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Sammanfattning 
Sjuksköterskans arbete, förhållningssätt och arbetsmiljö regleras i etiska koder, lagar och 
förordningar. Hen visar omsorg om patienten genom omvårdnad i dennes hela kontext. Trenden 
är att sjuksköterskan skall vårda personcentrerat och inte bara utföra uppgifter av teknologisk 
karaktär, det förstnämnda ställer krav på empati. En god omsorg och ett personcentrerat 
arbetssätt kan ses som en utmaning att hantera i sjuksköterskans arbetsmiljö. När 
sjuksköterskan inte klarar detta kan hen utveckla samvetsstress. Litteraturöversikten syftade till 
att beskriva upplevelsen av samvetsstress. Artikelsökning i databaser på termen compassion 
fatigue genomfördes och en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier från Nordamerika, 
Kina och Portugal granskades. Totalt 12 artiklar samt en avhandling inkluderades i översikten. 
Resultatet delades in i tre huvudkategorier och totalt 14 subkategorier. Kategorierna besvarar 
frågeställningarna: faktorer som påverkar samvetsstress, symtom på samvetsstress och hur 
sjuksköterskor hanterar samvetsstress. Påverkansfaktorer var erfarenhet, förmåga till 
gränssättning, organisatoriska faktorer och svåra etiska frågeställningar. Symtomen var 
avskärmning, minskad tolerans, upplevelse av inkompetens och fysisk utmattning. 
Sjuksköterskan hanterar samvetsstress genom att prioritera sitt sociala liv, söka ledighet, byta 
patient, utbilda sig och byta arbete. I studier inom området råder en viss begreppsförvirring och 
olika forskare studerar och tolkar begreppen olika. Sjuksköterskor och organisationer har en 
begränsad kunskap om fenomenet. Bredden i funna studier bidrar med kunskapsunderlag om 
fenomenet samvetsstress. Utbildningsinsatser om fenomenet samvetsstress både inom 
utbildningsväsendet, för organisationen och sjuksköterskor i klinisk verksamhet är indicerat för 
att arbeta preventivt mot utveckling av samvetsstress. 

 

Nyckelord: Compassion fatigue, Nursing, Coping, Experience, Stress of conscience. 
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INLEDNING  
Sjuksköterskan arbetar generellt inom välfärdssektorn som anses vara den mest psykiskt 
påfrestande arbetsmiljön inom arbetslivet idag, i synnerhet landstingsanställdas arbetsmiljö 
(Socialstyrelsen, 2009). 2014 var vård – och omsorgspersonal den mest representerade gruppen 
i svensk sjukskrivningsstatistik och utgjorde då en femtedel av alla sjukskrivningar 
(Försäkringskassan, 2015:1). Sjuksköterskans ohälsa påverkar inte bara individen, utan även 
kollegor, patienter och närstående. Ytterst utgör detta risker för vårdkvaliteten och 
patientsäkerheten. Upplevelse av otillräcklighet kan leda till något som, i svensk terminologi, 
kommit att kallas samvetsstress. För att kunna förebygga samvetsstress hos vårdpersonal är det 
viktigt att fördjupa förståelsen för fenomenet genom analys av tidigare forskning.  

BAKGRUND 
Arbetsplatsen spelar en viktig roll i individens välbefinnande och hälsa. I samhällen där 
lönearbete är normen är arbetet centralt för individens identitet, sociala roller, status och för att 
uppfylla individens psykosociala behov. Arbetet är också en betydande faktor för vår fysiska 
och mentala hälsa och mortalitet (Waddell & Burton, 2006). Negativa aspekter kan 
sammankopplas med arbetet där fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan utgöra 
hälsorisker (Lindberg & Vingård, 2012). Arbetsuppgifter i den patientnära vården innebär både 
fysiska och psykiska påverkansfaktorer i, ofta upplevt, högt tempo. Arbetsmiljön inom hälso- 
och sjukvård är i nutid en frekvent omtalad fråga såväl politiskt som i media.  

Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskans arbete, förhållningssätt och arbetsmiljö regleras i etiska koder, lagar och 
förordningar. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor sammanfattas sjuksköterskans riktlinjer för 
etiskt handlande i professionen. Riktlinjerna omfattar fyra områden gentemot allmänheten, i 
professionen, i yrkesutövningen och gentemot sina medarbetare (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014, s. 5-6). Sjuksköterskan skall medverka till en vårdkultur som 
främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. Sjuksköterskan arbetar utifrån en 
humanistisk människosyn, individen är unik och skall bemötas utifrån sina unika egenskaper. 
Personen blir en patient först när hen vårdas. En utvidgning av värdegrunden inkluderar hänsyn 
till patientens familj, närstående, omgivning och miljö (SSF, 2010). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) skall hälso- och sjukvården främja en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god vård vilket innebär att den ska vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet. Vården skall vara lättillgänglig samt bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Vården utformas och genomförs i möjligaste mån 
i samråd med den enskilde patienten. De flesta omvårdnadsteoretiska strukturer innefattar en 
holistisk människosyn (Rooke, 1995, sid: 51). Holism uppfattas på olika sätt inom 
omvårdnadsteoretisk struktur. Benner och Wrubel (Kirkevold, 2000, s. 230-231) menar precis 
som Barker (2000) att etiskt omdöme och känslomässig lyhördhet är avgörande för en holistisk 
omsorg. Sjuksköterskan utför arbetsuppgifter som hen inte kan styra på egen hand, utan är 
beroende av patient, närstående eller andra professioner. Morley, Ives, Bradbury-Jones och 
Irvine (2017) beskriver faktorer som gör att sjuksköterskan ofta får handla utanför sina egna 
personliga och professionella värden vilket kan underminera den egna integriteten. 
Professionen medför ett ansvar för sjuksköterskan att leva upp till.  
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Empati 
Sjuksköterskan arbetar i en miljö där hen ofta ställs inför etiska dilemman (Benner, Tanner & 
Chesla, 1996; Arlebrink, 1996 & Barker, 2000) där filosofen Barker men även Benner et al. 
understryker vikten av att sjuksköterskan engagerar sig i relationen till patienten och inte bara 
utför uppgifter på teknologisk nivå. Empati innebär att ha förmåga till inlevelse i en annan 
människas situation och upplevelsevärld och förstå en annan människas känslor (Thorsén, 
1997, s. 154 & Holm, 1987, s. 57). Med empati för patientens och närståendes situation, får 
sjuksköterskan en drivkraft att känna och genomföra korrekt handling (Thorsén, 1997, s. 154). 
Bristande empati kan på samma sätt förhindra rätt handling. Omvårdnadsteoretikerna Benner 
och Wrubel beskriver hur den omsorgsfulla sjuksköterskan skall förmedla till patienten hur hen 
utifrån sin upplevda situation och bemästringsmöjligheter skall lindra och främja hälsa 
(Kirkevold, 2000, s. 238). Sjuksköterskan visar omsorg om patienten genom att vårda i dennes 
hela kontext. Hen behöver förstå och relatera till vad patienten finner menings- och 
betydelsefullt för att kunna visa en god empati. En tydlig utveckling inom svensk sjukvård kan 
ses under senare år med mer fokus mot personcentrerad vård. En speciell satsning gjordes med 
stöd av regeringen 2010 för detta och då bildades Centrum för personcentrerad vård i Göteborg 
(GPCC) (Vetenskapsrådet, 2018). Allt fler sjukhus i Sverige arbetar uttalat för personcentrerad 
vård och förhållningssättet innebär till viss del ett allt större krav på sjuksköterskans aktiva 
närvaro hos patient och närstående. 

Thorsén (1997, ss. 37-38) och Benner et al. (1996, s. 151) konstaterar att en bristande inlevelse 
i patientens situation eller känslomässig avstängning riskerar att leda till en situation där 
sjuksköterskan utvecklar en alltför distanserad hållning till patienten vilket försämrar den 
omsorgsfulla relationen till patient och närstående. Empatin får inte heller utvecklas till ett 
medlidande, sympati, där individen bär den andres lidande som sitt. Patientens berättelse och 
upplevelse är central för omvårdnaden i Benner och Wrubels (Kirkevold, 2000, s. 241) 
definition på god omsorg och för att arbeta med ett personcentrerat arbetssätt (Vetenskapsrådet, 
2008). En empatisk, personcentrerad och god omsorg kan ses som en utmaning att hantera i 
sjuksköterskans arbetsmiljö.  

Stress 
I det dagliga arbetet talas ofta om stress och att stresspåverkan är stor på arbetsplatsen. I media 
kan läsas om hur sjuksköterskor flyr yrket till följd av bristande arbetsförhållanden. Stress är i 
sig inget skadligt i ett friskt system. Denna typ av aktivering är nödvändig för människans 
inlärning, träning och förbättrade prestationer. Stressen påverkar inte bara våra fysiska 
reaktioner utan även känslor och beteenden. Under en kort period kan stress ha en positiv effekt 
på prestation (Arnetz & Ekman, 2013 s.31). Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver 
dock hur långvarig stress är negativ och kan leda till uppgivenhet, passivitet och slutligen 
utmattningssyndrom (ibid s. 28). I framförallt kvinnodominerade yrken, såsom 
sjuksköterskeyrket, ställs krav på hög närvaro, vilket minskar flexibiliteten. Arbetets karaktär 
ställer också höga krav på psykisk närvaro och engagemang. Jameton beskriver redan 1984 (s. 
6) sjuksköterskans moraliska stress som den stress som uppstår när hen vet vad hen ska göra 
men på grund av olika organisatoriska begränsningar inte kan göra det. Detta kan ställas mot 
sjuksköterskans skolning till att arbeta omsorgsfullt och personcentrerat d v s ta sig tiden att se 
varje unik individ och dennes önskningar och förutsättningar (Benner et al., 1996; 
Vetenskapsrådet 2018 & HSL, 1982:763).  

I arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
står att läsa att arbetsmiljön skall anpassas till kraven i arbetet. Arbetsgivaren har en skyldighet 
att ta hänsyn till tecken på ohälsosam arbetsbelastning. Om arbetsmängden och 
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svårighetsgraden är för hög skall det vägas mot mer resurser. Arbetsgivaren skall också 
säkerställa möjlighet till återhämtning. Arnetz et al. (2013) redogör för vanligt förekomna 
uppgivna stressfaktorer, som bidragit till sjukskrivning i kvinnodominerade yrken. De mest 
frekventa är upplevelsen av ökad arbetsbelastning, svårt att sätta gränser, övertidsarbete och 
höga krav på sin egen insats i arbetet. Högt ställda krav och svårigheter att leva upp till dem 
riskerar att skapa en obalans (Ibid, 2013, s. 63).  

”Samvetsstress är ett syndrom som vårdaren kan utveckla när de tar till sig och bär med sig 
smärta eller ångest i relation till andra människor” (Todaro-Franceschi, 2015, s. 96). Coetzee 
och Klopper (2010) fastställer i en begreppsanalys, om samvetsstress, att när tidiga stadier av 
samvetsstress och obehag inte upptäcks och hanteras så finns en betydande risk att förmågan 
att känna empati inte kommer att kunna återställas. Förmåga till medkänsla och öppenhet för 
omsorg om den hela människan är, som beskriven i bakgrunden ovan, elementär för 
sjuksköterskans profession. -Vad innebär då egentligen detta, när förmågan till medkänsla inte 
längre fungerar, för sjuksköterskan och vilken nutida evidens finns för vilka faktorer som 
påverkar? 

PROBLEMFORMULERING 
I den svenska hälso- och sjukvården konstateras en brist på sjuksköterskor, hög sjukfrånvaro, 
stor andel deltidsarbetande och att sjuksköterskor byter yrke och lämnar hälso- och sjukvården. 
Det drabbar den enskilda individen, individens kollegor, familj, patienter, närstående och ytterst 
samhället.  

Samvetsstress är ett professionsrelaterat problem då det leder till ohälsa, ibland sjukskrivning 
och byte av yrke hos den enskilda individen. Inom organisationen drabbar det indirekt patienter 
och närstående som riskerar att få en försämrad omvårdnad samtidigt som sjuksköterskans 
medarbetare upplever en försämrad arbetsmiljö då hen saknas eller inte mår bra på sin 
arbetsplats.  

Det är angeläget att beskriva sjuksköterskans upplevelse av samvetsstress och vilka faktorer 
som påverkar den. Förståelsen av samvetsstress ger sedan verktyg för hur individen och 
organisationen kan förebygga den.  

SYFTE 
Denna litteraturstudies syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress.  

Frågeställningar 
Vilka faktorer spelar in för sjuksköterskans upplevelse av samvetsstress?  

Hur hanterar den enskilda sjuksköterskan samvetsstress? 

METOD 
För att besvara syftet med föreliggande studie undersöks aktuellt kunskapsunderlag inom 
området samvetsstress hos sjuksköterskor. Friberg (2017) beskriver litteraturöversikten som det 
lämpliga valet av metod när en aktuell kartläggning inom ett område önskas. Således genomförs 
studien i form av en litteraturöversikt.  

Data 
Initialt under arbetets början genomfördes generella sökningar med termerna compassion 
fatigue, samvetsstress och mental distress för att få en ökad inblick i ämnet. Efter att ha studerat 
ämnet ytterligare och gjort provsökning på termer i Mesh görs slutsatsen att den korrekta termen 
för samvetsstress eller empatitrötthet är compassion fatigue. Därav görs den huvudsakliga 
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litteratursökningen med compassion fatigue som den term som önskas utforskas. Både 
kvantitativa och kvalitativa studier undersöks för att med så vida perspektiv som möjligt täcka 
in kunskapsläget. 

Datainsamling 
Första litteratursökning genomförs vid biblioteket på Borås högskola 180205. Sökningarna 
genomförs i Pubmed, CINAHL och PsychINFO. Använd terminologi för att nå önskat 
sökresultat är compassion fatigue, experience och nurse. Se bilaga 1 för redogörelse av 
litteratursökning. 180225 görs ytterligare en utökad sökning med termen coping istället för 
experience (se bilaga 1) i syfte att finna ytterligare studier om hantering av samvetsstress. 
Sökningen resulterar i ytterligare 2 artiklar som kan läggas till resultatet. 

Inklusionskriterier är artiklar publicerade mellan 2008-2018, publicerade på engelska, tillgång 
till fulltext, referatgranskade och genomförda på vuxna. Litteraturöversikter exkluderades i 
samband med genomgång av titlar och abstracts.  

Under sökningen läses samtliga rubriker på varje sökning samt en stor andel sammanfattningar. 
Utifrån sammanfattningar som ter sig svara mot syfte och frågeställningar genomförs val av 
artiklar för djupare analys. 12 artiklar i databassökning kan skrivas ut på plats vid första 
litteratursökningen. Fem artiklar med intressanta sammanfattningar finns inte att tillgå vid 
biblioteket på Borås högskola. Artiklarnas titlar och författare dokumenteras och ny 
artikelsökning görs vid biblioteket på Södersjukhuset i Stockholm där ytterligare två av 
artiklarna kan rekvireras 180206. Efter genomgång av funna artiklar återfinns ytterligare en 
artikel i dess referenslistor. I samband med sökningar finns ett flertal av utvalda artiklar i minst 
en annan databas utöver den som artikeln rekvirerats från. Totalt rekvireras och läses 17 artiklar 
inklusive en avhandling. Efter att samtliga 17 artiklar studerats utesluts fem artiklar som inte 
svarar mot givna syfte och frågeställningar. Uteslutna artiklar utgår från begreppet stress of 
conscience (n=2), studerar andra yrkesgrupper än sjuksköterskor (n=2) och en artikel är en 
begreppsanalys.  

Analys  
12 artiklar samt en avhandling inkluderas slutligen i resultatet. Varje artikel har lästs som en 
helhet. Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanställs enligt tabell i bilaga 2. I det 
kvalitativa materialet har meningar som svarar mot syftet identifierats och dokumenterats 
handskrivet på ett blad, för varje artikel. Sedan har samtliga meningar eller ord markerats i 
färgkombinationer utifrån tillhörighet, det vill säga en färgkod för delar av samma betydelse. 
Detta resulterade i tre kategorier. Varje kategori har sedan delats in i varierat antal subkategorier 
utifrån de olika betydelser som kunde uttydas under varje kategori. Kategoriseringen är 
utformad för att tydligt relatera mot syftet med litteraturöversikten. Kvantitativa resultat har 
analyserats utifrån vilka resultat forskarna redogjort för i löpande text samt tillhörande belägg 
i form av numeriska mått. Kontroll mot artiklarnas tabelluppställningar med eventuella 
uträkningar av statistisk signifikans har genomförts. I enlighet med Fribergs (2017, sid. 137) 
beskrivning av genomförande av resultat i en litteraturöversikt delas resultatet in i kategorier 
med tillägg av numeriska resultat utifrån kvantitativa studier. Resultatet presenteras i tre 
kategorier och 14 subkategorier utifrån analys av framförallt kvalitativa resultat.  
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RESULTAT 
Samtliga studier är beskrivande studier. Fyra artiklar är kvantitativa i sin utformning, fyra 
kvalitativa och fem stycken har använt sig av en i grunden kvantitativ metod men med tillägg 
av öppna frågor. De kvalitativa studierna är i två fall genomförda med individuella intervjuer, 
en fokusgruppintervju och en enkätstudie med öppna frågor. Den kvalitativa enkätstudien 
syftade till att söka svar på frågan hur kliniskt verksamma cancersjuksköterskor beskriver 
erfarenheten av samvetsstress (Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011), där sjuksköterskor via 
enkät besvarat öppna forskningsfrågor om upplevelse av samvetsstress. 

Tio av 13 studier är genomförda i Nordamerika. Resterande tre är genomförda i Portugal 
respektive Kina. Nio av 13 studier har använt sig av bedömningsformuläret ProQOL 
(Professional Quality Of Life scale). ProQOL är ett instrument utarbetat för att bedöma 
yrkesarbetande personers samvetstillfredsställelse, samvetsstress och utbrändhet. Protokollet är 
ett validerat och standardiserat protokoll för professionell livskvalitet. Protokollet har 
utvecklats sedan 1992 och finns i ett flertal versioner (ProQOL, 2018). Den kinesiska studien 
har använt sig av en kinesisk variant av ProQOL. Den mest studerade gruppen är sjuksköterskor 
som arbetar inom onkologi, fyra artiklar. 

I en del av de studier som utgått från ProQOL redovisas andel av studerade sjuksköterskor som 
registrerat svar som visar grad av tecken på samvetsstress. Andel sjuksköterskor som registrerat 
uppgifter som visar hög grad av samvetsstress varierar. I Berger, Polivka, Smoot och Owens 
(2015) tvärsnittsstudie registrerar 65 av 239 sjuksköterskor (27%) poäng i PROQOL som tyder 
på samvetsstress och i Duarte och Pinto-Gouveias (2017b) studie 55 av 221 sjuksköterskor 
(24,9%). Yoders (2008) studie visar att 17 av 106 studerade (15,8%) amerikanska 
sjuksköterskor registrerat uppgifter som tyder på samvetsstress. Sjuksköterskorna arbetar inom 
varierande specialiteter i studierna såsom onkologi, barnsjukvård, akutsjukvård och geriatrik.   

Nedan visas en sammanställning av den kategoriindelning som gjorts vid analys av 
inkluderade artiklar, figur 1. 

Figur 1. Visar indelningen i tre huvudkategorier samt totalt 14 subkategorier. 

 
Faktorer som påverkar samvetsstress 
Faktorer som påverkar samvetsstress har delats in i 4 subkategorier; graden av erfarenhet, 
förmåga till gränssättning, organisatoriska faktorer och svåra etiska frågeställningar. 

Faktorer som 
påverkar 
samvetstress
•Erfarenhet
•Gränssättning
•Organisation
•Etiska frågeställningar

Symtom på 
samvetsstress
•Avskärmning
•Minskad tolerans
•Upplevelse av 

inkompetens
•Fysisk utmattning

Hantering av 
samvetsstress
•Byta patient
•Ledighet
•Söka stöd
•Utbildning
•Prioritera socialt liv
•Byta arbete
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Erfarenhet 
Ett antal kvantitativa tvärsnittsstudier visar att längden på sjuksköterskans erfarenhet spelar roll 
för graden av upplevd samvetsstress. Dock är inte studierna entydiga, Duarte et al. (2017b); 
Kelly, Runge och Spencer (2015); Yoder (2008) och Yu, Jiang och Chen (2016) har funnit 
signifikant stöd för att längre erfarenhet är associerat med högre grad av samvetsstress. Duarte 
et al. (2017b) har funnit en signifikant positiv korrelation (r=0,14, p<0,05) mellan antalet år i 
tjänst på nuvarande arbetsplats och samvetsstress. Också en regressionsanalys visar att antalet 
år i yrket predicerar samvetsstress (β0,18, p=0,021). Gränsen för längre tid på samma 
arbetsplats utgjorde i denna studie mer än medel i antal år på arbetsplatsen vilken i 
studiegruppen var 16,25 år. Yu et al. (2016) visar i en regressionsanalys att ökad erfarenhet 
förklarar 1,3% (p<0,00) av ökningen av samvetsstress. Kelly et al. (2015) har i en 
regressionsanalys också funnit belägg för att erfarenhet är en prediktor för samvetsstress 
(β=0,01, p<0,01). Yoder (2008) har jämfört grupper med varierande år av erfarenhet och funnit 
statistisk signifikans, p<0,01, för att risken för samvetsstress ökar med antal yrkesår. Antalet år 
som räknas som lång erfarenhet i sjuksköterskeyrket varierar från mer än ett år till överstigande 
tio år i studierna.  

I motsats till detta visar Kolthoff och Hickmann (2016); Berger et al. (2015) och Stacey, Singh-
Carlson, Odell och Reynolds (2016) i kvantitativa studier signifikanta resultat som tyder på att 
snarare mindre erfarna sjuksköterskor utvecklar samvetsstress. Kolthoff et al. (2016) jämför i 
screening skillnad mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskors tecken på samvetsstress och ser 
ett signifikant säkerställt samband mellan mindre än ett års erfarenhet och samvetsstress, 
p<0,01. Sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet visade i större utsträckning i ProQOL 
screening samvetsstress. Berger et al. (2015) visar att yngre sjuksköterskor (<39 år) har 
signifikant högre grad av samvetsstress (p<0,01) i jämförelse med äldre (>40 år). När det gäller 
antal arbetade år som sjuksköterska visar resultatet att gruppen med kort arbetstid (<10 år) hade 
signifikant lägre samvetstillfredställelse (p<0,05) än gruppen med lång arbetstid (>20 år). Även 
Stacey et al. (2016) har funnit att en signifikant större andel av de sjuksköterskor som är 40 år 
eller yngre uppger moderata till höga värden av samvetsstress i ProQOL, i jämförelse med 
gruppen över 40 år (56% vs 44%, p<0,017).  

Förmåga till gränssättning 
Hur sjuksköterskan kan upprätthålla en professionell gränssättning är en faktor som spelar in 
för upplevelsen av samvetsstress. Professionell gränssättning handlar om att inte blanda ihop 
sin egen person med patienten och närstående.  

Mason, Leslie, Clark, Lyons, Walke, Butler och Griffin (2014) visar en negativ korrelation i 
korrelationsanalys av samvetsstress kontra engagemang i arbetet (r=-0,49, p <0,05). Detta talar 
alltså för att engagemang i arbetet kan vara en fördel för att förhindra samvetsstress. I en studie 
av Masons et al. (2014) uppger 15% av respondenterna (fyra av 26) att upplevelsen av ångest 
inför patienters och närståendes situation bidrar till upplevelsen av samvetsstress. Bouchard 
(2018); Melvin (2013); Perry et al. (2011); Yoder (2008) och Yu et al. (2016) beskriver i 
kvalitativa resultat hur svårigheter att hantera patienters och närståendes sorg i svåra situationer 
är en källa till att tappa fotfästet och känna förtvivlan. När de tappar fotfästet riskerar 
anknytningen till patienten eller närstående bli osund och den professionella gränssättningen 
uteblir. Yu et al. (2016) visar också att en passiv copingstrategi förklarar 0,7% av samvetsstress 
(p <0,014). Duarte et al. (2017a) har funnit statistiskt säkerställt stöd i en regressionsanalys för 
att högre grad av psykologisk inflexibilitet (β =0,2, p <0,001) och empatisk omtanke (β = 0,3, 
p<0,012) förutser en ökad grad av samvetsstress.   
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Organisatoriska faktorer 
Organisatoriska faktorer i form av tidspress, resursbrist, avsaknad av erkännande och 
upplevelsen av brist på stöd från ledning har också identifierats som betydelsefulla för 
förekomsten av samvetsstress i öppna frågeställningar.  

Enligt Berger et al. (2015); Bouchard (2018); Perry et al. (2011) och Yoder´s (2008) studier 
beskriver sjuksköterskor hur bristfällig bemanning, ansvar för högt antal patienter och därmed 
tidspress leder till att målet att utföra en omvårdnad av god kvalitet blir svårt att uppfylla. En 
del i den bristfälliga bemanningen kan vara hur bristen på kollegor ständigt gör att 
sjuksköterskan får ta ansvar för och arbeta med nya kollegor och att detta utgör ytterligare ett 
krav (Berger et al., 2015). I en studie av Mason et al. (2014) uppger 10 av 26 (38%) tillfrågade 
sjuksköterskor rollkonflikt gentemot ledning och regler som en stor påverkan för upplevelsen 
av samvetsstress. I Bouchards studie (2018) beskriver sjuksköterskorna upplevelsen av ständigt 
nya krav från organisationen och hur en avsaknad av kontroll i patientflöden på 
akutmottagningen ökar kraven. Perry et al. (2011) visar i resultat hur sjuksköterskor i avsaknad 
av stöd och erkännande från ledning upplever att de måste vara starka och klara sig själva. De 
upplever sig ensamma i de krav de ställs inför. Upplevelsen av att arbeta i IT-system som inte 
fungerar som det ska beskrivs som en bidragande faktor, framförallt då det bidrar till ytterligare 
tidspress och mindre tid till det patientnära arbetet (Yoder, 2008). Organisationens ständigt 
ökade krav på god omvårdnad i högt tempo av stort antal och svårt sjuka patienter blir svåra för 
sjuksköterskan att hantera. Det beskrivs av sjuksköterskor som svårigheter att utföra en 
högkvalitativ vård (Bouchard, 2018; Perry et al., 2011 & Yoder, 2008).   

Svåra etiska frågeställningar 
Svåra etiska frågeställningar är en utmaning i professionen som kan skapa samvetsstress. Då 
vårdteamet står inför svåra beslut som inte tas korrekt utifrån sjuksköterskans erfarenhet och 
kunskap så beskrivs det som en bidragande faktor till samvetsstress.  

Sjuksköterskorna beskriver en upplevelse av att ibland ge meningslös vård. Exempel på detta 
kan vara när de vårdar patienter på en akutmottagning som de inte upplever borde vårdas där. 
Meningslös vård kan även tolkas vara när patienter enligt sjuksköterskans åsikt erhåller en 
felaktigt hög vårdnivå (Bouchard, 2018; Mason et, al., 2014 & Yoder, 2008). Stacey et al. 
(2016); Mason et al. (2014) och Yoder´s (2008) studier beskriver hur sjuksköterskor får sätta 
sina egna behov åt sidan för att tillgodose patienters och närståendes behov, vilket kan ses som 
ett annat etiskt ställningstagande. Bemötande av ilska, krav och sorg beskrivs som svårt att 
hantera och en bidragande orsak till samvetsstress. Yoder (2008) visar resultat som tyder på att 
personliga svårigheter utanför arbetet också kan ha betydelse, 13 av 71 respondenter (15%) 
uttrycker att personliga problem upplevs som triggers för utvecklande av samvetsstress. I 
Bouchards (2018) intervjustudie beskriver sjuksköterskor hur skillnaden mellan patienters 
vårdbehov och krav på akutmottagningar krockar. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver 
hur de kan vårda en döende patient och samtidigt ställer en patient med enklare medicinsk 
åkomma i rummet bredvid höga krav på vårdinsatser. De upplever att de tvingas prioritera 
insatser felaktigt och slits känslomässigt i detta. Detta identifierar sjuksköterskorna som en källa 
till samvetsstress. I Berger et al. (2015); Mason et al. (2014) och Yoders (2008) studier beskrivs 
hur omvårdnad i samband med komplexa familjerelationer och traumatiska patientsituationer 
påverkar i upplevelsen av samvetsstress.  Exempel där sjuksköterskor uppgivit svårigheter att 
anta en professionell roll är komplicerande familjerelationer och traumatiska patientsituationer 
som övergrepp, misshandel och dödsfall.  
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Symtom vid samvetsstress 
Ett antal symtom identifieras som tecken på att sjuksköterskor utvecklat samvetsstress. 
Symtomen är indelade i fyra subkategorier. Bygga upp en sköld, minskad tolerans, upplevelse 
av inkompetens och fysisk utmattning är symtom på samvetsstress. 

Att bygga upp en sköld 
Sjuksköterskan kan bygga upp en sköld vilket betyder att hen avskärmar sig känslomässigt 
gentemot patienten och dennes närstående. Beskrivningar finns på hur hen sätter på en form av 
autopilot och endast utför det som ska göras praktiskt utan en emotionell kontakt (Austin, 2009; 
Bouchard, 2018; Perry et al., 2011 & Yoder, 2008). Austin visar i en intervjustudie (2009) hur 
sjuksköterskor undviker småprat. Perry (2011) och Yoder (2008) beskriver i kvalitativa resultat 
hur sjuksköterskan avskärmar sig från kontakt med patient och närstående och känner en 
motvillighet i att möta lidande. I en studie av Austin et al. (2009) beskriver en sjuksköterska 
hur patienter kommenterar att ”du verkar upptagen”. Istället för en emotionell respons gentemot 
det hen är med om kan känslorna hanteras med svart humor eller cynism. Något som 
sjuksköterskor beskriver som att de kan upplevas som ointresserade och att det i sin tur skadar 
deras personliga relationer (Bouchard, 2018 & Perry et al., 2011).  

Minskad tolerans 
På frågan om symtom vid samvetsstress beskriver sjuksköterskor en minskad tolerans. Orken 
med patienter men också relationen till den egna familjen påverkas (Berger et al., 2015; 
Bouchard, 2018 & Perry et al., 2011). I en studie av Berger et al. (2015) beskrivs hur 
arbetsuppgifter inte utförs mer än absolut nödvändigt och sjuksköterskan kan uppleva irritation 
på patienter. I Bouchards resultat beskriver sjuksköterskor hur de känner sig agiterade och inte 
orkar med familjen hemma. Den kraft de har använder de till att hålla ihop på arbetet. Tankar 
som ”nu är jag färdig med detta” återkommer ofta i mer eller mindre krävande situationer. En 
effekt av minskad tolerans beskrivs i Perry et al. (2011) studie vara att individen som drabbats 
av samvetsstress inte orkar med sin familj och isolerar sig som en följd av minskad tolerans. 

Upplevelse av inkompetens  
Hos sjuksköterskan utvecklas tankar där hen känner sig hjälplös och tappar tilltro till den egna 
kompetensen. Empatin blir en börda för sjuksköterskan. Upplevelse av hjälplöshet, känsla av 
att inte kunna göra tillräckligt och inte ha möjligheten att påverka situationen i patientens 
lidande blir överväldigande visar Berger et, al. (2015) och Perry et al. (2011) i kvalitativa 
studier. Sjuksköterskan befinner sig i ett läge där hen inte mäktar med och känner sig maktlös. 
Förväntningarna på hur sjuksköterskan skall uppfylla sin roll kontra hur hen klarar att uppfylla 
den hamnar i disharmoni (Perry et al., 2011). Det leder till en känsla av inkompetens. 
Sjuksköterskan ifrågasätter sina kunskaper och yrkesroll och upplever att kraven är 
övermäktiga. Tankar om att byta arbetsplats och i yttersta fall yrke tar form visar Austin et al. 
(2009) och Perry et al. (2011) i studier. De reflekterar bakåt i tiden och försöker minnas när de 
gjort goda insatser, insatser då de kände att de gjorde skillnad (Austin et al., 2009). Perry et al. 
visar resultat som beskriver hur sjuksköterskor upplever att de inte kan göra den skillnad de 
kände att de ville göra när de valde professionen, och då tänkte att detta yrket nog inte är för 
dem (2011).   

Fysisk utmattning 
Ett symtom på samvetsstress är en passiviserande fysisk trötthet. Känsla av kroppslig trötthet 
uppstår. Behovet av sömn ökar men ofta blir sömnen ett bekymmer. Svårigheter att komma till 
ro och sova beskriver sjuksköterskor i flertalet studier (Austin et al. 2009; Bouchards, 2018 & 
Perry et al. 2011). I en studie av Austin et al. (2009) beskriver sjuksköterskor hur de somnar in, 
sover ett par timmar och sedan vaknar i en uppjagad tanke om att de inte genomfört uppgifter 
som de ska. Sjuksköterskorna på en akutmottagning beskriver upplevelsen av att de springer 
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runt under hela sitt skift, blir fysiskt uttröttade. När de sedan kommer hem väljer de bort att 
spendera tid med familj och vänner då de känner att det är angeläget att komma i säng för att 
orka med arbetet kommande dag. Utmattningen leder till att de isolerar sig allt mer (Bouchard, 
2018). 

Hantering av samvetsstress 
Sjuksköterskans strategier både för att hantera samvetsstress men som också potentiellt har en 
skyddande effekt kan delas in i aktiviteter som hen vidtar i sin arbetssituation eller i sitt 
privatliv. Sjuksköterskor kan hantera samvetsstress genom att begära att få byta patienter de 
vårdar, önska extra ledighet för återhämtning, söka stöd och utbildning. Ett välfungerande 
socialt liv prioriteras. Den som drabbats av samvetsstress överväger byte av arbete och kan 
komma att byta arbetsplats.  

Byta patient 
Sjuksköterskor kan i det dagliga arbetet hantera situationen genom att begära att få byta patient 
som hen vårdar. Det patientnära arbetet blir intensivt i relationen till patienter och deras 
närstående. Sjuksköterskor kan arbeta många och långa pass hos samma patienter. När 
situationen blir alltför påfrestande beskriver sjuksköterskor hur de kan framföra önskemål om 
att få byta patient för emotionell avlastning (Perry et al., 2011 & Yoder, 2008).  

Ledighet 
Austin et al. (2009) och Yoder (2008) beskriver att sjuksköterskan ibland begär att få byta skift 
och eller gå ned i arbetstid.  Perry et al. (2011) och Yoder (2008) har funnit en strävan efter 
återhämtning i form av ledighet. Begära extra eller ökad ledighet hos arbetsgivaren ses som en 
möjlighet att hantera situationen.  

Söka stöd 
Sjuksköterskor söker stöd hos sin ledning och kollegor som de känner förtroende för. När 
omvårdnaden upplevs krävande och sjuksköterskor ifrågasätter sina egna insatser och 
möjligheter att göra skillnad i arbetet behöver de stöd. Sjuksköterskor söker erkännande av sina 
insatser och att erhålla det beskrivs göra en stor skillnad. Medarbetaren behöver visad 
uppskattning och stöd för sin arbetsinsats (Kelly et al. 2015; Mason et al. 2014; Melvin, 2013 
& Perry et al. 2011). Erkännande av närstående, patienter och kollegor i form av muntligt 
beröm, ett tackkort, en klapp på axeln eller liknande beskrivs också vara av betydelse (Perry et, 
al. 2011). Att söka stöd hos sina kollegor beskrivs som ett sätt för sjuksköterskor att hantera 
situationen (Berger et al., 2015; Mason et al., 2014; Melvin, 2013; Perry et al., 2011; Yoder, 
2008 & Yu et al., 2016). Hen talar med de kollegor de har förtroende för. I Yoders (2008) studie 
beskrivs agerandet som en informell debriefing.  

Utbildning 
Det finns sjuksköterskor som söker sig till eller erhåller utbildning för att öka sin kunskap om 
samvetsstress och erhåller verktyg i hur de på individnivå förebygger samvetsstress (Austin et 
al. 2009). I Perry et al. studie (2011) beskrivs hur ökade kunskaper i takt med ökad erfarenhet 
i yrket minskar utsattheten för samvetsstress. Lärande och handledning av mer erfarna kollegor 
och ökad trygghet i yrkesrollen beskrivs som en skyddande effekt. 

Prioritera ett välfungerande socialt liv 
Sjuksköterskor som drabbats av samvetsstress prioriterar ett välfungerande socialt liv 
tillsammans med familj och vänner.  

Sjuksköterskan försöker fokusera på aktiviteter och relationer som får hen att må bra. Utöva 
sina intressen, engagera sig i familjens aktiviteter, träna och träffa sina vänner (Austin et al., 
2009; Berger et al., 2015; Mason et al., 2014; Melvin, 2013; Perry et al., 2011 & Yoder, 2008). 
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Austin et al. (2009) resultat från intervjuer beskriver hur sjuksköterskor i sin mentala och 
fysiska trötthet försöker tänka tillbaka på vad de uppskattade tidigare. De tänker tillbaka på vad 
som fick dem att må bra och försökte söka sig tillbaka till de sammanhangen. Yoder (2008) 
liksom Berger et al. (2015) beskriver också hur sjuksköterskan vårdar sina existentiella behov 
genom att uppsöka sin präst, prioritera kyrkobesök och utöva bön.  

Byta arbete 
Tankar om att byta arbete uppstår hos sjuksköterskor med samvetsstress, ofta till ett arbete som 
de har en uppfattning om att det kan vara mindre krävande.  

Tröttheten, hjälplösheten och tvivel på den egna kompetensen kan leda till tankar på om ett 
annat arbete kan minska bördan. Önskan om byte till ett arbete i en mindre krävande miljö 
formas. Kvalitativa studier visar att sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka barn, inom 
intensivvård eller inom cancervården överväger att byta och byter arbetsplatser. De växlar till 
arbeten inom exempelvis öppenvård där de har en föreställning om att patienterna är friskare 
och mindre komplicerade att vårda. De tänker sig en gladare arbetsplats med mindre lidande 
(Austin et al., 2009; Kelly et al., 2015 & Berger et al., 2015). 

DISKUSSION 
För att studera fenomenet samvetsstress och besvara syftet:  beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av samvetsstress, genomfördes en litteraturöversikt. Resultatet av denna 
litteraturöversikt har presenterats i kategoriindelning utifrån studiens syfte som indelats i tre 
huvudkategorier: faktorer som påverkar samvetsstress, symtom vid samvetsstress och hantering 
av samvetsstress.  

Metoddiskussion 
För att besvara frågeställningar som syftar till att få en överblick av aktuellt kunskapsläge om 
ett visst problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde är enligt Friberg (2017, ss. 141-
142) valet att göra en litteraturöversikt lämpligt. En komplicerande del i arbetet har varit 
svårigheten att översätta viss terminologi då det inte finns någon vedertagen svensk 
översättning.  

Sökningar av artiklar genomfördes i Pubmed, CINAHL och PsychINFO. Dessa valdes då de är 
databaser som innehåller artiklar inom omvårdnad, omvårdnadsteorier och psykologi. Pubmed 
täcker in en stor del av de studier som finns på området och ett antal av de artiklar som sedan 
fanns i sökningarna på CINAHL hade tidigare rekvirerats via Pubmed. Via PsychINFO kunde 
artiklar med en mer psykologisk inriktning rekvireras och där återfanns den avhandling 
(Bouchard, 2018) som lagts till i resultatet. Utifrån den litteratur som studerats verkar begreppet 
compassion fatigue inte användas i den nordiska vårdforskningen. Resultatet har således 
påverkats utifrån det urval som valts. 

I denna litteraturöversikt valdes den engelska termen compassion fatigue som sökterm för att 
beskriva samvetsstress. Det är angeläget att påtala att här finns flertalet begrepp som används i 
ungefär samma betydelse. Compassion fatigue är den term som svenska Mesh översätter till 
samvetsstress eller empatitrötthet. Samvetsstress är också den översättning som gjorts av den 
amerikanska forskaren Todaro-Franceschis (2015) arbete och bok om compassion fatigue. I 
flera, framförallt äldre studier före 2008, relateras samvetsstress ofta till sekundär traumatisk 
stress som bygger på Figleys studier. Den amerikanska professorn i psykologi C R Figley har i 
sina studier under 1990-talet studerat räddningspersonals agerande och mående i samband med 
att de arbetat under katastrofer med stora trauman och utifrån sina studier myntat uttrycket 
sekundär traumatisk stress (1995). Sekundär traumatisk stress är resultatet av en lång tids 
utsatthet för andras historier och trauman (Coetzee et al., 2010). Etisk stress är den specifika 
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stress som uppstår i samband med svåra etiska beslut, den är en del i samvetsstressen. Moral 
distress eller moralisk ångest relaterar mer till institutionella hinder (Sporrong, Höglund, 
Hansson, Westerholm & Arnetz, 2005). Moralisk ångest tolkas till viss del olika men Huffman 
och Rittenmeier (2012) samt Morley et al. (2017) föreslår att den är en del i samvetsstressen 
där sjuksköterskan vet vad hen ska göra men inte kan göra det på grund av institutionella hinder. 
Stress of conscience är en terminologi som enbart hittats i svenska studier. Termen finns inte i 
Mesh och vid sökningar i databaser är det endast svenska studier som återfinns. Två studier 
kunde rekvireras, under termen stress of conscience, som delvis motsvarade syftet och dessa 
har studerats (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2010 och Sѳrlie, Kihlgren A & Kihlgren 
M, 2005). Vid genomgång av dessa artiklar kan konstateras att symtomen och beskrivningen 
av fenomenet klart liknar definitionen och symtomen av engelska compassion fatigue. 
Antagligen talar dessa om samma fenomen men det är oklart varför terminologin ser olika ut.  

Få artiklar, fyra stycken, har en kvalitativ ansats vilket gör att i kategorin om symtom på 
samvetsstress refereras rikligt till dessa artiklar. Fler artiklar med kvalitativa ansatser hade varit 
önskvärt för en djupare förståelse. Några studier (Mason et al., 2014; Melvin, 2012 & Perry et 
al., 2011) är genomförda på små populationer, de har dock lagts till i resultatet då de är 
genomförda enligt samma metodologi som större studier och visar liknande resultat. Fem 
artiklar bygger på studier i större populationer, 221-650 sjuksköterskor. De är kvantitativa och 
genomförda i Kina (Yu et al., 2016), Portugal (Duarte et al., 2017a & Duarte et al., 2017b) och 
USA (Berger et al., 2015) samt en amerikansk studie som är kvantitativ med tillägg av öppna 
frågor (Kelly et al., 2015). Samtliga kvalitativa studier är genomförda i Nordamerika och ger 
en bra bild av riskfaktorer, symtom och hanteringsstrategier för samvetsstress i just 
Nordamerika. Då sjuksköterskor i Sverige ställs inför liknande kontext i sina professioner samt 
det faktum att fenomenet studeras i norden under stress of conscience (Juthberg et al., 2010 & 
Sѳrlie et al., 2005) med liknande resultat så indikerar det att resultatet är applicerbart på 
sjuksköterskor i den svenska hälso- och sjukvården.  

Samtliga kvantitativa studier är enkätstudier med frågeformulär från ProQOL. Dessa bedöms 
ha god reliabilitet då ProQOL är ett vedertaget validerat och standardiserat protokoll för att 
bedöma yrkesarbetande personers samvetstillfredsställelse, samvetsstress och utbrändhet 
(ProQOL, 2018). Under arbetets gång har det noterats att de artiklar som valts ut till resultatet 
i flera fall refererar till varandras studier. Ingen svensk studie som utgått från ProQOL har 
rekvirerats. I en svensk studie använder Juthberg et al., (2010) ett svenskt mätinstrument, Stress 
of conscience questionnaire (SCQ), resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor och 
undersköterskor inom svensk äldreomsorg upplever samvetsstress när de känner att de inte kan 
leva upp till högt ställda förväntningar. Sѳrlie et al., (2005) har intervjuat fem svenska 
sjuksköterskor vars resultat beskriver hur samvetsstress orsakas av upplevt höga 
organisatoriska krav, tidspress, stor ansvarskänsla inför patienter men också styrkan i ett 
välfungerande vårdteam och hur sjuksköterskor stöttar varandra. De svenska studiernas resultat 
stämmer väl överens med denna litteraturöversikts resultat och indikerar att samvetsstress 
förekommer även inom kommunal äldreomsorg (Juthberg et al., 2010). 

Studierna som är inkluderade i denna litteraturöversikt är genomförda enbart på professionen 
sjuksköterskor. De är genomförda på sjuksköterskor som arbetar med olika inriktningar inom 
slutenvården såsom pediatrik, intensivvård, cancervård, palliativvård, geriatrik och 
akutmottagning. Det här kan ses som en styrka då det täcker in olika specialiteter. En del av de 
artiklar som inkluderats i resultatet driver tesen att deras specialitet är det område där 
sjuksköterskorna framförallt drabbas av samvetsstress (Berger et al., 2015; Duarte et al., 2017; 
Kolthoff, et al., 2017; Mason et al., 2014; Perry et al., 2011 & Stacey et al., 2016). Så verkar 
dock inte vara fallet eftersom artiklar som studerat olika kontext ändå noterar samma fenomen, 
nämligen samvetsstress. De täcker in flera av de specialiteter som sjuksköterskan verkar inom. 
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I de studier där samvetsstress uppmätts varierar andel drabbade av samvetsstress i undersökt 
population mellan 15,8% (n=11 av 71) i Yoders studie (2010) till 27% (n=65 av 239) i Berger 
et al. studie (2015). Sjuksköterskorna arbetar inom varierande specialiteter i studierna såsom 
onkologi, barnsjukvård, akutsjukvård och geriatrik, detta stöder snarare tesen om att 
sjuksköterskor inom alla specialiteter i liknande utsträckning kan drabbas av samvetsstress.  
Juthberg et al. (2010) har i en svensk kvalitativ studie intervjuat undersköterskor och 
sjuksköterskor gällande samvetsstress inom kommunal äldreomsorg vilken visar liknande 
resultat. Det styrker slutsatsen att samvetsstress existerar inom flera områden som 
sjuksköterskor är verksamma inom.  

I fyra studier finns inga män representerade (Berger et al., 2015; Melvin et al., 2012; Perry et 
al., 2011 & Yoder, 2010) och i två studier finns inga uppgifter om kön (Mason et al., 2014 & 
Stacey et al., 2016). Sjuksköterskeyrket är ett yrke med företrädelsevis kvinnor men i flertalet 
studier har enkäter sänts ut och svarsfrekvensen har varit varierande. I Sverige är andelen 
manliga sjuksköterskor cirka 11% (Mirsch, 2014) och i USA cirka, 9,1% (Minority nurse, 
2015). Det betyder att ungefär en tiondel i snitt är manliga sjuksköterskor och en grupp som 
bör inkluderas i studier. Fem av studierna har en deltagarfrekvens av manligt kön som kan sägas 
representera andelen män i professionen, mellan drygt åtta procent upp till 12 procent 
(Bouchard, 2018; Duarte et al., 2017a; Duarte et al., 2017b; Kelly et al., 2015 & Kolthoff et al., 
2017). Bouchard har i en kvalitativ studie intervjuat sex sjuksköterskor varav två är män, en 
god manlig representation. Inga signifikanta skillnader i kvantitativa data har noterats. Det finns 
således inga belägg för att det finns könsskillnader i fenomenet samvetsstress.  Noterbart dock 
att sex av 13 utvalda studier inte studerat män alternativt uppger ej könsfördelning.   

Resultatet indikerar likartade orsaker, symtom och hanteringsstrategier i olika länder. Studier 
inom olika specialiteter i hälso- och sjukvården finns representerade. Den bredd som finns 
representerad i rekvirerade studier representerar en användbar kunskap i fenomenet 
samvetsstress.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjuksköterskans erfarenhet, utsattheten för svåra etiska frågeställningar, 
förmåga till gränssättning och organisatoriskt stöd har betydelse vid utveckling av 
samvetsstress. I samvetsstress upplevs känslor av hjälplöshet, minskad tolerans, tvivel på 
kompetens och ytterst ett distanstagande från patienten. Utbildning, stöd från ledning och 
kollegor, ledighet och prioritering av uppskattade sociala aktiviteter är möjligheter för att 
motverka och hantera samvetsstress. 

Vad gäller erfarenhetens betydelse för utveckling av samvetsstress är resultatet motstridigt. Tre 
artiklar (Kolthoff et al., 2016; Berger et al., 2015 & Stacey et al., 2016) talade för att 
sjuksköterskor med kort erfarenhet löper större risk för samvetsstress medan fyra talar emot 
(Duarte et al., 2017b; Kelly et al., 2015; Yoder, 2008 & Yu et al., 2016,). Duarte et al. (2017b) 
och Yu et al, (2016) visade signifikanta samband för att ökat antal yrkesår ökar risken för 
samvetsstress, sambanden har dock en mycket låg förklaringskraft. Värt att notera är att 
Kolthoff et al. (2016) räknar sjuksköterskor med mer än ett års erfarenhet som erfarna. Benner 
et al. (1996) visar i studier att sjuksköterskan behöver en längre tids erfarenhet för att hinna 
med att utveckla den expertis som krävs för ett äkta engagemang för patienten och dennes 
närstående. Det talar möjligen emot att sjuksköterskor med kortare erfarenhet verkligen 
utvecklar samvetsstress. Todaro-Franceschi (2015) nämner ingen tids- eller erfarenhetsfaktor i 
sin definition av samvetsstress. I Perry et al. (2011) kvalitativa studie beskriver sjuksköterskor 
att de hittar strategier i takt med ökad erfarenhet som minskar risken att de utvecklar 
samvetsstress. En intressant fråga är huruvida sjuksköterskor med lång erfarenhet, som inte med 
tiden utvecklat handlingsstrategier för att motverka samvetsstress, väljer att fortsätta inom 
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yrket? Arbetar de då vidare inom sin profession med en, enligt Coetze och Clopper (2010), 
oförmåga till empati? Hur påverkar det i så fall omsorgen om människan och den 
personcentrerade vården? Sammantaget visar studiernas resultat inget övertygande samband 
mellan erfarenhet och samvetsstress.   

Yoder (2008) och Berger et al. (2015) presenterar resultat som visar att sjuksköterskor försöker 
hantera sin samvetsstress i existentiella sammanhang. De söker sig till kyrkan, utövar sin tro i 
böner och söker upp sin präst. Dessa studier är amerikanska och det påverkar antagligen valet 
av copingstrategi. I sekulariserade länder som Canada och Kina omnämns religionsutövning 
inte alls. 

Det finns resultat som tyder på att sjuksköterskor saknar kunskap om och således inte själva 
kan identifiera risken för eller utvecklande av samvetsstress (Perry et al., 2011 och Stacey et 
al., 2016). Showalter (2010) samt Coetzee et al. (2010) påtalar vikten av att förstå begreppet 
och utbilda medarbetare i hela organisationer för att möjliggöra preventiva insatser. En god 
kunskap är också angelägen för att rehabilitera sjuksköterskor som drabbats av samvetsstress. 
Även sjuksköterskor under utbildning har sannolikt en god nytta av att känna till fenomenet 
redan innan de går in i sin yrkesroll något som stöds av Todaro-Franceschi (2015, s. 137). 
Medvetandegöra förutsättningar för och symtom på samvetsstress är viktigt för en hållbar 
utveckling, då sjuksköterskor behöver erhålla verktyg så att de kan fortsätta vara verksamma i 
professionen för individens, patientens, organisationens och samhällets skull. 

Utveckling av samvetsstress, som obehandlad, påverkar sjuksköterskan så att hen förlorar sin 
empatiska förmåga, beskrivet i studierna som avskärmning (Austin et al., 2009; Bouchard, 
2018; Perry et al., 2011 & Yoder, 2008), riskerar att förlora den goda omsorgen då 
sjuksköterskan distanserar sig (Benner et al., 1996 & Barker, 2000). Förmågan till empati är 
elementär i professionens funktion (Thorsén, 1997; Benner et al., 1996 & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Rätt använd, föreslås empatin till och med ha en skyddande 
effekt i mötet med människor i svåra livssituationer (Duarte et al., 2017a; Juthberg et al., 2010; 
Mason et al., 2014 & Melvin, 2013). Figley (1995) beskriver, utifrån studier av 
räddningspersonal som arbetat med människor utsatta för svåra trauman, hur vissa vårdgivare 
kan bli frekvent utsatta för svår påfrestning men ändå uppvisa en hög grad av empatisk 
tillfredsställelse och fortsätter vara empatiska. Resultatet i denna litteraturöversikt indikerar att 
i en organisation med en god kunskap om fenomenet där utbildning ges till medarbetarna, bra 
lagarbete existerar och möjlighet till samtal om svåra frågor ges i kombination med en balans 
mellan yrkes- och privatliv hos sjuksköterskor så förbättras förutsättningarna för att hen inte 
utvecklar samvetsstress. 

Sjuksköterskeyrket är ett kontaktyrke och professionen förväntas arbeta i nära relation till 
patienter och närstående. Yrket är således ett av de yrken där risken för samvetsstress är störst 
(Coetzee et al., 2010 & Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel, Reimels & Anderson, 2010). Den nära 
relationen och därmed förståelsen för patientens förutsättningar och behov är elementär för den 
goda omsorgen (Benner et al., 1996 & Barker, 2000). Om sjuksköterskan utvecklar 
samvetsstress tyder resultatet i denna litteraturöversikt på att:  hen avskärmar sig, erhåller en 
minskad tolerans, upplever hjälplöshet och tvivlar på sina yrkeskunskaper. Detta kanske leder 
till att sjuksköterskan lämnar arbetsplatsen, blir sjukskriven eller i yttersta fall lämnar yrket.  
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Resultatet ger indikatorer på att detta går att förebygga med en kombination av åtgärder:  

 genom flexibilitet på arbetsplatsen (byta patient, byta arbetspass, ledighet) 
 en medveten organisation som utbildar sin personal och talar om etiska spörsmål och de 

krav som sjuksköterskan förväntas leva upp till. 
 en stödjande och lyhörd ledning som ser och bekräftar medarbetarna och bygger starka 

och trygga vårdteam. 
 skapa en balans mellan arbete- och privatliv, en meningsfull fritid är värdefull. 

Få studier har påträffats som föreslår eller testar metoder för att förebygga samvetsstress i 
försök till att förebygga samvetsstress. Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt och Lippoldt (2016) 
har intervjuat olika professioner i ett traumateam om samvetsstress. De föreslår att teamet kan 
undvika samvetsstress genom att skapa en kultur som erkänner, accepterar och proaktivt stöttar 
varandra. Morrison och Korol (2014) intervjuade sjuksköterskor i syfte att utveckla en modell 
för ökad arbetstillfredsställelse och minska samvetsstress. Liksom Berg et, al. (2016) drar 
Morrison et, al. (2014) slutsatsen att erkännande men också belöning för insats verkar ha en 
skyddande effekt mot samvetsstress. I Canada genomförde Pfaff, Freeman-Gibb, Patrick, Di 
Biase och Moretti (2017) en studie med mixad design som innefattade ett 6 veckors program 
för professioner inom cancervård i syfte att förebygga samvetsstress. Deltagarnas symtom på 
stress och tillfredsställelse mättes före och efter intervention. Deltagarna fick lära sig mer om 
samvetsstress samt egenvård inklusive reflektion och mindfulnessövningar. Resultatet visade 
en statistiskt säkerställd signifikant minskning av klinisk stress (p <0,05) efter intervention. I 
intervjuer, efter intervention uttryckte deltagarna en ökad vaksamhet inför och erkännande av 
samvetsstress hos sig själva och andra. De uppgav också att de erhållit en ökad medvetenhet 
om och använde sig i större utsträckning av egenvårdande metoder.  Här finns utrymme för mer 
empiriska studier med test av olika preventiva insatser såsom utbildningsinsatser och 
handledning. Det vore också av vikt att kartlägga arbetsledningars kunskap om samvetsstress 
och om och hur de arbetar med fenomenet.  

Resultatet ger en vägvisning om hur sjuksköterskan riskerar att utveckla en distansering och 
minskad tolerans vid en hög påfrestning på samvetet. När hen upplever sig fallera i det 
närvarande, empatiska och personcentrerade förhållningssätt (Arlebrink, 1996; Barker, 2000; 
Benner et al. 1996; Coetzee et al. 2010; Vetenskapsrådet, 2018 & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) som förväntas. Samvetsstress hos sjuksköterskan påverkar 
patienten och dennes närstående negativt, en teknisk vård utan känslomässigt engagemang är 
inte den vård som samhället idag önskar. Vårdandet riskerar att skapa missnöje och ytterligare 
brist på vård om sjuksköterskan lämnar arbetsplatsen eller i yttersta fall professionen.  

SLUTSATSER 
I studier om fenomenet samvetsstress råder begreppsförvirring och olika forskare studerar och 
tolkar begreppen olika, det komplicerar arbetet med att beskriva samvetsstress. Resultatet visar 
att sjuksköterskans upplevelse av samvetsstress kan visa sig i avskärmning från patienten, 
minskad tolerans, brist på tilltro till sin kompetens och fysisk utmattning. Risk föreligger att 
sjuksköterskan hanterar samvetsstress med att byta arbete. En ökad medvetenhet hos individ 
och ledning kan troligtvis förhindra detta.  Sjuksköterskor och organisationer tycks ha 
begränsad kunskap om fenomenet.  Utbildningsinsatser om fenomenet samvetsstress både inom 
utbildningsväsendet, för organisationen och sjuksköterskor i klinisk verksamhet är därför 
indicerat för att arbeta preventivt mot utveckling av samvetsstress. 
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Sökning Resultat Avgränsningar & 
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artiklar 
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180205 

Compassion fatigue 588 Inga 0 

PubMed 
180205 

Compassion fatigue 336 Publicerade 2008-2018.  
Engelska. Fulltext 
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Engelska. Fulltext. 
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180205 
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abstracts. 
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Vuxna. 
Engelska. 
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AND nurse AND 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur. 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod & Urval Resultat 

1. Austin, W., 
Goble, E., 
Leier, B. & 
Byrne, P. 
2009.  
Compassion 
fatigue: The 
experience of 
nurses.  
Etichs and 
social welfare. 

Pilotstudie för att 
förstå fenomenet 
samvetsstress. 

Kvalitativ studie med 
öppna frågor.  
Individuella intervjuer med 
5 frivilliga sjuksköterskor 
på en hälsoorganisation i 
Canada.  

6 teman identifierade som beskriver 
empatitrötthet: tomhet, sköld 
omkring sin person, impotens i 
yrkesroll, tappa balansen, den 
sjuksköterska jag var och kämpa för 
att överleva. 

2. Berger, J., 
Polivka, B., 
Smoot, EA & 
Owens, H. 
2015. 
Compassion 
fatigue in 
pediatric 
nurses. 
Journal of 
pediatric 
nursing. 

Fastställa prevalensen, 
variationen och källor 
till samvetsstress 
kontra empatisk 
tillfredsställelse 
baserad på 
demografiska faktorer. 

Tvärsnittsundersökning 
(kvantitativ) där 239 
pediatriska sjuksköterskor 
svarade på en enkät via 
intranätet vid ett pediatriskt 
sjukhus i USA. 

Ett signifikant samband kunde 
konstateras mellan sjuksköterskor 
med kortare erfarenhet och 
samvetsstress (p<0,05). Yngre 
sjuksköterskor känner mindre 
empatisk tillfredställelse emedan de 
med >20 års erfarenhet har en 
högre. Hög arbetsbelastning och 
barnens sjukdomspanorama bidrar 
till empatitrötthet. 27 % (n=65) 
registrerar värden som tyder på 
samvetsstress. 

3. Bouchard, 
Lindsay. 
2016. 
Exploring 
compassion 
fatigue in 
emergency 
nurses. 
Avhandling 
vid University 
of Arizona. 

Beskriva upplevelsen, 
symtomen och 
effekterna av 
samvetsstress hos 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
akutmottagning.  

Kvalitativ studie med 
intervjuer i fokusgrupper. 
Totalt 6 deltagare med 3 
deltagare i varje 
fokusgrupp från 4 olika 
sjukhus i USA.  

Anledningar till empatitrötthet 
kunde delas in i organisatoriska och 
patientberoende faktorer. 
Symtomen var mångdimensionell 
utmattning, minskad tolerans och 
avskärmning. 

4. Duarte, J. & 
Pinto-
Gouveia, J.  
2017a. 
Empathy and 
feelings of 
guilt 
experienced 
by nurses: A 
cross-sectional 
study of their 
role in burnout 
and 
compassion 
fatigue 
symptoms. 
Applied 
nursing 
research. 

Undersöka om det 
finns ett samband 
mellan skuldkänslor 
och utvecklande av 
samvetsstress. 

En deskriptiv, 
tvärsnittstudie (kvantitativ). 
Totalt 298 sjuksköterskor 
vid 5 allmänna sjukhus i 
Portugal besvarade ett 
frågeformulär med frågor 
utifrån ”ProQOL” 
självskattning.  

Studien visar ett signifikant 
samband mellan utvecklande av 
samvetsstress och skuldkänslor (p 
<0,01), det fanns även ett 
signifikant samband mellan en 
allsmäktig ansvarskänsla och 
utvecklande av samvetsstress (p 
<0,001). Inget samband kunde ses 
mellan empatisk oro och 
samvetsstress (p<0,000). 
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5. Duarte, J. & 
Pinto-
Gouveia, J. 
2017b. 
The role of 
psychological 
factors in 
oncology 
nurses burnout 
and 
compassion 
fatigue 
symptoms. 
European 
journal of 
oncology 
nursing. 

Undersöka och 
tydliggöra kopplingen 
mellan empati, 
självkänsla och 
psykologisk 
inflexibilitet gentemot 
samvetsstress, 
utbrändhet och 
empatisk 
tillfredsställelse hos 
cancer sjuksköterskor. 

Tvärsnittsdesign 
(kvantitativ) med 
frågeformulär för 
självskattning (bl a 
ProQOL-5). 221 cancer 
sjuksköterskor från 5 olika 
sjukhus i Portugal. 

Resultatet visar att antalet år i yrket 
predicerar för samvetsstress (β0,18, 
p=0,021). Psykologisk inflexibilitet 
(β=0,2, p<0,001) och empatisk 
omtanke (β=0,3, p<0,012) förutser 
en ökad grad av samvetsstress.  
24,9% (n=55) registrerar värden 
som tyder på samvetsstress. 

6. Kolthoff, K 
L & Hickman, 
S E. 
2016. 
Compassion 
fatigue among 
nurses 
working with 
older adults. 
Geriatric 
Nursing. 

Undersöka 
prevalensen av 
samvetsstress hos 
sjuksköterskor som 
vårdar geriatriska 
patienter. Se om det 
finns samband mellan 
empatitrötthet, 
utbrändhet och 
tillfredsställande 
medkänsla och 
sjuksköterskans 
erfarenhet. 

Undersökande deskriptiv 
studie med undersökande 
och demografiska frågor 
till sjuksköterskor på ett 
magnetsjukhus i USA som 
arbetar inom geriatrik. 42 
sjuksköterskor deltog i 
studien.  

Signifikant skillnad talade för att 
oerfarna sjuksköterskor i större 
utsträckning uppvisade 
samvetsstress jämfört med de mer 
erfarna kollegorna (p<0,01). 

7. Kelly, L., 
Runge, J. & 
Spencer, C. 
2015. 
Predictors of 
compassion 
fatigue and 
compassion 
satisfaction in 
acute care 
nurses. 
Journal of 
nusing 
scholarship. 

Undersöka 
samvetsstress och 
empatisk 
tillfredsställelse hos 
akut sjuksköterskor på 
ett stort 
magnetssjukhus i 
USA. 

Tvärsnittsstudie 
(kvantitativ) via en enkät 
som sändes ut elektroniskt. 
Enkäten innehöll 
demografiska frågor från 
ProQOL samt forskarnas 
egna frågor. 491 
sjuksköterskor besvarade 
enkäten. 

Statistisk signifikans ses i 
sambandet mellan samvetsstress 
och lång erfarenhet (p<0,05). Om 
empatitrötthet utvecklas tidigt i 
karriären kan det vara en betydande 
orsak till att sjuksköterskor lämnar 
yrket. Erkännande för sin 
yrkesinsats kan ha en förebyggande 
eller läkande effekt. 

8. Mason V 
M., Leslie, G., 
Clark, K., 
Lyons, P., 
Walke, E., 
Butler, C & 
Griffin, M.  
2014. 
Compassion 
fatigue, moral 
distress and 
work 
engagement in 
surgical 
intensive care 

Undersöka de 
eventuella sambanden 
mellan samvetsstress, 
moralisk ångest, 
empatisk 
tillfredsställelse, 
utbildningsnivå och 
engagemang i arbetet.  

Deskriptiv tvärsnittsstudie 
(pilot) via enkätutskick till 
intensivvårdssjuksköterskor 
vid ett sjukhus i USA. Både 
kvantitativa och kvalitativa 
data. Enkäten innehöll 
demografiska, ProQOL, 
frågor om upplevelse av 
yrket samt även öppna 
frågor. Totalt 55 frågor i 4 
delar. 26 IVA-ssk 
besvarade frågorna.  

Sjuksköterskor med större 
engagemang i arbetet (god känsla 
för arbetet) registrerade signifikant 
mindre samvetsstress och 
utbrändhet (p <0,05). I de öppna 
frågorna identifierade 
sjuksköterskorna teman som 
påverkade deras arbete och ångest 
negativt: rollkonflikter i relation till 
riktlinjer/ledning, död och lidande i 
etiska beslutstaganden, våld på 
avdelningen, hantera närstående, 
känsla av maktlöshet, fysisk stress 
och medicinska vs sjuksköterskans 
moraliska värden i krock. 
Sjuksköterskorna återhämtar sig 
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unit trauma 
nurses. 
Dimension 
critical care 
nursing. 

själva med goda kollegiala 
relationer, sund empati och genom 
att ta hand om sig själva (värna om 
sin hälsa). 

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

Undersöka 
förekomsten, naturen 
av och 
copingstrategier för 
samvetsstress hos 
sjuksköterskor som 
arbetar inom palliativ 
vård. 

Deskriptiv kvalitativ studie. 
Individuella intervjuer med 
6 sjuksköterskor som 
arbetar inom palliativ vård i 
USA. De hade samtliga 11-
33 års erfarenhet inom 
palliativ vård.  

Indikationer för att sjuksköterskor i 
palliativ vård löper en ökad risk att 
utveckla samvetsstress. Samtliga i 
studien hade upplevt symtomen.  
Tröttheten ger både fysiska och 
psykiska symtom. Vikten av goda 
copingstrategier för att hantera 
risken identifierades. Angeläget att 
sätta gränser, känna empati men 
inte konsumera upplevelsen helt. 
Fysisk träning och goda sociala 
relationer identifierades som viktiga 
skydd. Ledarskapet på arbetsplatsen 
har betydelse, support behövs. 

10. 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. 

Undersöka 
samvetsstress hos 
canadensiska 
cancersjuksköterskor.  

Deskriptiv kvalitativ studie 
där 19 
cancersjuksköterskor, som 
aktivt arbetade i 
cancersjukvården på flera 
sjukhus runtom i Canada, 
svarade på en elektronisk 
enkät med öppna 
frågeställningar. 

Fem teman identifierades: okunskap 
om samvetsstress, orsaker till 
samvetsstress, faktorer som 
förvärrar samvetsstress, beskrivning 
av hur samvetsstressen yttrar sig 
och faktorer som minskar 
samvetsstressen. 

11. Stacey, 
W., Singh-
Carlson, S., 
Odell, A & 
Reynolds, G. 
2016. 
Compassion 
fatigue, 
burnout, and 
compassion 
satisfaction 
among 
oncology 
nurses in the 
united states 
and Canada. 
Oncology 
nursing forum. 
 

Undersöka 
upplevelsen av 
samvetsstress, 
utbrändhet och 
empatisk 
tillfredsställelse hos 
cancersjuksköterskor i 
USA och Canada. 

Deskriptiv, kvantitativ, icke 
experimentell studie. 63 
Canadensiska och 486 
amerikanska sjuksköterskor 
som svarat på en enkät via 
internet. 

Har funnit att en signifikant större 
andel av sjuksköterskor under 40 år 
uppger moderata till höga värden, 
56% vs 44% (p <0,017). De 
adresserar inte själva samvetsstress. 
Sjuksköterskor med mycket lång 
erfarenhet (<20år) löper minst 
sannolikhet att drabbas av 
samvetsstress (p <0,047). Ju högre 
akademiskutbildning sjuksköterskor 
har ju högra grad av empatisk 
tillfredsställelse. När sjuksköterskan 
upplever att hen får offra sina 
personliga och psykologiska behov 
är risken stor. Ett bra lagarbete på 
arbetsplatsen fungerar preventivt. 
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12. Yoder, E. 
2008. 
Compassion 
fatigue in 
nurses. 
Applied 
nursing 
research. 

Beskriva prevalensen 
av samvetsstress hos 
en bred population av 
sjuksköterskor samt 
undersöka vilka 
situationer som leder 
till empatitrötthet och 
hantering av 
densamma. 

Kvantitativ och kvalitativ 
ansats med frågeformulär. 
Frågor enligt ProQOL R-
IV samt 2 öppna frågor 
som inbjöd till en narrativ 
analys. 71 sjuksköterskor, 
från olika enheter på ett 
stort magnetsjukhus i USA, 
fyllde i hela enkäten 
inklusive de öppna 
frågorna.  

15,8% (n=11) av respondenterna 
uppvisade faktorer som tyder på 
samvetsstress. Det kvantitativa 
resultatet visade att de med minst 
erfarenhet (<10 år) uppvisade en 
högre tillfredställelse och upplevde 
sig också som gladare och kunde 
vara sig själva (p <0,05). De med 
10-19 års erfarenhet uppgav minst 
tillfredställelse och hade i större 
utsträckning samvetsstress (p 
<0,05). Det kvalitativa resultatet 
visade att triggers för samvetsstress 
som upplevelse av meningslös vård, 
vård av komplexa patienter, krav 
från patienter och anhöriga och 
organisatoriska svårigheter. 
Hanteringsstrategier kunde vara att 
dra sig undan, gå på autopilot, byta 
patient, informell debriefing med 
kollega, utöva religion och 
prioritera en meningsfull fritid.   

13. Yu, H., 
Jiang, A & 
Shen, J. 
2016. 
Prevalence 
and predictors 
of compassion 
fatigue, 
burnout and 
compassion 
satisfaction 
among 
oncology 
nurses: A 
cross-sectional 
survey. 
International 
journal of 
nursing 
studies. 

Undersöka 
prevalensen och 
potentiella prediktorer 
utifrån de tre delarna i 
professionell 
livskvalitet 
(samvetsstress, 
tillfredställande 
medkänsla och 
utbrändhet) hos 
kinesiska 
sjuksköterskor. 

Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär innehållande 
sex olika instrument för att 
samla in demografiska och 
arbetsrelaterade fakta och 
sedan jämföra grupper på 
basis av dessa med de tre 
variablerna i professionell 
livskvalitet. 
650 sjuksköterskor vid 15 
olika sjukhus i Kina. 

Visar samband mellan lång 
erfarenhet och utveckling av 
samvetsstress (1,3%). En passiv 
copingstrategi kan vara en 
bidragande förklaring till 
samvetsstress (0,7%). En 
balanserad empatisk förmåga, 
träning och stöd från ledarskapet 
kan tänkas ha en skyddande effekt.  

 

 


