bemöta och vårda sina patienter på ett icke 

önskvärt sätt. CF drabbar inte enbart den enskilda individen utan påverkar även kollegor och 

kan spridas till en hel arbetsplats. För att sjuksköterskor ska kunna göra ett bra arbete och 

orka hantera sina patienters lidande utan att själva drabbas av ohälsa behöver fenomenet 

belysas. Hur sjuksköterskor upplever CF inom vården är således viktigt att undersöka. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av Compassion fatigue. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Watson menar i sin teori om mänsklig omsorg att varje människa påverkar sin omgivning 

genom sina handlingar och sina energier. Omvårdnad ses som en ömsesidig process och sker i 

relationen mellan sjuksköterska och patient där båda kommer att påverkas. Patienten kommer 
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att påverka sjuksköterskan på ett yrkesmässigt plan genom ökad erfarenhet men också som 

medmänniska, såsom människor alltid påverkas i samspel med andra. Watson beskriver att 

hälsa innebär att vara i harmoni med sig själv och världen. I ett vårdande ögonblick samspelar 

två personer, de ställs inför varandras sårbarhet och olikheter och mötet definieras av en 

medveten närvaro samtidigt som det sträcker sig genom båda parters livshistoria. I det 

vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient, finns alltid tidigare erfarenheter från det 

förflutna men det är framförallt tankarna om framtiden som binder samman sjuksköterskan 

och patienten även om de aldrig möts igen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

En förutsättning för att kunna vårda andra är att värna om sig själv och sin egen hälsa och 

förmågan till egenomsorg är grundläggande för att kunna visa medkänsla samt för att visa 

engagemang i vårdande relationer (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014).  

Meditation och utrymme för andrum och lugn både för patient och sjuksköterska ger 

Watson som förslag för att förbättra vården. Sjuksköterskan behöver ges utrymme att träna 

upp sin förmåga att vara medveten och närvarande i sig själv och i mötet med andra (Watson, 

2009). Watson menar 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 vilket 

gör att denna teori lämpar sig väl till detta arbete. 

 

 

6. Metod 

Denna litteraturöversikt är utformad enligt Friberg (2017). I en litteraturöversikt 

sammanställer författarna befintliga studiers resultat för att få en överblick om hur 

kunskapsläget ser ut. Artiklar som används i litteraturöversikten skall passa det valda syftet 

och problemområdet. För att öka kunskapen och förståelsen kring upplevelsen av Compassion 

fatigue hos sjuksköterskor granskas vetenskapliga artiklar inom ämnet, data från artiklarna 

samlas in för att sedan bearbetas. Enligt Friberg (2017), skall de valda artiklarna läsas 

noggrant av författarna för att få en god uppfattning om dess innehåll samt avgöra huruvida 

artiklarna är relevanta för arbetets syfte eller inte. Efter att artiklar valts ut analyseras och 

bearbetas dessa, till exempel genom att jämföra dem med varandra för att finna skillnader och 

likheter. Det kan vara bra att använda sig av en tabell som ger en bra översikt för artiklar som 

använts i arbetet.  

 

6.1. Datainsamling 
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De databaser som användes för att samla artiklar till litteraturöversikten var Academic Search 

Complete, CINAHL Complete och PubMed. I enlighet med Östlundh (2017) har sökorden 

utformats utifrån syftet, författarna använde sig av CINALH headings och svensk MESH för 

att få fram relevanta sökord för litteraturöversiktens syfte. De första sökningarna gjordes i 

databaserna Academic Search Complete, CINALH Complete och PubMed med sökorden 

Compassion fatigue, experience och nurse för att få en överblick över den forskning som 

fanns tillgänglig och om en litteraturöversikt var möjlig att genomföra utifrån det valda syftet. 

Sökningarna utvidgades sedan med sökorden Professional burnout, perceptions och attitude i 

enlighet med svensk MESH och CHINAHL headings för att bredda sökningarna och 

säkerställa att relevanta artiklar inte exkluderades på grund av för smalt sökfönster. De 

resultatartiklar som författarna slutligen använde i resultatet var artiklar som gick att finna 

enbart med Compassion fatigue, experience och nurse. För att få med alla böjningar på nurse 

så användes trunkering. Boolesk sökteknik användes och operatorn AND användes i olika 

konstellationer med valda sökord (Östlundh,2017). Begränsningar användes i sökningarna för 

att öka relevansen av artiklarna utifrån syftet. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2008–2018, detta för att finna aktuell forskning inom området. Artiklarna skulle också vara 

vetenskapligt granskade och finnas i fulltext därför användes begränsningarna peer-reviewed 

och fulltext i sökningarna, på så sätt kunde författarna säkerställa att artiklarna var tillgängliga 

i fulltext och att de hade genomgått en granskning. Sökningarna begränsades också till artiklar 

skrivna på engelska eftersom engelska är det internationella språket och det språk som 

författarna behärskar bäst efter svenskan. De artiklar som författarna ansåg vara relevanta för 

studien från PubMed och Academic Search Complete återkom också i sökningarna i CINAHL 

Complete därför valde författarna att använda resultaten från samma sökning. 

Artikelsökningarna där relevanta artiklar påträffades dokumenterades i sökmatrisen (bilaga 

1). 

 

6.2. Urval 

För att ta reda på om artiklarna var relevanta för litteraturöversikten lästes samtliga rubriker i 

sökresultaten i databaserna. Utifrån de rubriker som författarna ansåg kunna vara relevanta 

lästes abstraktet för att få en bättre förståelse för vad artiklarna handlade om. Efter att ha läst 

abstraktet beslutade författarna huruvida artiklarna skulle läsas i sin helhet. De artiklar som 

författarna använde sig av redovisas i sökmatrisen (bilaga 1). När författarna valt ut tio 

artiklar lästes de enskilt av båda, så att författarna sedan gemensamt kunde bestämma om 

dessa artiklar var relevanta för syftet och om de skulle ingå i litteraturöversikten. Fyra 

kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar och en artikel med mixmetod valdes ut.  
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Författarna använde sig av granskningsfrågorna i kvalitetsgranskning för kvalitativa och 

kvantitativa studier i Friberg, (2017) för att säkerställa kvalitén på de artiklarna som valdes ut. 

Exempel på frågor som användes var: Är studiens syfte tydligt formulerat? Hur beskrivs 

metoden? och Hur har forskarna analyserat materialet? 

 

6.3. Dataanalys  

För att analysera artiklarna som valts ut lästes artiklarna ett flertal gånger för att författarna 

skulle förstå innehållet (Friberg, 2017). Efter att författarna läst artiklarna var och en för sig 

gick författarna gemensamt igenom varje artikel och sammanfattade dess innehåll för att på så 

sätt bekräfta förståelsen och att det väsentliga i artiklarna framkom. Alla tio artiklar som 

gemensamt valts ut redovisas i resultatmatrisen (bilaga 2). Där redovisar författarna 

artiklarnas syfte, metod och resultat för att få en överblick över innehållet. För att kunna 

identifiera olika teman färgkodades resultaten i alla artiklarna. Utifrån färgkodningarna 

sammanställde författarna ett dokument där alla artiklarnas resultat sammanfattades med de 

delar som var väsentliga. På så sätt fick författarna en tydligare bild av vad resultaten visade. 

Likheter och skillnader mellan artiklarna markerades med olika färger, detta tydliggjorde vad 

som var återkommande och på så sätt kunde författarna färdigställa olika teman och 

underkategorier.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Det finns olika etiska plattformar som kan användas som etisk vägledning inom forskning, de 

har lite olika utformning men viktiga övergripande grundläggande etiska principer är gällande 

autonomi, icke skada, göra gott och rättviseprincipen. Patientens välmående kommer alltid 

före insamling av forskningsmaterial vilket innebär att det kan ingå i vårdpersonalens 

yrkesroll att skydda patienter från forskning som kan påverka dennes vård eller integritet 

negativt. Det är viktigt att en riskanalys genomförs där nyttan av forskningen vägs mot 

projektets eventuella risker (Kjellström, 2012). Enligt Friberg (2017) är risken med en 

litteraturöversikt att författarna använder sig av få antal studier, detta gör att resultatet i 

uppsatsen kan vinklas efter författarnas egna åsikter eller uppfattningar, det är viktigt att 

författarna under hela arbetet håller sig kritiska och objektiva till innehållet i artiklarna.  

När artiklarna som valts inte är skrivna på författarnas huvudspråk finns det alltid en risk att 

artikelns andemening inte kommer till sitt rätta uttryck vid översättning och bearbetning av 

texterna (Lerner, personlig kommunikation 14 maj, 2018). 



  11 (35) 
 

 

8. Resultat 

I resultatet presenterar författarna de tio artiklarna som valts ut och använts till denna 

litteraturöversikt. Studierna har gjorts på olika vårdinrättningar såsom onkologi, trauma, 

palliativvård, transplantationsvård, geriatrik och intensivvård. 

Författarna identifierade tre teman, Vårdrelationens roll i upplevelser av Compassion fatigue, 

Sjuksköterskans arbetsmiljö och Arbetslivserfarenhet och ålder. Temat Vårdrelationens roll i 

upplevelser av Compassion fatigue har en underkategori, Att inte räcka till. Sjuksköterskans 

arbetsmiljö har två underkategorier, Svårigheter att distansera sig från arbetet och Personliga 

kostnader. Arbetslivserfarenhet och ålder har underkategorierna Kunskap om Compassion 

fatigue och Personlig påverkan. 

 

8.1. Vårdrelationens roll i upplevelser av Compassion Fatigue 

När sjuksköterskor blir för djupt engagerade i sina patienter och deras anhöriga, suddas 

gränser mellan patient och sjuksköterskan ut, detta kan leda till CF (Finley & Sheppard, 2017; 

Perry et al., 2011; Giarelli et al., 2016). Patienter som vårdas i livets slutskede kan vårdas 

under långa perioder, långa vårdrelationer kan leda till att sjuksköterskan har svårt att 

distansera sig från sina patienter och deras anhöriga. Ett patientdödsfall kunde upplevas som 

att förlora en närstående. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga förlitade sig på dem för 

emotionellt stöd speciellt efter att patienten gått bort, detta ledde till ett ökat trauma för 

sjuksköterskan (Finley & Sheppard, 2017).  

Sjuksköterskan uttryckte att det var sällan de fick se patienter tillfriskna och åka hem utan 

var tvungna att se ett succesivt lidande hos patienten som sedan resulterade i död (Finley & 

Sheppard, 2017). Sjuksköterskans oförmåga att lindra lidandet för sina patienter förvärrade 

upplevelsen av CF (Perry et al., 2011).  

Erfarenhet av CF sågs i större utsträckning hos sjuksköterskor som i sitt arbete utsattes för 

upprepade dödsfall bland patienterna (Finley & Sheppard, 2017; Melvin, 2012; Perry et al., 

2011; Wu et al., 2016). 

  

8.1.1 Att inte räcka till 

Sjuksköterskor upplevde en hjälplöshet och att de inte räckte till när de inte kunde göra 

någonting för att lindra sina patienters lidande, detta förvärrade upplevelsen av CF (Perry, 

Toffner, Merrick & Dalton, 2011). 
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Upplevelser av skuld var återkommande då sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 

tillräckligt med tid för att samtala och skapa relation till sina patienter (Finley & Sheppard, 

2017). Efter att en patient avlidit ifrågasatte sjuksköterskorna om de gjort tillräckligt för sin 

patient? Hade de kunnat göra mer? Spenderat mer tid med dem? Sjuksköterskorna började 

tvivla på sig själva, då deras bild av den bästa sjuksköterskan de kunde vara inte stämde 

överens med den vård de utförde (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2016). Hög 

vårdkvalité innefattar att ge tid för att kunna skapa relationer till sina patienter och deras 

närstående, flera deltagare beskriver att de gråtit när de lämnat arbetsplatsen då de ansett att 

de inte kunnat ge den bästa vården till sina patienter (Perry et al., 2011). Några sjuksköterskor 

uppgav att de hade skuldkänslor över att de instinktivt avvisade emotionella relationer till sina 

patienter, de kände sig känslomässigt bedövade. Ett uttryck som användes i beskrivningen av 

sina upplevelser var att alla deras känslor var spenderade samtidigt som de ändå fanns där 

(Finley & Sheppard, 2017).  

Sjuksköterskor kände en frustration när de upplevde att läkare gav falska förhoppningar till 

patienter och deras närstående om möjlig behandling, de upplevde att patienterna 

avhumaniserades, sågs som enbart en forskningsdeltagare eller sin diagnos. Patienterna 

genomled smärtsamma behandlingar för sina närståendes skull trots att patientens liv inte 

skulle gå att rädda. I dessa situationer upplevde sjuksköterskorna att läkarna inte såg till 

patientens individuella behov utan ökade patientens lidande. Sjuksköterskan ansåg att man 

fråntog patienten möjligheten att stillsamt få somna in. Vid dessa situationer hade 

sjuksköterskorna svårt att se på och delta, de upplevde emotionella svårigheter att hantera 

behandlingarna (Finley & Sheppard, 2017; Giarelli et al., 2016).  

Utan gränssättning mellan sig själv och sina upplevelser i vårdandet av personer i livets 

slutskede upplevde sjuksköterskorna att känslorna helt konsumerade dem (Melvin, 2012). 

 

8.2. Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Det har visat sig att sjuksköterskor drabbas i större utsträckning av CF än andra discipliner 

inom sjukvården, sjuksköterskor inom palliativ vård har ytterligare en ökad risk (Kaur, 

Sharman & Chaturvedi, 2018). Sjuksköterskor som upplevt traumatiska dödsfall hos sina 

patienter upplevde hög CF (Melvin, 2012; Kaur et al., 2018; Wu et al., 2016). Dåliga 

arbetsrelationer, brist i kommunikationen med kollegor, patienter och närstående var 

återkommande faktorer vid upplevelser av CF (Finley & Sheppard, 2017; Giarelli et al., 2016; 

Hinderer, VonRueden, Friedmann, Kramer & Murray, 2014). Även överbelastning, begränsad 

tid till patienter och brist av stöd på arbetsplatsen kunde vara bidragande orsaker (Finley & 

Sheppard, 2017; Giarelli et al., 2016; Hinderer et al., 2014; Perry et al., 2011). 
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Sjuksköterskorna beskrev en frustration över att de inte blev hörda. De upplevde att andra 

discipliner inte lyssnade på dem när de förde patienternas talan trots att det var dom som hade 

bäst kunskap om patienterna och som hade den närmsta kontakten med både patienterna och 

deras närstående (Finley & Sheppard, 2017; Giarelli et al., 2016; Perry et al., 2011). 

Sjuksköterskorna ansåg att läkarna i vissa fall gav patienter och anhöriga falska 

förhoppningar vilket ledde till sjuksköterskan var tvungen att utföra behandlingar som var 

smärtsamma för patienterna men inte gav något resultat. Sjuksköterskan upplevde då att hen 

bidrog till ökat lidande istället för att lindra lidande (Finley & Sheppard, 2017). Vid orimliga 

krav från patienter samt otrevliga och krävande familjemedlemmar (Giarelli et al., 2016), 

längre arbetsdagar (Hinderer et al., 2014) och förändringar i ledning eller i system för 

sjuksköterskor (Sacco, Ciurzinski, Harvey & Ingersoll, 2015) ökar risken för CF. 

Strategier som visat sig minska upplevelser av CF är gemenskap, goda relationer och ett 

öppet samtalsklimat på arbetsplatserna, (Giarelli et al., 2016; Melvin, 2012).  

  

  

8.2.1 Svårigheter att distansera sig från arbetet 

Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att ta på sig sina patienters och deras 

familjemedlemmars smärtor och rädslor samt att hemsökas av specifika patientdödsfall. 

Första upplevelsen av att vårda en patient i livets slutskede uppges ge starka emotionella 

upplevelser hos sjuksköterskan som kan resultera i CF. Sjuksköterskor började identifiera sina 

patienters symtom och smärtor hos sig själva, exempel som angavs var associationer med 

egna sjukdomssymtom och symtom på cancer. De beskrev en dålig uppföljning för patienter 

som fått lämna avdelningen vilket ledde till att sjuksköterskorna förutsatte att alla patienterna 

som kom till avdelningen skulle dö vilket resulterade i känslomässig utmattning (Finley & 

Sheppard, 2017). I specifika fall när sjukdomsförloppet gått väldigt fort och patienten avlider 

upplevde sjuksköterskan en extrem fysisk och emotionell utmattning. En sjuksköterska 

beskrev långa arbetsdagar och känslan av att ha ett tungt och stort ansvar för sina patienter. 

Sjuksköterskan upplevde att palliativ- och hospicevård mer blev en identitet än ett arbete och 

detta ledde till känslor av att ha förlorat en del av sig själv (Melvin, 2012). 

En annan sjuksköterska beskriver att under en två års period inte kunnat återhämta sig 

under ledig tid. Sjuksköterskan beskriver känslan av en tung börda på sina axlar och att 

kämpa med fysisk och psykisk ohälsa. “Jag trivs fortfarande med mitt arbete men 

återhämtningen infinner sig inte, jag känner mig aldrig återhämtad” (Melvin, 2012).  
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Sjuksköterskorna upplevde att med erfarenhet och kunskap ökade deras möjligheter att 

sätta gränser och distansera sig från sina patienter och deras upplevelser (Finley & Sheppard, 

2017). 

Utan adekvata copingstrategier löper sjuksköterskor risk att utveckla CF. Alla sex 

deltagare i Melvin (2012) artikel uttryckte att de behövde sätta gränser för att behålla sin 

förmåga att jobba med vård i livets slutskede (Melvin, 2012). Enligt en sjuksköterska ökar CF 

hos sjuksköterskan som inte utformar individuella copingstrategier, detta för att de spenderar 

mycket tid med sina patienter och det är lätt att fästa sig vid dem (Melvin, 2012) och svårt att 

distansera sig från sina patienter (Giarelli et al., 2016). De utrycker vikten av att släppa tankar 

på jobbet när man inte är där, att vara ledig, se till att ha roligt utanför arbetet och att spendera 

tid med sina nära och kära. Andra copingstrategier som nämnts är att träna och ta hand om sin 

hälsa. Några sjuksköterskor gick i terapi gällande obearbetade yrkestrauman (Finley & 

Sheppard, 2017). 

  

8.2.2 Personliga kostnader  

Upplevelser beskrivna av sjuksköterskor var att de behövt offra sitt psykiska välmående och 

sina personliga behov för att tillfredsställa sina patienter (Wu, Singh-Carlsson, Odell, 

Reynolds & Su, 2016; Melvin, 2012). Några uppgav att de efter arbetet isolerade sig i 

hemmet. De upplevde en utmattning som de beskrev som en extrem trötthet som resulterade i 

att de inte orkade äta eller duscha utan ville bara sova (Finley & Sheppard, 2017). 

Upplevelsen av att vara fast i en negativ tankebana, krav om att de måste vara perfekta gav 

upphov till känslor av självförakt med en oförmåga att ta sig ur detta mönster trots viljan och 

ledde till att de blev utslitna (Finley & Sheppard, 2017). 

CF kan även ha negativa effekter på personliga relationer. Deltagare menar att 

jobbdistraktionen tar ifrån dem den emotionella energin som behövs för att bibehålla 

relationer till familj och vänner (Melvin, 2012; Perry et al., 2011). Sjuksköterskor med CF 

isolerar sig ofta och spenderar mindre tid med vänner och mindre tid på saker som ger energi. 

De upplevdes cyniska och ointresserade vilket gav negativa effekter på deras personliga 

relationer, en sjuksköterska uppger en länk mellan hennes CF och skilsmässan med hennes 

man. Flera har även uppgett att CF har fått dem att överväga att lämna arbetet som 

onkologisjuksköterskor eller att lämna professionen helt (Perry et al., 2011). CF upplevelser 

återfanns inte hos transplantationssjuksköterskorna (Kim, 2013). 
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8.3 Arbetslivserfarenhet och ålder 

Ett samband kan urskiljas mellan CF och arbetslivserfarenhet. Det framgår i studierna att 

sjuksköterskor med mer erfarenhet av sitt yrke upplever CF i lägre utsträckning än 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Compassion Satisfaction ses öka i relation till längre 

arbetslivserfarenhet (Finley & Sheppard, 2017; Kaur et al., 2018; Kolthoff & Hickman, 2017; 

Perry et al., 2011; Wu et al., 2016).  

Sjuksköterskor i åldrarna tjugo till fyrtiofyra år upplever CF i större utsträckning än sina 

äldre kollegor (Sacco et al., 2015; Wu et al., 2016). 

Mognad, medvetenhet och erfarenhet ökar sjuksköterskans förmåga att sätta gränser 

mellan sig och patienten vilket resulterar i en mer hälsosam vårdrelation (Finley & Sheppard, 

2017; Perry et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att med erfarenhet och kunskap ökade 

deras möjligheter att sätta gränser och distansera sig från sina patienter och upplevelser 

(Finley & Sheppard, 2017). 

  

8.3.1. Kunskap om Compassion fatigue 

Återkommande definitioner av CF från deltagarna var en överväldigande känsla av att något 

var fel, de hade svårt att motivera sig att gå till arbetet, upplevde sig mer känslomässiga och 

utmattade. I sina beskrivna upplevelser ifrågasatte sjuksköterskorna huruvida de hade upplevt 

CF då de ansåg sig ha begränsad kunskap. Några deltagare kände inte till termen CF och hur 

den skilde sig från burnout. Okunskapen om CF resulterade i att sjuksköterskorna trott att 

deras upplevelser var en naturlig reaktion på upprepad exponering av andra personers lidande 

och att felet låg hos dem själva (Perry et al., 2011). Kunskap om CF och erfarenheter av yrket 

ansågs vara en skyddsfaktor mot CF (Finley & Sheppard, 2017; Perry et al, 2011). 

  

8.3.2. Personlig påverkan 

Personlig stress utanför arbetsplatsen kunde ses som orsaker till ökad upplevelse av CF (Perry 

et al., 2011; Wu et al., 2016). Det visade sig att sjuksköterskor med högre CF indikationer 

hade färre hobbys, brukade mer mediciner (Hinderer et al., 2014), överkonsumerade alkohol i 

större utsträckning, hade dåliga sömnrutiner samt oregelbundna och ohälsosamma matvanor 

(Finley & Sheppard, 2017). Det visade sig att amerikanska sjuksköterskor med depression, 

PTSD och episoder av huvudvärk hade större sannolikhet att drabbas av CF. För de 

kanadensiska sjuksköterskorna visade sig episoder av huvudvärk hade större sannolikhet att 

drabbas för CF men ingen högre sannolikhet gällande depression och PTSD (Wu et al., 2016). 
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9. Diskussion 

9.1. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuterar författarna vilken metod de använt i litteraturöversikten 

utifrån styrkor och svagheter som kan ses i urval, datainsamling och analys. 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av CF därför 

gjordes sökningar enbart på nurse. I sökningarna återfanns artiklar med deltagare från olika 

vårdprofessioner vilket författarna ansåg kunde vara relevant om det gick att urskilja vilka 

professioner som upplevde vad. En artikel som inkluderade olika vårdprofessioner valdes ut, 

där det var möjligt för författarna att identifiera sjuksköterskornas upplevelser. En styrka i den 

artikeln är möjligheten att jämföra sjuksköterskors upplevelser av CF med upplevelser utifrån 

andra vårdprofessioner. Det som kan ses som en svaghet var att fokus inte låg på 

sjuksköterskans upplevelse.  

Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan år 2008–2018 för att forskningen 

skulle spegla det aktuella kunskapsläget idag men detta innebär att artiklar som kunde svarat 

på litteraturöversiktens syfte kan ha uteslutits. Termen Compassion fatigue har funnits i drygt 

två decennier och upplevelser av CF kanske inte blir irrelevanta men däremot kan innebörden 

av begreppet CF ha förändrats med tiden. Fulltext användes för att säkerställa att hela artiklar 

gick att finna, men detta kan också innebära att artiklar som svarade på syftet kan ha uteblivit 

i sökningarna 

Styrkan med att använda begränsningen Peer-reviewed är att författarna kan säkerställa att 

artiklarna är vetenskapligt granskade. I den första sållningen i sökningarna i de olika 

databaserna lästes titlarna på artiklarna och därefter lästes abstrakten, utifrån detta valde 

författarna ut vilka artiklar som skulle läsas i sin helhet. Detta medför risken att artiklar som 

kunde ha varit relevanta för syftet uteslutits. 

Alla artiklarna i resultatet var skrivna på engelska, denna begränsning valdes på grund av 

att engelska är ett internationellt språk som författarna behärskar i tal och skrift. Risken finns 

att relevanta artiklar uteslutits på grund av språkbegränsningen. Författarna upplevde 

svårigheter i översättningarna då det finns risker att innebörden av innehållet har misstolkats 

eller att författarna gjort egna tolkningar. En del engelska uttryck får inte samma tyngd i den 

svenska översättningen vilket kan resultera i att uttryckta upplevelser inte kommer till sin rätt 

eller får sin rätta beskrivning.  
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Inga svenska artiklar finns med bland resultaten. Arbetssituationen ser olika ut i olika 

länder, så denna litteraturöversikt kanske inte kan appliceras i Sverige. Mycket kan författarna 

ändå anta att det återfinns i den svenska vården. 

I resultatet har både kvantitativa och kvalitativa artiklar använts samt en mix-metodstudie. 

Styrkan av att använda sig av kvalitativa artiklar är att få fram uttryckta upplevelser och i 

kvantitativa få fram att de upplever och även kunna urskilja olika faktorer som orsakar eller 

höjer upplevelsen av CF. De kvalitativa studierna bestod av öppna intervjuer, vilket ger en bra 

beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser. Studien med mix-metod bestod av 

frågeformuläret ProQOL och intervjuer. Samtliga av de valda kvantitativa studierna har 

använts sig av sociodemografiska frågeformulär och frågeformuläret ProQOL. Det anses vara 

en styrka att samma datainsamlingsmetod har använts. ProQOL är ett välbeprövat och 

pålitligt mätverktyg för att mäta CF hos vårdpersonal. 

I resultatartiklarna har patientgruppen bestått av vuxna patienter, för författarna tänker att 

det är en stor skillnad mellan att arbeta med vuxna och barn. Det skulle inte ge en rättvis bild 

av utbredningen av CF hos sjuksköterskor. 

Funna risker vid analys av resultatartiklarna är att den största andelen av deltagarna i 

studierna var kvinnor, endast några få deltagare var män. Detta anser författarna kanske mer 

speglar hur könsfördelningen ser ut inom själva sjuksköterskeyrket än upplevelser av CF. En 

av de kvantitativa studierna hade ett utfall på endast 49%, vilket kan ses som en svaghet. 

Svagheten med denna litteraturöversikt är att den är baserad på enbart tio artiklar, det blir 

svårt att få en överblick på kunskapsläget. Samtidigt var tio artiklar det författarna fann vilket 

indikerar en brist i kunskapen om hur CF upplevs. 

Författarna anser att det har varit en styrka att vara två författare till denna litteraturöversikt 

då resultaten har läst var för sig och sedan gemensamt på så sett kan man bekräfta att båda 

författarna uppfattar samma resultat. Det finns en risk att resultatet inte är helt objektivt, då 

författarnas förförståelse och personliga känslor inför det beskrivna upplevelserna kan ha 

färgat författarnas tolkning av materialet. Under arbetes gång har författarna reflekterat över 

detta och tydligt beskrivit tillvägagångsättet i metoden.  

 

9.1. Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av Compassion 

fatigue. I resultatet kunde författarna identifiera fem teman som kommer ligga till grund för 

denna diskussion.  
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9.1.1. Vårdrelation 

 Det ingår i sjuksköterskeprofessionen att se till patientens bästa och att föra patientens talan, 

flera sjuksköterskor har i resultatet beskrivit att de upplevt en frustration när läkare eller andra 

inblandade professioner inte lyssnat. Sjuksköterskor har beskrivit känslor av skuld och dåligt 

samvete då de inte kunnat lindra patienters lidande, känslor av att de inte gjort tillräckligt. I 

resultatet visar det sig att det finns ett fenomen att sjuksköterskor blir allt för emotionellt 

involverade i sina patienter och anhöriga vilket gör att gränserna mellan dem suddas ut och 

även gränsen mellan att vara sjuksköterska och medmänniska. Det beskrivs som en orsak till 

att sjuksköterskor drabbas av CF. I både kurslitteratur och i beskrivningar av 

sjuksköterskeprofessionen nu och historiskt sett så har vårdrelationen beskrivits som en stor 

del av vårdandet (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Watson skriver i sin teori att relationen 

mellan patient och sjuksköterskan sträcker sig över vårdandet och kommer att påverka och 

beröra båda på flera olika plan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Sjuksköterskan ska vara 

lyhörd och öppen inför sin patient och sätta personliga behov åt sidan för att kunna vara 

närvarande (Gelinas, 2018). Närstående och patienter belyser vikten av att sjuksköterskan 

emotionellt engagerar sig i patient och närstående. Patienter och närstående upplever att de får 

ett gott stöd av sjuksköterskan och att de har någon att dela sin börda med. Närstående 

betonar sjuksköterskans lyhördhet, att lyssna på närståendes önskemål samt deras unika 

kunskap om patienten. Att sjuksköterskan bjuder in och lyssnar på patient och närstående och 

kombinerar deras kunskap med hens kunskap om sjukdomstillståndet för att skapa en allians, 

och på så sätt utforma en individuell vård för just den patienten (Kalocsai et al., 2018). 

Sjuksköterskor beskriver gränssättningar som en viktig del i yrket för att skydda sig själva och 

distansera sig men det finns även en risk att sjuksköterskan helt slutar känna för sina patienter. 

Enligt sjuksköterskeutbildning, kurslitteraturen samt historiskt sett skall sjuksköterskan i sin 

profession engagera sig och vara öppen med alla sina sinnen för sina patienters behov, men 

gränsdragningen verkar problematisk. Dilemmat utifrån detta resultat är att patient och 

närstående upplever ett bättre vårdande om sjuksköterskan emotionellt engagerar sig, men det 

riskerar att ske på sjuksköterskan bekostnad. 

 

9.1.2. Personliga kostnader 

 Flera deltagare i artiklarna uppger att vårdandet av patienter har kostat dem deras egna 

välmående. Det som kan läsas i kurslitteratur och det som av patienter och närstående 

definierar en “bra” sjuksköterska och dennes goda omvårdnad, är lyhördhet, att vara 

närvarande, empati och engagemang är samtidigt de komponenter som ökar risken för CF. 

Resultatet av detta medför att sjuksköterskan under en kort tid kan ge det som behövs och 
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förväntas av hen för att sedan övergå i något som inte är hållbart för vare sig patient, 

sjuksköterska eller vårdgivare. Ska ett yrke komma med ett pris av ens egen personliga hälsa? 

Författarna reflekterar över sjuksköterskeprofessionens tidigare definition av att vara ett kall 

till att ha blivit ett arbete som kräver högskoleutbildning samt har som syfte att vara ett yrke 

där vederbörande tjänar sin inkomst (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Flera deltagare från 

resultatartiklarna som drabbats av CF uppger att de övervägt att lämna yrket och vissa har 

även övervägt att lämna professionen. Om detta resultat kan spegla hur sjuksköterskorna i den 

svenska vården upplever det vilket författarna bara kan spekulera i skulle det vara sorligt då 

den svenska vårdsituationen för sjuksköterskor redan är skör. 

Några deltagare beskrev upplevelser av CF utan att vara medveten om att det faktiskt fanns 

ett uttryck och en beskrivning av detta. Dessa sjuksköterskor hade levt i tron om att dessa 

känslor var något som låg hos dem och något som kom med att jobba med personer i livets 

slutskede. Med kunskap om att detta är något som kan drabba sjuksköterskor går det också att 

få hjälp. Kunskap om sig själv och god självinsikt är något en sköterska aktivt måste arbeta 

med hos sig själv enligt Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Detta skapar en trygghet 

och ökar sjuksköterskans möjlighet att identifiera sina känslor och bearbeta dem. Detta gör 

det möjligt att vara mer närvarande och sann mot sig själv och i mötet med sina patienter. Att 

sjuksköterskan kan identifiera sina känslor och reda ut vad som utlöst dem gör det möjligt att 

tidigt identifiera känslor av CF. 

  

9.1.3. Arbetsmiljön  

I resultatet visade en studie som inkluderade flera olika professioner att sjuksköterskor är den 

profession som i störst utsträckning drabbas av CF, framförallt sjuksköterskor inom palliativ 

vård. Upprepade dödsfall visade sig i resultatet vara en orsak till upplevelser av CF samtidigt 

som det visade sig att arbetslivserfarenhet och ålder kunde vara en skyddsfaktor. CF drabbar 

de yngre och nyexaminerade sjuksköterskorna i större utsträckning vilket är ett stort problem 

då många av dessa sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke (Kelly & Todd, 2017). 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet inom yrket visade på lägre CF vilket kan uppfattas 

som motsägelsefullt till att sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede och upplever 

upprepade dödsfall som en del av sitt yrke upplever CF i större utsträckning.  

Att äldre och mer erfarna sjuksköterskor upplevde CF i mindre utsträckning tänker författarna 

kanske inte handlar om åldern i sig utan att sjuksköterskor som har en längre yrkeserfarenhet 

och även livserfarenhet kan påverka dennes perspektiv och inställning till livet och yrket. 

Relationerna till sina kollegor visade sig vara viktigt för att minska upplevelsen av CF. 
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 Det framgick i resultatet att stöd, trygghet och bra relationer till kollegor, andra professioner 

och ledning minskade upplevelsen av CF. Deltagarna menade på att om det var ett öppet och 

varmt arbetsklimat med högt i tak för samtal, kunde sjuksköterskorna känna att de kunde 

uttrycka sig och dela sina tankar och upplevelser. Tydliga strukturer på arbetsplatsen 

underlättade arbetet, sjuksköterskorna kände att de kunde dela sitt ansvar med kollegor. 

Arbetsmiljön har en stor betydelse för huruvida sjuksköterskor upplever CF (Kelly & Todd, 

2017). En hälsosam arbetsmiljö främjade välmående både för sjuksköterskor men också för 

hur patienterna upplevde sin omvårdnad. 

Watson skriver i sin teori om vårdmiljöns betydelse för helandet och välmående. Med 

vårdmiljö syftar Watson inte bara på den fysiska miljön, Watson menar på att sjuksköterskan 

är vårdmiljön och att den energi som sjuksköterskan sprider omkring sig påverkar patienter 

och kollegor. Återigen betonas vikten av sjuksköterskans välmående och hens förmåga att 

kunna vårda sig själv för att kunna vårda andra (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

 

9.1.4. En artikel skiljer sig 

I nio av de tio resultatartiklarna arbetar sjuksköterskor med många patienter som vårdas i 

livets slutskede. Den tionde studien är gjord på en njur- och levertransplantations avdelning 

där målet är att bota eller förlänga livet för sina patienter men kan också innebära att patienter 

avlider. Författarna till studien menade på att det inte tidigare gjorts någon forskning på hur 

utbrett CF är hos sjuksköterskor inom just njur- och levertransplantation. På denna enhet 

kunde ingen upplevelse av CF identifieras. Studien är väldigt begränsad eftersom det endast 

gjort en studie på en avdelning så resultatet går inte att generalisera. Under 

resultatsökningarna som gjordes för den här litteraturöversikten blev det väldigt tydligt att 

forskning om CF främst är gjorda inom palliativ vård, onkologi och palliativ vård av barn. 

Författarna drar slutsatsen om att CF är mer känt och uttalad inom dessa fält men att det med 

all säkerhet förekommer även inom andra vårdkontexter.  

  

9.1.5. Copingstrategier 

 I resultatet beskrev sjuksköterskor olika copingstrategier för att skydda sig från CF. Många 

av copingstrategierna handlade om att vårda sin hälsa genom att träna och göra tid för andra 

personliga relationer utanför jobbet och återhämtning. Watson skriver i sin teori om att 

sjuksköterskan måste vårda sig själv på olika plan, författarna ser det som likvärdigt med det 

resultatet som framkom i artiklarna (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 
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9.2. Kliniska implikationer  

Utifrån resultatet verkar kunskap om CF saknas hos både sjuksköterskor och arbetsgivare. 

Detta är viktigt att belysa för att kunna skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor.  

Eftersom resultatet visade på att yrkeserfarenhet minskar upplevelser av CF så måste det 

göras en insats för att nyexaminerade sjuksköterskor och de med mindre erfarenhet också kan 

skydda sig från CF. Stöd på arbetsplatserna och utbildning var något som sågs som resurser 

för att sjuksköterskor skulle kunna hitta verktyg för att hantera traumatiska händelser. 

Resurser som ansågs vara hjälpande var träning och tid ifrån jobbet vilket författarna tycker är 

något som inte bara kan göras själv utan att arbetsplatsen erbjuder hälsostärkande aktiviteter 

och att schemat lämnar utrymme för att personalen ska kunna återhämta sig.   

 

9.3. Förslag till fortsatt forskning  

I sökningarna efter artiklar var det svårt att finna artiklar med sjuksköterskors upplevelser 

vilket indikerar på att det finns få studier gjorda på ämnet. De flesta artiklarna som gick att 

finna, var på arbetsplatser inom den palliativa vården, intensivvården och akutvården, detta 

kan vara en indikator på att studier gällande CF bör göras inom fler vårdområden för att på så 

sätt få en mer sanningsenlig bild av utbredningen av CF. Författarna ser gärna att flera studier 

inom detta område görs för att öka kunskapen och på så sett kan fler insatser utformas i 

förebyggande syfte. Inga studier gjorda i Sverige återfanns bland sökresultaten vilket 

författarna tycker skulle vara en intressant studie att göra för att få en uppfattning om hur det 

ser ut i den svenska vården. 

 

10. Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av Compassion 

fatigue. CF är något som drabbar sjuksköterskor i olika utsträckning inom olika 

arbetsområden. Upplevelserna av CF identifierades främst hos sjuksköterskor med mindre 

arbetslivserfarenhet, i vården av svårt sjuka människor där upprepade dödsfall sker. 

Upplevelsen kan variera beroende på hur stödet från kollegor och arbetsplatsen ser ut. 

Litteraturöversikten visar att arbetslivserfarenhet och personligt välmående är möjliga 

skyddsfaktorer mot CF. Kunskapen om CF är en viktig komponent i sjuksköterskans arbetet, 

dels för att kunna identifiera detta tillstånd men också för att kunna skydda sig mot det. I 

resultatet tydliggörs en brist på kunskap och vägledning för sjuksköterskor i sitt arbete i nära 

relationer med sina patienter. Författarna drar slutsatsen att arbetsgivaren har en viktig roll i 

det förebyggande arbetet mot att sjuksköterskors drabbas av CF.    
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Syftet med denna studie var att 
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 Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med deskriptiv 
design. 
Urval:  
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sjuksköterskor, deltog 128. 
Datainsamling: Skattnings 
formulär 

Analys:  Deskriptiv statistik 

Resultat: Visade att 35 sjuksköterskor av 128 
skattade högt för CF vilket indikerar att 
personen har hög risk för att dabbas eller redan 
drabbats. Trauma sjuksköterskor med högre CF 
var de som hade längre arbetspass, sämre 
relationer till sina kollegor och brukade mer 
mediciner. 
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År :2018 
Land: Indien 

Syfte: Var att utforska 
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Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: 67 tillfrågades, 65 
deltagare, Sjuksköterskor, 

21 sjuksköterskor deltog i studien. I resultatet 
framkom det att sjuksköterskor drabbades av 
STS i högre utsträckning än andra 
yrkeskategorier samt att sjuksköterskor som 



 
 

30 (35) 
 

 

care 
providers at 
cancer 
palliativ car 
center in 
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Journal of Palliative 
Care 

undersköterskor, läkare, 
psykoterapeuter, psykologer, 
socialtjänstemän, pastorer och 
farmaceuter.  
Datainsamling: 
Skattningsformulär 
Analys: Deskriptiv dataanalys 

arbetar inom palliativ vård hade ytterligare en 
ökad risk. Deltagare med utbildning inom 
palliativ vård hade en högre upplevelse av 
compassion satisfaction. 

5- Kim, S. Compassion 
fatigue in 
liver and 
kidney 
transplant 
nurse 
coordinators: 
a decreptive 
research 
study. 

År: 2013 

Land: USA 
Tidskrift: The 
organization for 
transplant 
proffessionals 

Syftet med studien var att bedöma 
förekomsten av compassion 
fatigue bland lever och njur- 
transplantations 
sjuksköterskekordinatorer. 

Metod: Icke exprimental 
kvalitativ studie. 
Urval:  
14 tranplantations 
sjuksköterskekordinatorer 
Datainsamling: Skattnings 
formulär 
Analys: Deskriptiv analys 

Resultat: 57% av deltagarna hade en medelnivå 
och 43 % hade en hög nivå av compassion 
satisfaction. 36% hade en låg nivå och 64% 
hade en medelnivå av utbrändhet. 
50% hade en låg nivå och 50 % hade en 
medelnivå av STS. 
Artikelns resultat visade på att alla deltagare 
hade medelnivåer av CF,CS och bournout.  

6- Kolthoff, L,K. & 
Hickman, E, S. 

Compassion 
fatigue 
among 
nurses 
working 
with older 
adults 

År: 2017 
Land:USA 
Tidskrifr: Geriatric 
Nursing 

Syftet med studien undersöka 
förekomsten av Compassion 
Fatigue, Burnout, och 
Compassion Satisfaction hos 
sjuksköterskor som jobbar inom 
geriatriken. Syftet var också att ta 
reda på hur vida yrkeserfarenheten 
spelade in på förekomsten av 
Compassion Fatigue, Burnout, 
and Compassion Satisfaction 

Metod: 
Urval: 42 sjuksköterskor som 
arbetar inom geriatrik.  
Datainsamling: Skattnings 
formulär 
Analys: Deskriptiv statistik  

Sjuksköterskor som inte arbetat så länge inom 
geriatriken drabbas i högre utsträckning av 
compassion fatigue och utmattning syndrom. 
Det var ingen skillnad i upplevelsen av 
compassion satisfaction oavsett hur länge 
sjuksköterskorna arbetat. 

7-Melvin, S., C. Professional 
compassion 
fatigue: 
What is the 
true cost of 
nurses 
caring for 
the dying? 
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Tidskrift: 
International Journal 
of palliativ Nursing 

Denna pilotstudie syftade till 
vidare undersökning av 
prevalensen av professional 
compassion fatigue (PCF) bland 
hospice och 
palliativ vårds sjuksköterskor, och 
naturen av dess effekter och 
eventuella coping 
strategier som sjuksköterskor 
antar. 

Metod: kvalitativ   
Urval: 6 sjuksköterskor  
Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematiserad analytisk 

statistik 

 

Resultat: Alla sex deltagarna identifierade att 
det fanns en risk att drabbas CF, det var tydligt 
att en av deltagarna led av CF under tiden för 
intervjun. Deltagarna hade alla någon gång 
upplevt någon/några tecken på CF. .Deltagarna 
beskrev tecken och symtom för CF och 
strategier för att undvika CF diskuterades. Olika 
tema togs fram för att beskriva resultatet 

8-Perry, 
B.,Toffner, G., 

An 
exploration 
of the 

År: 2011 
Land: Canada 
Tidskrift : Canadian 

Syftet med studien var att utforska 
canadensiska onkologi 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 19 sjuksköterskor deltog 
Datainsamling: Frågeformulär 

Resultat: Deltagarna upplevde att de hade 
väldigt lite kunskap om CF och några hade 
aldrig hört termen tidigare. Alla deltagarna 
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Merrick, T.& 
Dalton, J. 
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of 
compassion 
fatigue in 
clinikal 
oncology 
nurses. 

Oncology Nursing 
Journal 

sjuksköterskors upplevelser av 
compassion fatigue. 

Analys: Analytisk beskrev olika upplevelser av CF. Många 
saknade stöd från kollegor och andra dicipliner. 
Deltagarna önskade mer kunskap om CF för att 
kunna förbygga.  

9-Sacco, T, L., 
Ciurzynski, S, M., 
Harvey, M, E., & 
Ingersoll, G,. L. 

Compassion 
satisfaction 
and 
compassion 
fatigue 
among 
critical care 
nurses 

År: 2015 
Land: USA 
Tidskrift: Critical 
Care Nurse, The 
journal for high 
acuity, progressive, 
and critical care 
nursing. 

Primära syftet var att fastställa 
förekomsten av compassion 
satisfaction och compassion 
fatigue hos sjuksköterskor inom 
intensivvården på ett sjukhus i 
New York State. Ett sekundärt 
syfte var att beskriva andra 
faktorer som kan bidra till 
compassion satisfaction och 
compassion fatigue hos dessa 
sköterskor. 

Metod:  Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Urval: 221 
intensivvårdssjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär. 
Analys: Deskriptiv analysmetod 
  

Resultat: Hos de sjuksköterskor som deltog i 
studien sågs signifikanta skillnader av 
compassion satisfaction och compassion fatigue 
baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, 
avdelning, förändringar i ledningen eller 
systemändringar. I denna studie framkom det att 
sjuksköterskor i åldern 40-49 hade skattat högst 
på STS följt av åldersgruppen 20-29. I ålder 50 
och uppåt hade högst på compassion 
satisfaction.   

10- Wu, S., Singh-
Carlson, S., Odell, 
A., Reynolds, G. & 
Su, Y. 
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Burnout, and 
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Among 
Oncology 
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States and 
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År: 2016,  
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Tidskrift: Oncology 
Nursning Forum 

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av compassion 
fatigue, utbrändhet och 
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och Canada 

Metod: Kvantitativ 
ickeexprimentell studie  
Urval: 486 amerikanska och 63 
canadensiska 
onkologisjuksköterskor deltog. 
Datainsamling: 
Skattningsformulär  
Analys: Deskriptiv analysmetod 

Resultat: De amerikanska deltagarna hade en 

arbetslivserfarenhet på 2-5 år och de 

canadensiska deltagarna hade 21-25 år. 

Samtliga deltagare hade hög CS och låg BO och 

CF. Yngre amerikanska ssk hade högre risk att 

drabbas av CF. Amerikanska och Canadensiska 

ssk uttryckte att stressfaktorer relaterat till sin 

personliga ekonomi var en riskfaktor för CF. 

Ingen signifikanta fynd gällande andra 

personliga stressfaktorer.  

Hos båda grupper sågs att upplevelsen av CF 

var högre hos de ssk som upplevt traumatiska 

dödsfall hos sina patienter, de upplevde att de 

behövde offra sina egna psykologiska och 

personliga behov för att tillfredsställa sina 

patienter. Dessa negativa upplevelser kunde 

med hjälp av en bra arbetsmiljö, ett bra 

teamwork och en stark gemenskap istället 

härledas till starkare känsla av CS. 
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