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Sammanfattning    
Bakgrund: Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienter och för att de ska 
kunna ge en god vård är det viktigt att ha ett empatiskt förhållningsätt. En möjlig 
negativ konsekvens av att vårda svårt sjuka och lidande patienter är compassion fatigue 
som påverkar sjuksköterskans välbefinnande och förmåga att ge patienten en god och 
säker omvårdnad. Forskning visar att individer inom sjuksköterskeyrket löper en högre 
risk än andra yrkeskategorier att drabbas av compassion fatigue. Definitionen av 
compassion fatigue och hur det påverkar sjuksköterskan är inte helt klarlagd då 
begreppet är relativt nytt. Syfte: Syftet är att beskriva compassion fatigue ur ett 
sjuksköterskeperspektiv samt beskriva vilka faktorer som orsakar uppkomsten. Metod: 
Resultatet i denna litteraturstudie är baserad på 12 vetenskapliga artiklar som är 
granskade enligt Fribergs granskningsmodell. Resultat: Artiklarna visade att ålder, kön, 
erfarenhet som sjuksköterska, utbildningsnivå och arbetstider är faktorer som påverkar 
uppkomsten till compassion fatigue. De visar även att sjuksköterskan upplever att 
kunskapsbristen är en orsak till compassion fatigue, samt att det egna känslolivet, 
omvårdnaden av patienter och arbetsmiljön påverkas. Diskussion: Då det råder 
kunskapsbrist bland sjuksköterskor om ämnet och att detta upplevs som en orsak till 
compassion fatigue, bör sjuksköterskor redan under grundutbildningen undervisas om 
att sjuksköterskeyrket kan leda till personlig ohälsa. Många sjuksköterskor lämnar yrket 
på grund av compassion fatigue. Detta leder till en försämrad hållbar utveckling genom 
ökade kostnader, sämre arbetsmiljöer och försämrad patientsäkerhet. 
 
 
Nyckelord: compassion fatigue, empatitrötthet, samvetsstress, empati, compassion 
satisfaction, sekundär traumatisk stress, utmattningssyndrom, sjuksköterskor 
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INLEDNING 
Det ställs höga krav på sjuksköterskor, som förväntas ha medkänsla och kunna stödja 
lidande eller traumatiserade patienter samtidigt som de arbetar på ett professionellt sätt i 
en stressig och oftast överbelastad arbetsmiljö. Under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen väcktes ett intresse om hur sjuksköterskor ska kunna orka med den tunga 
arbetsbelastningen. Genom vidare fördjupning av ämnet påträffades compassion fatigue, 
ett relativt nytt begrepp i Sverige. Vid en presentation av ämnesval och studiedesign 
visade sig varken lärare eller andra studenter känna till begreppet vilket skapade en viss 
oro då sjuksköterskor är särskilt utsatta att drabbas av compassion fatigue. Inte heller 
hade ämnet lyfts upp under hela utbildningens gång. 
 
Det kändes därför högst relevant att belysa bakomliggande orsaker och beskriva 
sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue. I dagens vård med hög 
personalomsättning och sjukskrivningar är det av stor vikt för sjuksköterskor att också 
prioritera sin egen hälsa, speciellt då forskning visar att de är särskilt utsatta för att 
utveckla compassion fatigue. 
 
BAKGRUND 

Empati 
För att kunna dela andras glädje och lidande samt kunna ge en god vård med ett gott 
bemötande behöver sjuksköterskan ha en god empatisk förmåga (Bohlin 2013, s. 13). 
Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor bemöta och 
kommunicera med patienter och närstående med ett empatiskt förhållningssätt. Birkler 
(2007, s. 47) beskriver empati som en förmåga att leva sig in i en annan individs känsla 
eller lidande. Som sjuksköterska möter man ofta patienter som upplever ett stort lidande 
och en viktig del av yrket är därmed att kunna visa empati. Att leva sig in i och dela 
lidandet och patientens livsvärld innebär dock inte alltid att dela patientens syn på 
världen då det kan vara en destruktiv syn. Det kan innebära att sjuksköterskan begränsas 
i sin förmåga att hjälpa patienten (Bohlin 2013, ss. 22-23). Det kräver istället av 
sjuksköterskan att förstå världen ur patientens perspektiv, att inte vara dömande och 
förstå patientens känsloliv samt att kunna kommunicera den förståelsen (Najjar, Davis, 
Beck-Coon & Carney 2009). Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) beskriver livsvärld 
som ”världen så som den erfars” och att den är unik för varje individ. 
 
Wiklund (2003, s. 165) menar att sjuksköterskor bör balansera närhet och distans till 
patienten i de situationer som kräver empatiskt engagemang. För att kunna närma sig en 
patient bör sjuksköterskan först vara trygg i sig själv, för att inte riskera att blanda ihop 
egna behov och känslor med patientens. För att kunna hålla en distans till patienten 
krävs det att sjuksköterskan är trygg i sin kunskap.  
 

Compassion fatigue 
Compassion fatigue (CF) beskrevs inom sjuksköterskeyrket först 1992 av 
sjuksköterskan Carla Joinson när hon studerade utmattningssyndrom hos sjuksköterskor 
på en akutmottagning (Najjar et. al. 2009). Joinson (1992) beskriver CF som en form av 
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utmattningssyndrom till följd av överväldigande emotionell stress som drabbar 
människor inom vårdande yrken och då särskilt sjuksköterskor. Även Boyle (2011) 
beskriver att sjuksköterskor är extra mottagliga för CF och tillägger att det ofta beror på 
att de kommer väldigt nära sina patienter. Utöver att sjuksköterskor löper ökad risk 
identifierar även Perry, Toffner, Merrick och Dalton (2011) att läkare, socialarbetare, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan drabbas av CF. Boyle (2011) redogör också för 
att CF har hittats hos andra professioner där man hjälper människor i akuta situationer 
så som brandmän, poliser och inom militären. Vidare beskriver Joinson (1992) hur 
sjuksköterskornas förmåga att vårda patienter försämras efter att ha drabbats av CF. 
Hon menar att det är viktigt att ha kunskap om tillståndet då många sjuksköterskors 
stora empatiska förmåga tillsammans med oundvikliga miljöfaktorer ökar risken för att 
drabbas. Att drabbas av CF kan vara känslomässigt förödande, samtidigt är det svårt att 
diagnostisera utan tidigare kunskap om fenomenet. Enligt Perry et. al. (2011) saknar 
många sjuksköterskor kunskap om CF och dess symtom, vissa känner till fenomenet 
men vet inte vad det innebär medan andra aldrig har hört talas om det.  
 

Definition av compassion fatigue 
Svensk Mesh översätter compassion fatigue till empatitrötthet och beskriver synonymer 
till begreppet som medkänsleutmattning, sekundär traumatisk stress (STS), 
omsorgströtthet samt samvetsstress. I en svensk översättning av boken ”Compassion 
Fatigue and Burnout in Nursing, Enhancing Professional Quality of Life” används 
begreppet samvetsstress (Todaro-Franceschi 2015). Det verkar inte finnas någon 
vedertagen svensk översättning av begreppet compassion fatigue och därför bestämdes 
det för att använda den engelska benämningen i denna uppsats. 
 
CF definieras av Svensk Mesh som en ”stressrespons som uppstår hos individer i 
vårdgivande yrken”. Fenomenet beskrivs av Perry et. al. (2011) som ett känslomässigt 
tillstånd med både psykiska och fysiska konsekvenser som kan uppkomma vid både 
kortvarig och långvarig vård av svårt lidande eller traumatiserade patienter. CF är en av 
flera termer som används för att beskriva riskerna och konsekvenserna för vårdpersonal 
att vårda. Andra vanligt förekommande termer är ställföreträdande traumatisk stress, 
sekundär traumatisk stress, posttraumatiskt stressyndrom, etisk stress och 
utmattningssyndrom. Dessa termer, tillsammans med CF, beskriver alla en negativ 
psykisk och fysisk inverkan på exempelvis sjuksköterskor som en konsekvens av att ha 
vårdat (Perry et. al. 2011). 
 
Enligt Coetzee och Klopper (2010) beskrev aldrig Joinson någon definition av CF i sin 
studie utan CF definierades istället av Charles Figley 1995 som en term med samma 
betydelse som sekundär traumatisk stress (STS). Att använda CF synonymt till STS är 
dock långt ifrån Joinsons föreställning av CF. Wentzel och Brysiewicz (2014) beskriver 
compassion fatigue som ”priset av att vårda”.  
 

Compassion fatigue och sjuksköterskan 
Många sjuksköterskor delar en självbild av att vara omtänksamma men med svårigheter 
att vårda sig själva. De tenderar att skjuta sina egna känslor på framtiden och i 
kombination med att de ständigt möter lidande skapas en patologisk hantering av 
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känslor. Det framkommer också att det är vanligare med CF bland sjuksköterskor där 
den personliga och professionella självbilden ligger nära varandra (Boyle 2011). Enligt 
Wentzel & Brysiewicz (2014) är medkänsla en egenskap som ofta attraherar individer 
att söka sig till sjuksköterskeyrket då det kan ge en tillfredsställelse att vårda sjuka 
människor.  
 
Sjuksköterskan har till uppgift och ansvar att ge god vård och omsorg till sjuka, skadade 
och traumatiserade patienter (Coetzee & Klopper 2010). Melvin (2012) lyfter fram 
empati och en vårdande personlighet som viktiga egenskaper hos en sjuksköterska. 
Dagligen möter sjuksköterskan genom sitt yrke lidande eller traumatiserade människor 
som befinner sig under svåra perioder i livet. De arbetar ofta under svåra och krävande 
omständigheter som exempelvis personalbrist, hög arbetsbelastning och dåliga 
arbetsförhållanden. Dessa omständigheter kan påverka sjuksköterskans välbefinnande 
och förmåga att ge patienten en god omvårdnad (Coetzee & Klopper 2010). Denna 
kombination av personliga och professionella egenskaper i en emotionellt belastande 
miljö leder till att sjuksköterskor löper en överhängande risk att drabbas av compassion 
fatigue (Melvin 2012).  
 
Enligt Todaro-Franceschi (2015, s. 104) finns det ofta flertalet tecken och symtom, både 
av fysisk och psykisk karaktär, på compassion fatigue men det kan vara svårt för 
sjuksköterskan att förstå att hen drabbats av just CF. Vilka symtom och tecken samt hur 
de presenterar sig hos individen är individuellt och varierar i intensitet. Enligt Coetzee 
och Klopper (2010) är några vanligt förekommande fysiska symtom trötthet, svaghet, 
nedsatt prestationsförmåga och nedsatt uthållighet. Psykiska symtom uppstår i form av 
minskad entusiasm, ökad känslighet, irritabilitet, ointresse gentemot omgivningen samt 
försämrad uppmärksamhet- och koncentrationsförmåga. Sjuksköterskan kan också 
uppleva en oförmåga att hjälpa och visa medkänsla gentemot patienter. Todaro-
Franceschi (2015 s. 105) beskriver ytterligare symtom och tecken så som sjukdomar i 
mag-tarmkanalen, hypertoni, muskelvärk, depression, ångest, alkohol- och 
drogmissbruk, ätstörningar, sömnsvårigheter, domningskänslor, bröstsmärta, takykardi 
och huvudvärk. Ett vårdlidande kan uppstå då patienter upplever att sättet som 
sjuksköterskan bemöter dem på verkar okänsligt och likgiltigt. Vårdlidande definieras 
som ett lidande som uppstår i vårdsammanhang (Wiklund 2003, s. 144). Som vårdare 
bör sjuksköterskan vara medveten om vilket budskap som sjuksköterskan sänder ut 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 193).  
 
Sjuksköterskor ansvarar för patientens omvårdnad och är därmed involverade i 
merparten av patientens vård. Omvårdnaden är inte tidsbegränsad eller avgränsad till 
särskilda tillfällen utan sjuksköterskan förväntas stödja patienten och anhöriga 
kontinuerligt vilket kan skapa en hög emotionell belastning. Till skillnad från andra 
yrkesgrupper med hög risk för att drabbas av CF är sjuksköterskor mer utsatta då de inte 
bara finns med i patientens liv som observatörer utan snarare som en partner på 
patientens väg genom hälso- och sjukvården. Eftersom definitionen av CF och dess 
inverkan på sjuksköterskor inte är helt klarlagd har det heller inte utforskats eller 
beskrivits tillräckligt på ett sätt som tillåter sjuksköterskor att identifiera sig med och 
hantera CF på ett adekvat sätt (Boyle 2011). 
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Konsekvenser av compassion fatigue 
Enligt Boyle (2011) är de negativa konsekvenserna för sjuksköterskor av att vårda svårt 
sjuka relativt ouppmärksammade och det finns sällan en struktur inom 
arbetsorganisationen för att stödja sjuksköterskor med deras känslomässiga belastning. 
Adimando (2017) menar att CF kan utvecklas vid långvariga empatiskt engagerande 
möten med lidande och traumatiserade patienter. Konsekvenserna för den drabbade 
sjuksköterskan innebär både psykiskt, fysiskt och emotionellt lidande. Till följd av detta 
kan både privatliv och yrkesliv bli lidande och kan på arbetet visa sig i minskad 
prestation, lågt engagemang och därmed en ökad tendens till misstag.  
 
En annan konsekvens av CF är att patienters delaktighet i sin vård kan påverkas 
negativt. När sjuksköterskan känner ett psykiskt lidande och emotionell trötthet kan det 
vara svårt att ge den goda vård som enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 109) krävs 
för att patienten ska kunna uppleva en delaktighet i sin vård. Vid långvarig vård riskerar 
patienter att bli väldigt sårbara. Patienten bör känna en delaktighet för att minska denna 
sårbarhet och kunna uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 108). 
 

Sekundär Traumatisk Stress 
Enligt Hinderer et. al. (2014) beskrivs sekundär traumatisk stress (STS) i litteraturen 
som antingen en komponent av compassion fatigue eller att de två begreppen beskriver 
samma fenomen. STS är ett resultat av att vårda svårt traumatiserade patienter. Det 
innebär att sjuksköterskan får symtom liknande posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) så 
som irritabilitet, ilska, koncentrationssvårigheter och ofrivilliga påträngande 
minnesbilder.  
 
Människor som arbetar inom hjälpande yrken, till exempel sjuksköterskor, kan ses som 
sekundära vittnen till trauman andra individer utsatts för. Det kan handla om soldaters 
upplevelser av krig, patienter som varit med om traumatiska olyckshändelser och 
människor som utsatts för fysiskt- och psykiskt våld eller våldtäkt. Det är oftast svårt för 
sjuksköterskor att inte bli emotionellt påverkade när de arbetar med dessa patienter 
(Melvin, 2015). 
 
I omvårdnadsprocessen ingår datainsamling om patienters behov, risker och resurser 
vilket synliggör patientens livsvärld, denna kunskap är också grunden för att kunna 
bedriva en personcentrerad vård. Många sjuksköterskor uttrycker en svårighet med att 
inte ta med sig jobbet hem. Bilder av patientens trauma blir ofta kvar i tankarna även 
efter arbetspassens slut. Denna upprepade exponering kan ge negativa konsekvenser för 
sjuksköterskans vardagsliv. De fem vanligaste symptomen av STS är sömnsvårigheter, 
påträngande tankar om patienter, irritation, minskade aktivitetsnivåer och en försämrad 
framtidstro (Melvin, 2015). 
 

Compassion Satisfaction 
Compassion satisfaction (CS) beskrivs som motsatsen till CF.  Även om sjuksköterskan 
utsätts för samma riskfaktorer i form av patientkontakt och stress så fortsätter de att 
trivas i befintliga arbetsförhållanden. CS hjälper sjuksköterskan att knyta an till sina 
patienter oavsett omständigheterna vilket leder till mer meningsfulla möten mellan 
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sjuksköterskan och patienten (Coetzee & Klopper 2010). CS kan ses som en skyddande 
faktor gentemot eventuella negativa konsekvenser från att arbeta i vården. CS upplevs 
när vårdaren genom altruistiska handlingar och empatiskt engagemang lindrar 
patientens lidande. Handlingarna och resultatet ger vårdaren en känsla av mening, hopp 
och optimism vilket i sin tur leder till att viljan att fortsätta arbeta inom vården ökar. 
Resultatet blir att vårdaren får en ökad motståndskraft gentemot de negativa aspekterna 
av arbetet (Sacco & Copel 2018). 
 
Det har också konstaterats att risken för att drabbas av negativa konsekvenser genom 
det vårdande yrket är störst hos de mest empatiska sjuksköterskorna. Samtidigt ses en 
ökad vårdkvalitet när sjuksköterskor som uppvisar en hög grad av empati upplever en 
känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse, vilket kan uppstå genom att vårda svårt 
lidande patienter (Sacco & Copel 2018). Sjuksköterskor med hög nivå av CS löper en 
minskad risk att drabbas av CF, utmattningssyndrom och STS tack vare en bättre 
förmåga att bearbeta svåra händelser. CS kan alltså minska risken för att sjuksköterskan 
drabbas av negativa konsekvenser på grund av sitt vårdande yrke (Flynn Makic 2015). 
 

Utmattningssyndrom 
Socialstyrelsen (2003) definierar utmattningssyndrom som en fysisk, psykisk och 
emotionell utmattning som beror på en ihållande utsatthet för emotionellt krävande 
situationer. Socialstyrelsen (2017) beskriver också att ett långvarigt stresspåslag ökar 
risken för att utveckla utmattningssyndrom. När kroppen inte får tid till återhämtning 
rubbas balansen i kroppen vilket ger en uttalad fysisk och psykisk utmattning. Enligt 
Todaro-Franceschi (2015, ss. 142-143) kan utmattningssyndrom även visa sig som 
bland annat minnesstörningar, passivitet, irritabilitet, nedstämdhet och missnöje med 
sina prestationer. 
 
Utmattningssyndrom är förknippat med arbetsrelaterade problem, till exempel tidsbrist 
och hög arbetsbelastning, och kan leda till en minskad empatisk förmåga hos vårdarna 
samt ett olämpligt beteende mot både patienter och arbetskamrater (Socialstyrelsen 
2003). 
 

Professional Quality of Life Scale 
Genom att använda tre skalor som mäter CS, utmattningssyndrom respektive STS, 
mäter Professional Quality of Life (ProQOL) individens nivå av CS och CF. De tre 
skalorna består av 10 påståenden vardera. Påståendena skattas av individen som 
avseende överensstämmelse med sin situation på en numerisk skala på 1-5. Utifrån den 
totala summan kan individen antingen bedömas ha en låg, medel eller hög risk för att 
utveckla CF. Instrumentet mäter yrkets potentiella positiva och negativa effekter på 
individer som arbetar inom vårdande professioner. Resultatet kan sedan användas som 
ett mått på grad av professionell livskvalitet. Huvudaspekterna av ProQOL är CS och 
CF där CF i sin tur består av de två begreppen STS och utmattningssyndrom. STS och 
CF används ofta synonymt men i ProQOL skiljs de två åt och STS betraktas som en 
undergrupp till CF (Stamm 2010). 
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Skillnader mellan de olika diagnoserna 
Skillnaden mellan utmattningssyndrom och CF kan beskrivas som att 
utmattningssyndrom drabbar den individ som trots maximal prestation inte når uppsatta 
mål medan CF drabbar vårdare som inte lyckas lindra lidandet hos den individ den 
vårdar (Yoder 2008). CF kan beskrivas som en konsekvens av att vårda lidande 
patienter medan utmattningssyndrom är en konsekvens av att arbeta i en dålig 
arbetsmiljö med hög arbetsbelastning vilket gör vårdaren oförmögen att utföra sina 
arbetsuppgifter (Perry et. al. 2011). Utmattningssyndrom uppstår ofta successivt under 
en längre period (Todaro-Franceschi 2015, s. 134; Boyle 2011) medan CF uppstår mer 
akut (Boyle 2011; Perry et. al. 2011). Vidare menar Perry et. al. (2011) att vid 
utmattningssyndrom gynnas individen av att bli sjukskriven eller att undvika de 
stressutlösande situationerna. Det är fortfarande inte fastställt vad den mest gynnsamma 
behandlingen vid CF är, då CF tros ha mer långvariga effekter på individen än 
utmattningssyndrom. Ytterligare har tidigare forskning visat att en vårdare som drabbats 
av utmattningssyndrom löper en ökad risk att drabbas av CF. 
 
Skillnaden mellan CF och tillstånd som ställföreträdande traumatisk stress, sekundär 
traumatisk stress (STS) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ligger i att vid de 
senare så utsätts vårdaren för en specifik traumatisk händelse medan CF innebär att 
vårdaren möter en traumatiserad person och omedvetet tar åt sig från patientens trauma 
(Perry et. al. 2011). Coetzee och Klopper (2010) beskriver i sin studie att CF orsakas av 
en långvarig, intensiv och kontinuerlig patientomvårdnad samt exponering för stress. 
PTSD drabbar människor som varit i direkt kontakt med traumatiserande händelser. Till 
skillnad från PTSD är STS ett resultat av omvårdnaden av patienter som varit med om 
traumatiserande händelser och drabbar individer som själva inte upplevt trauma (Beck 
2011). 
 
Etisk stress uppstår när vårdaren vet vad som är rätt att göra men inte kan utföra det på 
grund av restriktioner på arbetsplatsen. Symptom på etisk stress liknar de vid CF men 
uppkomsten beror på olika faktorer i arbetsmiljön (Todaro-Franceschi 2015, s. 114). 
Etisk stress kan leda till CF (Todaro-Franceschi 2015, s. 114; Perry et. al. 2011) men 
generellt uppfattas det av vårdpersonal vara två separata upplevelser och att CF är det 
som främst hämmar förmågan att vårda (Perry et. al. 2011).  
 

Avgränsningsområde 
STS och CF har ofta använts synonymt nästan så att orden blivit utbytbara. Gemensamt 
för begreppen är att de beskriver en negativ påverkan av sjuksköterskans hälsa till följd 
av möten med svårt lidande patienter. Figley (2002, ss. 2-3) menar att CF fortfarande är 
under utveckling och att den nuvarande benämningen på begreppet är den senaste och 
den mest användarvänliga. Coetzee och Klopper (2010) kommer i sin begreppsanalys 
fram till att begreppet CF oftast definieras på samma sätt som STS i befintlig forskning 
trots att begreppen enligt andra studier inte är synonyma med varandra. På grund av 
oklarheter och brist på konsensus om begreppen och dess betydelse kommer denna 
litteraturstudie endast att använda begreppet compassion fatigue. 
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PROBLEMFORMULERING 
Empati är en viktig egenskap hos en sjuksköterska för att kunna ge en god omvårdnad. 
Compassion fatigue beskrivs som en emotionell utmattning som kan utvecklas hos 
sjuksköterskor som under en längre tid är empatiskt engagerade med lidande och 
traumatiserade patienter. Compassion fatigue påverkar sjuksköterskan både fysiskt och 
psykiskt och hämmar sjuksköterskans förmåga att vårda. Sjuksköterskor löper enligt 
tidigare forskning en ökad risk för att drabbas av compassion fatigue, samtidigt saknas 
det kunskap om vad de innebär för individen. Genom att bidra till en ökad kunskap om 
riskfaktorer, symtom och påverkan på livet för sjuksköterskor som denna studie syftar 
till kan en ökad ohälsa inom yrkesgruppen förhoppningsvis i framtiden förebyggas. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva compassion fatigue ur ett sjuksköterskeperspektiv samt beskriva 
vilka faktorer som orsakar uppkomsten. 
 
METOD 

Design 
Examensarbetet är genomfört som en litteraturöversikt. Att göra en litteraturöversikt 
kan vara fördelaktigt när ämnesområdet kan besvaras med både kvantitativa och 
kvalitativa studier. Syftet med denna metod är att skapa en samlad bild av 
kunskapsläget inom ett specifikt ämnesområde (Segesten 2012, s. 100). Valet av att 
använda denna metod var relevant då denna uppsatsens syfte kunde besvaras av både 
kvalitativa och kvantitativa studier.  

 
Datainsamling och Urval 
Databasen Cinahl användes initialt då den huvudsakligen är inriktad på omvårdnad. 
Eftersom arbetet är inriktad på orsaker till CF och sjuksköterskans upplevelser så 
inleddes sökningen med sökorden ”compassion fatigue” och nurs*. Begränsningarna 
som användes var ”peer reviewed”, Boolean/Phrase, ”abstract available”, ”research 
article” och ”English language” samt en tidsbegränsning med artiklar som publicerades 
tidigast 2008. Sökningen gav 118 träffar varav samtliga titlar lästes. Av de titlar som 
tycktes vara betydelsefulla för syftet av detta arbete lästes 68 abstrakt. Titlar som 
innehöll ord som empati, sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter, demografi, 
skuld, proQOL, symptom och psykologiska faktorer ingick här. Av de 68 artiklar som 
abstrakt lästes igenom, genomfördes en noggrann granskning av 26 artiklar med hjälp 
av Fribergs (2012, ss. 138-139) granskningsmall av både kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Slutligen valdes 11 artiklar vars resultat påvisade relevanta data 
för just detta arbete. Datainsamlingen syns i tabell 1, exklusions- och inklusionskriterier 
presenteras i tabell 2. En artikelmatris sammanställdes och återfinns som bilaga 1.   
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Tabell 1 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl ”compassion 
fatigue” 
 
nurs* 

Boolean/phrases, 
Peer-reviewed, 
Abstract 
available, 
English 
language, 
Research article, 
år 2008-2018 

118 68 26 11 

 
 
Under granskningsfasen av artiklarna uppmärksammades att flera forskare refererade 
till en artikel. Denna artikel var av relevans för detta arbete och därför genomfördes 
ytterlig sökning i databasen Cinahl men Högskolan i Borås hade inte tillgång till just 
denna artikel. Efterfrågningar gjordes och inloggning till Göteborgs Universitet delades 
med författarna. Cinahl användes denna gång med genom Göteborgs Universitet och 
artikeln fanns tillgänglig. Enligt Östlundh (2012, ss. 75-76) kallas denna metod för 
sekundärsökning. 
  
Tabell 2. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Majoriteten av deltagarna ska vara 
legitimerade sjuksköterskor. Artiklar äldre än tio år. 

Att artiklarnas resultat svarar på 
denna litteraturöversikts syfte. 

Artiklar som inte är skrivna på 
engelska. 

Att artiklarna ska vara publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter.  

Kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

 
Dataanalys 
Analys av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna genomfördes i följande steg enligt 
Fribergs (2012, ss. 136-138) granskningsmodell. Initialt lästes artiklarna igenom 
upprepade gånger för att få en fördjupad förståelse för innehåll och helhet. Därefter 
jämfördes de olika artiklarna sinsemellan för att skapa en struktur och kunskap om 
artiklarnas skillnader och likheter i bakgrund, syfte, metod, analys och resultat. 
Avslutningsvis i dataanalysen formulerades en sammanställning av artiklarna samt de 
likheter och skillnader som framkommit. För att få en bättre översikt sorterades 
resultatet från samtliga valda artiklar till nio kategorier: ålder, kön, erfarenhet som 
sjuksköterska, utbildningsnivå, arbetstider, organisatoriska problem, sjuksköterskan 
själv, omvårdnad och konsekvenser av compassion fatigue. Den största delen av 
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kvantitativa data placerades under de fem förstnämnda kategorierna medan de sista 
kategorierna innehåller främst kvalitativa data. Demografiska variabler hittades i de 
kvantitativa artiklarna och sammanställdes under relevant rubrik i resultatet. Kvalitativa 
data analyserades och därefter skapades passande underrubriker. Arbetets syfte 
användes som grund för att bestämma vilka begrepp som var relevanta.  
 
 
 
RESULTAT 
Resultatet i litteraturöversikten baseras på elva artiklar varav sju med kvantitativ ansats, 
två med kvalitativ ansats samt två med båda ansatserna. Efter granskning av artiklarna 
sorterades resultatet i kategorier som presenteras nedan i tabell 3. 
 
Tabell 3. 
Demografiska variabler • Ålder 

• Kön 
• Antal år som sjuksköterska 
• Utbildningsnivå 
• Arbetstider 

Sjuksköterskans upplevelser • Organisatoriska problem 
• Sjuksköterskan själv 
• Omvårdnad 
• Konsekvenser av Compassion fatigue 

 

Ålder 
Duarte och Pinto-Gouveias (2017a) resultat visar att CS nivån är signifikant högre bland 
äldre sjuksköterskor. Detta stärks ytterligare av Hunsaker, Chen, Maughan och Heaston 
(2015) som kom fram till samma slutsats. De visade även att deltagarna med lägre ålder 
hade högre nivåer av utmattningssyndrom och CF än deltagarna med högre ålder. En 
annan artikel som styrker att CF nivån är lägre hos äldre sjuksköterskor, är Mooney et. 
al. (2017) forskning. De visar att CF nivån sjunker signifikant med högre ålder. 
Hunsaker et. al. (2015) studie som visar också att sjuksköterskor med högre ålder har en 
lägre CF nivå. Detta motsägs dock av Yoders (2008) resultat som kom fram till att de 
äldsta deltagarna som var över 60 år gamla hade den högsta nivån av CF av alla 
deltagare i studien. Deltagarna som hade den lägsta nivån av CF var mellan 30 och 39 år 
gamla.  
 

Kön 
En studie med 86 deltagare bestående av onkologisjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor visade en tydlig skillnad mellan män och kvinnor gällande 
nivån av CS och CF. De kom fram till att män har signifikant högre grad av CS än sina 
kvinnliga kollegor, samtidigt som graden av CF hos männen också var lägre än 
kvinnorna (Mooney et. al. 2017). Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) visar att 
incidensen av CF är signifikant högre hos kvinnliga sjuksköterskor än manliga. Denna 
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skillnad mellan könen visas inte av de andra artiklarna som används i denna 
litteraturstudie. Duarte och Pinto-Gouveia (2017a) kom inte fram till någon signifikant 
skillnad och inte heller Hunsaker et. al. (2015).  
 

Antal år som sjuksköterska 
I artiklarnas resultat ses en trend som visar att färre år som sjuksköterska, det vill säga 
kortare arbetserfarenhet, har ett positivt samband med graden av CF. Både Mooney et. 
al. (2017) och Kolthoff och Hickmann (2016) kommer fram till att erfarna 
sjuksköterskor tenderar att ha lägre nivåer av CF. En annan liknelse mellan de två 
resultaten är att arbetserfarenheten inte visar någon signifikant skillnad i graden av CS. 
Deltagarna som blev intervjuade i en annan studie stärker denna slutsats genom att de 
upplevde arbetserfarenhet som en skyddande faktor mot uppkomsten av CF (Perry et. 
al. 2011). Hunsaker et. al. (2015) resultat visar inget signifikant samband mellan CF 
nivån och arbetserfarenhet, däremot lyfter de fram att CS nivån är högre hos 
sjuksköterskorna som arbetat längre.  
 
I Yoders (2008) resultat syns inte denna trend. Hon delade upp deltagarna i tre grupper 
efter arbetserfarenhet och gruppen med lägst arbetserfarenhet, under 10 år, hade 
signifikant högre grad av CS än mellangruppen med deltagarna som arbetat mellan 10-
19 år. Den sista gruppen, som arbetat över 20 år, har också högre grad av CS än 
mellangruppen men lägre än den första.  
 

Utbildningsnivå 
Utbildningsnivån har ett samband med förekomst av CF och nivån av CS. En högre 
utbildning ger lägre nivåer av CF (Dominguez-Gomez & Rutledge 2009; Hunsaker et. 
al. 2015; Yoder 2008). I Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) framkommer att 
deltarare med magisterexamen hade en signifikant lägre nivå av CF än de som endast 
hade en kandidatexamen. En annan slutsats var att högre utbildade också gav en högre 
nivå av CS och en lägre nivå av utmattningssyndrom (Hunsaker et. al. 2015). Hinderer 
et. al. (2014) kommer däremot fram till att en högre utbildningsnivå ger en lägre nivå av 
CS och högre nivå utmattningssyndrom samtidigt som de upplevde mer etisk stress. 
 

Arbetstider 
Längden på arbetspass visar sig vara en faktor till CF hos flera forskares resultat. I en 
studie påträffades ingen skillnad på CF nivån mellan deltagarna som arbetade åtta- eller 
tolvtimmarspass. Däremot ser de en högre grad av CS hos sjuksköterskorna som 
arbetade åtta timmarspass (Hunsaker et. al. 2015). Hinderer et. al. (2014) styrker detta i 
resultatet då de finner att längre arbetspass ger högre grad av CF. En studie som 
motsäger detta är Yoders (2008), som kom fram till att CF poängen var signifikant 
högre hos de sjuksköterskor som arbetar åttatimmarspass än de som arbetar längre pass.  
 

Organisatoriska problem 
För de sjuksköterskor som deltog i Hunsakers et. al. (2015) artikel, som undersöker 
faktorer som bidrar till utveckling av CF, utmattningssyndrom och CS hos 
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akutsjuksköterskor, var CS poängen högre desto bättre stöd från ledningen de fick. 
Lägre stöd gav avsevärt högre risk för utveckling av CF.  Denna studie kom fram till att 
just stöd från ledningen var den faktorn med störst inverkan på CF nivå, 
utmattningssyndrom och CS nivå. Stressfulla situationer kan enligt deltagare från Yoder 
(2008) studie uppstå då ledningen fattar beslut som innebär förändringar i 
sjuksköterskans arbetsrutiner. Förändringarna kan innebära dokumentering, 
utbildningar, obligatoriska möten samt olika läkarbeslut som kan upplevas stressande. 
  
Sjuksköterskor upplevde att det inte enbart är stöd från ledningen som påverkar hälsan 
utan sämre stöd från kollegor (Perry et. al. 2011; Hinderer et. al. 2014) och personal 
från andra yrkesgrupper kan också bidra till symptom av CF (Perry et. al. 2011). De 
uppger även att fortsatt lågt stöd gör att upplevelsen av CF stärks. Sjuksköterskor 
upplevde att andra hade höga förväntningar på dem vilket kunde leda till att deltagarna 
ställer högre krav på sig själva. För att bibehålla en stark fasad bad inte deltagarna heller 
om stöd. Kombinationen av höga förväntningar från andra, höga krav på sig själv och 
begränsat stöd upplevdes av deltagarna vara en faktor till CF. Giarelli, Denigris, Fisher, 
Maley och Nolans (2016) resultat visar att en sämre kvalitet på kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och läkare, patienter samt anhöriga är en stor arbetsrelaterad 
stressfaktor som bidrar till utvecklingen av CF hos sjuksköterskor. 
 
Faktorer i arbetsmiljön som exempelvis överbeläggningar, ojämn arbetsfördelning, hög 
personalomsättning och när nya oerfarna sjuksköterskor anställs upplevs som stress i 
arbetet. På grund av den tunga arbetsbelastningen upplevde sjuksköterskorna att de inte 
hade tid för att skapa en god vårdrelation med patienten till den grad att patientsamtal 
bortprioriterades, detta uppfattades som en bidragande orsak till utveckling CF (Giarelli 
et. al. 2016). Att tidsbrist och tung arbetsbelastning är faktorer som bidrar till CF 
utveckling styrks av Perry et. al. (2011). För en deltagare i den studien var det inte 
ovanligt att gråta efter arbetspassen på grund av att sjuksköterskan inte hunnit bygga 
upp den goda vårdrelation till patient och anhöriga som hen velat. 

Sjuksköterskan själv 
Duarte och Pinto-Gouveia (2017a; 2017b) hittade ett samband mellan empati och CF då 
sjuksköterskor med högre empatisk förmåga även hade högre nivå av CF. För att mäta 
den empatiska förmågan användes självskattningsskalan Interpersonal Reactivity Index 
(Duarte & Pinto-Gouveia 2017a). Detta resultat visas även i Duarte, Pinto-Gouveia och 
Cruz (2016). De fann även att vissa deltagare upplevde skuldkänslor till följd av att de 
inte kunnat ge den vård som de velat (Duarte & Pinto-Gouveia 2017a; Duarte & Pinto-
Gouveia 2017b). Sjuksköterskor med CF upplevde stress och självtvivel när deras 
arbetsprestationer inte avspeglade deras egna professionella självbild (Giarelli et. al. 
2016), de kunde ”ta med sig jobbet hem” och reflektera över vad de kunde ha gjort 
bättre (Giarelli et. al. 2016; Melvin 2012). Yoder (2008) finner att känslan av att ”inte 
räcka till” är en stressfaktor som ökar risken för CF. Sjuksköterskans grad av 
självempati har ett positivt samband med en högre nivå av CS och därmed lägre nivå av 
CF och utmattningssyndrom. Detta kunde konstateras genom att först mäta nivån av 
självempati med självskattningsskalan Self-Compassion Scale. Att vara oflexibel som 
sjuksköterska höjer nivån av utmattningssyndrom och CF signifikant (Duarte & Pinto-
Gouveia 2017a).  
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Sjuksköterskor upplevde att stress i privatlivet har en negativ påverkan på 
välbefinnandet och därmed upplevdes CF nivån stiga (Giarellis et. al. 2016; Perry et. al. 
2011). I Giarellis et. al. (2016) studie svarade 30 procent av deltagarna att de upplevde 
detta. Deltagare i Yoders (2008) studie upplevde att oerfarenhet, bristande energinivå 
samt att inte märka av förvärrade tillstånd hos patienter som stressfaktorer som höjer 
risken för CF. Sjuksköterskor som deltog i Perry et. al. (2011) beskrev bland annat att 
personliga hälsoproblem och stress hemifrån kunde bidra till en större sårbarhet till CF. 
De nämner även ett upplevt behov av interventioner mot stress i syfte att undvika CF. 
Hinderer et. al. (2014) visade i sin forskning att sjuksköterskor som upplever mer CF 
symptom har en tendens att använda fler läkemedel och att de utförde färre 
fritidsaktiviteter. 
 
Avsaknad av kunskap om CF upplevdes som en orsak till CF bland deltagarna i Perry 
et. al. (2011). De menar att en ökad kunskap kunde i ett förebyggande syfte, skydda 
dem mot CF. Deltagarna uppgav att deras brist på kunskap kunde få dem att känna sig 
onormala gentemot andra och upplevde att om de hade mer kunskap innan CF 
utvecklades hade de kunnat hantera det tidigare. Enligt studien kan denna okunskap 
innebära att sjuksköterskorna inte vet om att de drabbats av just CF. 
 

Omvårdnad 
Meningslös vård upplevs av många sjuksköterskor som energikrävande och som en 
riskfaktor till CF. En sjuksköterska gav ett exempel på meningslös vård som när 
anhöriga kräver att sjukvården fortsätter med aggressiv behandling trots att det 
egentligen inte hjälper patienten (Yoder 2008). Även patienter med orealistiska 
förväntningar upplevs som en riskfaktor till CF (Giarelli et. al. 2016). Deltagare i Yoder 
(2008) och Giarelli et. al. (2016) studier uppger också att det är stressande att vårda 
krävande patienter och möta ohövliga anhöriga då detta ökar risken för CF.  
 
När deltagarna i Perry et. al. (2011) upplevde att de inte kunde göra något för att lindra 
patientens lidande gav det en känsla av hjälplöshet vilket ökade CF symptomen. Flera 
sjuksköterskor uppgav att det är väldigt krävande att vårda svårt fysiskt och psykiskt 
sjuka patienter samt individer som befinner sig vid livets slutskede (Yoder 2008; 
Melvin 2012). Enligt Melvin (2012) löper de sjuksköterskor som arbetar med sådana 
patienter under en längre period en större risk för att utveckla CF. Resultatet i studien 
visar att CF påverkar sjuksköterskans arbetsförmåga negativt. En sjuksköterska menar 
att hon kände ett så pass stort ansvar att det palliativa arbetet upplevdes mer som en del 
av hennes identitet än som en profession. Detta gav en känsla av negativ fysisk och 
emotionell påverkan då hon kände att hon förlorade en del av sig själv. Trots att några 
deltagare i studien uppvisade symptom på CF så upplevde de ändå vården av palliativa 
patienter som ett privilegium. 
 

Konsekvenser av compassion fatigue 
Flera sjuksköterskor beskriver att en påtaglig orkeslöshet var det första tecknet på att 
någonting var fel. Orkeslösheten kändes djupgående, progressiv och inkluderade både 
fysisk- och emotionell trötthet. Många upplevde att de hamnade i en ond cirkel av 
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orkeslöshet som manifesterade sig som en ”tung känsla i bröstet”, ”klump i halsen”, 
minnesstörningar samt en känsla av att ”hålla tillbaka tårarna” (Perry et. al. 2011). 
En deltagare i Melvin (2012) upplevde att hen inte återhämtade sig efter jobbet som hen 
kunde innan hen fick CF. En annan sjuksköterska uttryckte att hen inte kunde återhämta 
sig på sin semester.   
 
CF visade sig ha en negativ påverkan på sjuksköterskornas personliga relationer. En 
deltagare nämnde CF som en orsak till separationen med partnern. De förklarade att 
distraktionen från arbetet påverkade deras emotionella energi som behövdes för att hålla 
kontakten med familj och vänner. Sjuksköterskor med CF kunde välja att isolera sig 
från patienter och anhöriga och spendera mindre tid åt fritidsaktiviteter med andra. De 
upplevde att de blev cyniska och verkade ointresserade vilket påverkade det sociala livet 
negativt. Många sjuksköterskor som drabbats av CF överväger att lämna 
sjuksköterskeyrket helt och hållet på grund av bland annat upplevelsen av att inte kunna 
göra den skillnad som de velat när de bestämde sig för att bli sjuksköterskor (Perry et. 
al. 2011). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Under datainsamlingsfasen hittades flera artiklar på sökresultatets första sida som 
väckte så pass stort intresse att beslut fattades att de skulle granskas. Av de granskade 
artiklarna i den preliminära sökningens första sida valdes tre artiklar till denna 
litteraturstudie. Ytterligare sökningar med fler sökord gjordes i syfte att specificera 
sökresultatet men detta gav få och ibland inga träffar alls. Detta skulle kunna bero på att 
termen compassion fatigue är så pass nytt och fortfarande är under utveckling. Enligt 
Östlundh (2012, s. 58) kan ett överflöd av information om ett specifikt ämne komplicera 
sökningen. Ett sökresultat på 118 träffar tycktes vara en hanterbar mängd och därför 
togs beslutet att använda denna sökmetod. De 12 artiklar som använts i denna studie 
valdes för att de var representativa för CF. 
 
Sekundärsökningen gjordes som tidigare nämnt då ett författarnamn, Perry et. al. 
(2011), refererades till av flera andra.  Då artikeln användes så frekvent uppfattades den 
vara relevant inom ämnet. Efter granskning visade det sig att artikelns resultat svarade 
på denna litteraturstudiens syfte och gav en stor del av den kvalitativa datan som 
använts. Enligt Östlundh (2012, s. 75) är sekundärsökningar ett gott val eftersom man 
inte missar relevant litteratur. Hon menar även att dessa sökningar är en nödvändighet 
för ett bra slutresultat. Tillvägagångssättet att göra sekundärsökningen kan vara en 
fördel då artiklar av betydelse kan hittas genom fler metoder än att endast söka i 
databaser. Därför kan sekundärsökningen ses som en styrka i denna litteraturstudie.   
 
Att endast söka artiklar skrivna på engelska kan uppfattas som en svaghet i detta arbete 
eftersom viktig information skrivna på andra språk, som svenska, kan ha missats. 
Östlundh (2012, s. 76) skriver dock att det mesta av forskningen som finns tillgängligt 
är skriven på engelska. Ett inklusionskriterium var att majoriteten av deltagare i 
studierna skulle vara legitimerade sjuksköterskor. En klar majoritet av de valda 
artiklarna hade endast rekryterat sjuksköterskor som deltagare och detta är en fördel för 
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uppsatsens syfte då den var att undersöka sjuksköterskans upplevelser. Deltagarna i 
artiklarna arbetade dock på flera avdelningar med olika inriktningar. I detta arbetets 
resultat redovisas inte de skillnader på prevalensen av CF mellan olika avdelningar i 
syfte att resultatet ska vara mer generaliserbart för sjuksköterskor i allmänhet. Ett annat 
inklusionskriterium var att endast använda kvalitativ- och kvantitativa data. Dahlborg-
Lyckhage (2012, s. 163) menar att det kan vara svårt att urskilja sanning med ogrundade 
påståenden i kvalitativa data. I litteraturöversiktens resultat tycktes de kvalitativa data 
ge detaljerade beskrivningar och upplevelser av CF.  
 
Studierna genomfördes i sammanlagt tre länder: sju i USA, en i Kanada och tre i 
Portugal. Att inte fler studier som genomfördes i fler länder och världsdelar valdes kan 
ses som en svaghet i denna litteraturstudie eftersom generaliserbarheten till andra i yrket 
minskar. De portugisiska studierna skrevs av tre författare varav två var med i alla tre 
studier. Valet att behålla dessa artiklar kan ses som ytterligare en svaghet då det kan ha 
påverkat resultatet.   
 

Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnt är det vanligt att forskare blandar begreppen CF och STS. Flera av 
artiklarna som förklarar begreppet CF uppmärksammar att det råder bristande kunskap 
om just betydelsen av CF. Avsaknaden av kunskap om CF upplevdes av flera deltagare i 
Perry et. al. (2011) som en bidragande faktor till utvecklandet av tillståndet då de inte 
visste att de drabbats av just CF. Detta kan leda till att sjuksköterskor använder sig av 
felaktiga copingstrategier och behandlingar som kan resultera i ett förvärrat 
hälsotillstånd hos dem. Alternativt kanske de inte vidtar några åtgärder överhuvudtaget. 
Med denna risk i åtanke kan det påstås att vidare forskning inom området är en 
nödvändighet. Vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, bör 
informeras om CF och dess orsaker, konsekvenser och copingstrategier i syfte att färre 
ska drabbas. På den akademiska nivån har det saknats information om CF i 
sjuksköterskeutbildningen vilket kan bero på att termen CF är under utveckling och 
därav inte blivit en del av kursplanen. Coetzee och Klopper (2010) rekommenderar att 
information om CF bör ges till sjuksköterskestudenter så att de kan hantera 
arbetsrelaterad stress och utveckla copingstrategier i syfte att förhindra utveckling av 
CF. Befintlig vårdvetenskaplig litteratur lägger vikt vid att sjuksköterskor bör ha en 
öppenhet gentemot lidande patienter i syfte att närma sig patientens livsvärld. Enligt 
Dahlberg & Segesten (2010 s. 184) ska sjuksköterskan se, lyssna, förstå och känna in 
sig i patients livsvärld. Detta har en snarlik koppling till Birklers (2007, s. 47) 
beskrivning av empati. Resultatet visar att det finns ett samband mellan empati och CF 
då sjuksköterskor med högre empatisk förmåga även hade högre nivå av CF (Duarte & 
Pinto-Gouveia 2017a; Duarte & Pinto-Gouveia 2017b; Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz 
2016). Sjuksköterskans grad av självempati kan ses som en skyddande faktor mot CF då 
den bidrar till en ökad nivå av CS (Duarte & Pinto-Gouveia 2017a). Kunskapen om 
riskerna av att vårda bör därför framkomma tydligare på den akademiska nivån.  
 
Flera forskare påvisar att ålder och arbetserfarenhet som sjuksköterska har ett positiv 
samband med sjuksköterskornas välmående. Deltagare med högre ålder och längre 
arbetserfarenhet har en högre nivå av CS och lägre nivåer av både utmattningssyndrom 
och CF. Denna trend syns dock inte i Yoders (2008) resultat, som uppger att deltagarna 
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som ingick i forskningen hade lägre snittålder, och de var även mer välutbildade än 
genomsnittet i USA, där forskningen bedrevs. En högre utbildningsnivå kan enligt flera 
forskare vara en skyddande faktor mot utveckling av CF och det faktum att deltagarna i 
denna studie var mer välutbildade än genomsnittet i landet kan förklara det avvikande 
resultatet. Deltagarna delades även in i tre grupper utifrån arbetserfarenhet och 
majoriteten av de välutbildade sjuksköterskorna hamnade i gruppen som hade lägst 
erfarenhet. Detta kan vara orsaken till att den gruppen hade högre CS och lägre CF. En 
studie som motsäger detta är Hinderer et. al. (2014) som visar att en högre 
utbildningsnivå ger en lägre nivå av CS. Forskarna nämner att de högutbildade 
deltagarna hade en begränsad möjlighet till karriärsutveckling och att detta kunde ha 
bidragit till den låga CS nivån. Dessa deltagare upplevde även en ökad etisk stress som 
är en riskfaktor till CF. 
 
Att många sjuksköterskor som drabbats av CF blir sjukskrivna och överväger att lämna 
sjuksköterskeyrket är ohållbart för sjukvården. Det kan resultera i en ökad 
personalfrånvaro och personalomsättning och därmed minskad vårdkvalitet för 
patienter. Det kan även innebära en minskad belåtenhet för patienter, försämrad 
patientsäkerhet och svårigheter att anställa ny personal och behålla personal som redan 
finns (Wentzel & Brysiewicz 2014). Sjuksköterskor ska enligt Edman och Erichsen 
Andersson (2014 s. 525) förebygga vårdrelaterade skador men när sjuksköterskan är 
utmattad eller har en hög nivå av CF så försämras patientsäkerheten. Summan av 
konsekvenserna blir inte hållbart ur ett ekonomiskt, hälsomässigt eller organisatoriskt 
perspektiv. I världen råder det en stor brist på sjuksköterskor, enligt ICN är det inte 
ovanligt i vissa länder att en sjuksköterska ansvarar för 50 patienter (ICN 2013) och 
enligt Världshälsoorganisationen saknades det nio miljoner sjuksköterskor i världen 
2013 (WHO 2014). Kombinationen av att sjuksköterskor lämnar yrket i en redan hårt 
belastad sjukvård kan inte vara hållbart eller positivt för sjuksköterskor och patienter.   
 
Att sjuksköterskor som har CF isolerar sig från patienter och anhöriga (Perry et. al. 
2011) kan påverka den personcentrerade vården negativt. Tröttheten och den låga 
empatiska förmågan till följd av CF kan påverka sjuksköterskor till den grad att de 
kanske inte orkar möta patienter vilket kan resultera i en försämrad personcentrerad 
vård. Andra risker med att avskärma sig från patienter kan vara att missa viktiga 
förändringar i patienters hälsotillstånd som kan leda till vårdrelaterade skador. Den 
vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan också försämras. Wiklund 
(2003, s. 155) beskriver att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en 
väsentlig del av vårdandet. Coatzee och Klopper (2010) beskriver att CS är en känsla av 
att lyckas med att lindra sina patienters lidande och stärka deras hälsa. Detta kan leda till 
en känsla av glädje och meningsfullhet för sjuksköterskan. Det sin i tur kan skapa en 
skyddande effekt gentemot att drabbas av CF då sjuksköterskan oftast kan fokusera på 
de positiva hen lyckas utföra i sitt arbete istället för eventuella brister. Genom att i 
verksamheten lyfta CS kan en bättre arbetsmiljö skapas. 
 
Sjuksköterskeidealen som råder i samhället karaktäriserar sjuksköterskan som en 
individ med flera goda egenskaper. De förväntas vara duktiga på att kommunicera och 
lösa problem, uppvisa emotionell stabilitet, vara empatiska, flexibla och behålla ett gott 
bemötande samtidigt som de förväntas ha en god fysisk uthållighet och agera snabbt när 
akuta problem uppstår. Bilden på den ideala sjuksköterskan kan ha en negativ inverkan 
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på sjuksköterskans hälsa. Vosseler, Birnbaum, Prochowski och Zech (2006) menar att 
denna traditionella syn på sjuksköterskan som finns djupt rotad hos människor blivit 
föråldrad och därmed inaktuell då sjuksköterskeyrket genomgått omfattande 
förändringar. Risken med att den egna professionella självbilden överensstämmer med 
de sjuksköterskeidealen som råder i samhället kan vara att det leder till att 
sjuksköterskor tvivlar på sig själva i sin yrkesroll. Kombinationen av känslan av att inte 
räcka till, höga förväntningar från kollegor och sjuksköterskeidealen kan leda till att 
sjuksköterskor pressar sig själva för hårt på arbetet som i sin tur kan leda till CF 
(Giarelli et. al. 2016). Då den rådande sjuksköterskeidealen kan vara skadlig för 
sjuksköterskans hälsa bör den motverkas på ett grundligt sätt. 
 
SLUTSATSER 
En sund arbetsmiljö med ledning och kollegor som stödjer sjuksköterskan är viktig för 
sjuksköterskans välmående, trivsel och hälsa. Dahlberg och Segesten (2010, s. 48) 
beskriver hälsa som ”ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande”. För att 
sjuksköterskan ska kunna uppleva och uppnå hälsa så som den beskrivits bör preventiva 
åtgärder mot CF utvecklas och implementeras inom hälso- och sjukvården. Information 
om CF bör ges till sjuksköterskestudenter och copingstrategier borde utvecklas. 
Exempel på copingstrategier kan vara gruppaktiviteter inom arbetsgruppen, 
gruppreflektion på arbetsplatsen, terapi, träning, massage och meditation. 
Förbättringarna kan minska personalomsättningen, ekonomiska kostnader för 
organisationen samt förbättra patientens vårdkvalitet.  
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quality of work 
life and risk for 

Att undersöka faktorer 
som påverkar 
sjuksköterskans 
upplevda professionell 
livskvalitet samt risker 
till CF.  

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats med 
frågeformulär och 
djupgående intervjuer 
med 20 sjuksköterskor. 
Variablerna är 
sjuksköterskans 
karaktärsdrag, stress i 
privatlivet samt 
professionell 
livskvalitet.  

30 procent av 
deltagarna var i 
riskzonen för CF 
på grund av 
stressorer i 
privatlivet.  
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compassion 
fatigue among 
oncology 
nurses: a 
mixed methods 
study 
 
Oncology 
nursing forum 

 
Inklusionskriterier: 
legitimerade 
sjuksköterskor på en 
onkologiavdelning. 

Hinderer, K., 
von Reuden, 
K., Friedmann, 
E., McQuillan, 
K., Gilmore, 
R., Kramer, B. 
& Murray, M. 
 
2014 
 
Burnout, 
compassion 
fatigue, 
compassion 
satisfaction 
and secondary 
traumatic 
stress in 
trauma nurses.  
 
Journal of 
trauma nursing 

Att undersöka CS, CF 
och 
utmattningssyndrom 
hos sjuksköterskor som 
arbetar med trauma. 

Tvärsnittsstudie med 
kvantitativ ansats, 128 
sjuksköterskor deltog. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som har 
direkt kontakt med 
patienter i arbetet och 
de ska arbeta på trauma 
avdelningar.  
 

Längden på 
arbetspassen har 
ett samband med 
CF. Längre pass 
ger ökad nivå av 
CF, högre 
utbildningsnivå ger 
också ökad nivå av 
CF. De som har Cf 
har sämre relation 
till kollegor.   

Hunsaker, S., 
Chen, H-C., 
Maughan, D. 
& Heaston, S.  
 
2015 
 
Factors that 
influence the 
development 
of compassion 
fatigue, 
burnout and 
compassion 
satisfaction in 
emergency 
department 

Att bestämma 
prevalens samt att 
identifiera 
demografiska och 
arbetsrelaterade 
faktorer som bidrar till 
utveckling av CF, CS 
och 
utmattningssyndrom 
hos akutsjuksköterskor 
i USA.  

En icke experimentell 
deskriptiv 
medkvantitativansats, 
278 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: De 
ska arbeta minst åtta 
timmar per vecka på 
akutvårdsavdelning, 
minst åtta timmars 
patientarbete per vecka 
och ha minst ett års 
arbetserfarenhet på 
akuten.  
 
 

Ett lågt stöd från 
ledningen, låg 
ålder, låg 
utbildningsnivå 
och låg 
arbetserfarenhet 
ger en ökad risk 
CF. 
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nurses.  
 
Journal of 
nursing 
scholarship 
Kolthoff, K. L. 
& Hickman, S. 
E. 
 
2016 
 
Compassion 
fatigue among 
nurses working 
with older 
adults 
 
Geriatric 
nursing 

Syftet är att beskriva 
incidensen av CF, 
utmattningssyndrom 
och CS hos 
sjuksköterskor som 
arbetar med äldre samt 
att beskriva sambandet 
mellan CF, 
utmattningsyndrom 
samt CS och 
sjuksköterskans 
yrkeserfarenhet 

I studien användes 
frågeformulär där 42 
sjuksköterskor av 50 
deltog. 
 
Inklusionskriterier: 
arbeta halv- eller heltid 
på geriatrisk avdelning, 
arbeta patientnära och 
att den geriatriska 
avdelningen är deras 
huvudsakliga 
arbetsplats.  
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med 
högre befattning som 
inte arbetar direkt med 
patienter.  

Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
visade högre 
nivåer av CF än 
erfarna 
sjuksköterskor.  

Melvin, C. S. 
 
2012 
 
Professional 
compassion 
fatigue: what is 
the true cost of 
nurses caring 
for the dying?  
 
International 
journal of 
palliative 
nursing 

Att undersöka 
incidensen CF hos 
sjuksköterskor inom 
hospice och palliativ 
vård, samt undersöka 
vanliga konsekvenser 
av CF och vilka coping 
strategier som 
sjuksköterskor tar sig 
an. 

Deskriptiv kvalitativ 
studie. Semi-
strukturerade intervjuer 
med sex mycket 
erfarna sjuksköterskor 
som arbetar på hospice.  

Deltagarna känner 
till riskerna att 
utveckla CF, varav 
en av deltagarna 
upplevde CF 
symtom under 
intervjun. Alla 
deltagarna 
upplevde fysiska 
och emotionella 
konsekvenser av 
att vårda patienter i 
livets slutskede. 
De beskrev också 
behovet av att dra 
professionella 
gränser för att 
kunna fortsätta 
arbeta med dessa 
patienter. 

Mooney, C., 
Fetter, K., 
Gross, B., 
Rinehart, C., 

Att undersöka nivån av 
CF hos IVA och 
onkologisjuksköterskor 

En icke experimentell 
deskriptiv studie med 
kvantitativansats, 86 
utav 102 

Män har högre 
grad av CS, längre 
arbetserfarenhet 
ger lägre nivåer av 
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Lynch, C. & 
Rogers, F. 
 
2017 
 
A preliminary 
analysis of 
compassion 
satisfaction 
and 
compassion 
fatigue with 
considerations 
for nursing 
unit 
specialization 
and 
demographic 
factors. 
 
Journal of 
trauma nursing 

sjuksköterskor var med 
under hela studien.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskorna var 
skulle svara på hela 
proQOL formuläret. 

CF, hög ålder ger 
lägre CF.  

Perry, B., 
Toffner, G., 
Merrick, T. & 
Dalton, J. 
 
2011 
 
An exploration 
of the 
experience of 
compassion 
fatigue in 
clinical 
oncology 
nurses 
 
Canadian 
oncology 
nursing journal 

Syftet var att 
undersöka hur 
kanadensiska onkologi 
sjuksköterskor 
beskriver sina 
upplevelser av CF. 

Deskriptiv kvalitativ 
studie med ett 
webbaserat 
frågeformulär och 
beskriva sina 
erfarenheter av CF. 19 
sjuksköterskor deltog i 
studien.  
 
Inklusionskriterier: 
onkologi 
sjuksköterskor som 
upplevde CF, att de 
hade tillgång till 
internet och att de 
skulle kunna tala 
engelska eller franska 

CF bidrog till en 
lägre vårdkvalitet 
enligt deltagarna 
själva. Nivån på 
CF minskar med 
stöd från kollegor, 
balans i arbetslivet, 
anknytning och 
bekräftelse samt 
högre ålder och 
erfarenhet. 

Yoder, E. A. 
 
2008 
 
Compassion 
fatigue in 
nurses 

Syftet är att beskriva 
utbredningen av 
compassion fatigue hos 
sjuksköterskor samt 
undersöka vilka 
situationer som leder 
till compassion fatigue. 

Forskarna har använt 
både kvalitativ- och 
kvantitativmetod i 
resultatet. 106 
sjuksköterskor svarade 
på två delar av ett 
tredelat frågeformulär. 

Resultatet visar att 
incidensen av CF 
är högre vid längre 
arbetstider. 15% av 
deltagarna är i 
riskzonen för CF. 
Vanligaste orsaken 
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Applied 
nursing 
research 

Syftet är också att 
beskriva vilka 
copingstrategier som 
används. 

Av dem svarade 71 på 
alla tre delar, dessa 
svar har använts till 
den kvalitativa delen av 
resultatet. 
 
Sjuksköterskorna som 
deltog i studien 
arbetade i 
hemsjukvården, 
akutmottagningen, 
intensivvårdsavdelning, 
komplex 
vårdavdelning, 
onkologiavdelning 
samt kirurgavdelning. 

är 
omvårdnadsarbete.   
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