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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En genomgång av aktuellt kunskapsläge visar att sjuksköterskor har en risk att utveckla 

compassion fatigue på grund av sitt empatiska engagemang gentemot patienterna. Compassion fatigue 

är då en person som konsekvens av sitt empatiska engagemang gentemot en patient blir emotionellt 

utmattad. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa riskfaktorer för sjuksköterskor att drabbas av 

compassion fatigue samt för att undvika detta tillstånd. Metod: En litteraturstudie gjordes med både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultatet analyserades och sammanfattades.  Resultat: 

Resultatet visade att risken att drabbas var störst hos sjuksköterskor inom hemsjukvården, 

akutsjukvården, hospices sjuksköterskor och de sjuksköterskor som arbetade med kroniskt sjuka barn. 

Ett flertal strategier och åtgärder pekar på vikten att behålla en professionell distans till patienterna 

samt säga nej till arbete som ej tillhör ens specifika arbetsområde. Majoriteten av sjuksköterskorna 

delgav även support som en strategi för återhämtning, både från kollegor men även i form av kurator 

eller psykolog, speciellt vid traumatiska händelser. Slutsats: Compassion fatigue är ett problem både 

för sjukvården i stort och för den enskilda sjuksköterskan. Det påverkar både omvårdnaden, 

arbetssituationen och den enskilda sjuksköterskan negativt. Ett flertal faktorer spelar in i utvecklandet 

av compassion fatigue, detta gör även att det krävs ett brett urval av möjliga åtgärder för att förhindra 

det. 
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SUMMARY 

Background: A review of the field shows that nurses are at risk to develop compassion fatigue as a 

result of their empathic engagement with patients. Compassion fatigue is when a person as a 

consequence of their empathic engagement with patients suffers an emotional exhaustion. Purpose: 

The purpose of this study is to highlight risk factors in developing compassion fatigue and how to 

avoid this condition in the nursing profession.  Method: A literature review with both qualitative and 

quantitative research. The result was then analysed and summarized. Result: The results showed that 

nurses in homecare, acute care, hospice and those working with chronically ill children were at the 

highest risk for Compassion fatigue. A number of strategies and preventive measures highlight the 

importance of having a professional distance to the patient as well as saying no to tasks that are not 

within the nurses specific profession. A majority of nurses stated support as a strategy for recovery, 

both from colleges as well as counselors or psychologists, especially after traumatic events. 

Conclusion: Compassion fatigue is a problem both for healthcare in general as well as for nurses 

themselves. It affects the patient care, the work situation and the nurse negatively. A number of factors 

contribute in the development of compassion fatigue, because of this a broad selection of possible 

preventive measures is required, 
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1 INLEDNING 

Under praktikperioden på ambulansen blev vi varnade att arbeta som ambulanssjukvårdare 

och inom akutsjukvård. Det talades om hur ansträngande det var att arbeta med så sjuka 

människor varje dag, många ville helt byta karriär och arbeta med friska människor. De 

anställda berättade att de till slut var tvungna att stänga av sina känslor för att orka med att 

vårda patienterna och suckade tungt varje gång de fick ett larm. 

Detta betungande tankesätt fanns även när praktiken gjordes på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus. Personalen sa att de som arbetar där måste vara "speciella" människor för att 

orka med att arbeta med sjuka barn och det ansågs extra påfrestande att arbeta på en sådan 

avdelning. 

Detta ansträngande förhållningssätt fick oss att fundera om det finns komplikationer till 

omvårdnaden som sjuksköterskan ger. Är det så att vissa sjuksköterskor far illa av sitt yrke? 

Krävs det speciella människor att arbeta med akutsjukvård och vård av sjuka barn? 

Funderingar gick även kring om vissa sjuksköterskor var mer benägna att drabbas av 

följdsjukdomar och vad i så fall är de utlösande faktorerna? Paradoxalt nog ligger det i 

sjuksköterskans arbete att sätta patienten i första rummet, hur skall man då kunna förhindra 

att sjuksköterskan drabbas av en empati relaterad sjukdom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

2 BAKGRUND 

2.1 Empati 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att kunna kommunicera med patienter och närstående på ett empatiskt, respektfullt 

och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 2011). I sjuksköterskans profession innebär det således att 

vara empatisk och ge god omvårdnad samtidigt som det är viktigt att ha ett professionellt 

förhållningssätt till patienterna. Det är inte lätt att ge detta engagemang till patienten utan att 

själv bli påverkad på något sätt. Det empatiska engagemanget är dock ett mänskligt 

förhållningssätt och det ligger i de flestas natur att lyssna på patienterna och se effekterna av 

trauma i deras liv (Bloniasz, 2011). Vidare skriver Bloniasz att sjuksköterskan i början av 

karriären har mycket entusiasm och en passion att försöka göra en förändring i patienternas 

liv. Detta kan leda till att sjuksköterskan sätter patientens behov före sina egna. 

Birkler (2007) beskriver empati som inlevelse i en annan människas lidande eller känsla.  

Som sjuksköterska handlar det om förmågan att kunna leva sig in i patientens situation och ha 

förståelse för patientens förändrade livsvärld. För att kunna ge bra omvårdnad och ha ett 

empatiskt förhållningssätt är det viktigt att ha en helhetsförståelse av patienten. Det skapas 

genom att få kunskap om patientens fysiska tillstånd men även familjeförhållanden, 

arbetsförhållanden samt de mer generella, kulturella och sociala villkor som påverkar 

patienten. Detta kan kallas en holistisk patientförståelse vilket syftar på patientens totala 

situation.   

2.2 Stress 

Stress har funnits under alla år, men förr kallades det nervositet, ett tillstånd av oro, 

irritabilitet och påfrestning samt negativ påverkan på prestationsförmågan (McGarth, Reid & 

Boore, 2003). 

Ahmad (2002) har förklarat stress som dialogen mellan yttre press och inre svar. Definitionen 

av stress kan beskrivas som ett skevt förhållande mellan kraven människan ställer på sig själv 

och förmågan att motsvara detta, vilket leder till utmattning både fysiskt och mentalt. Vidare 

skriver Ahmad att när kroppen utsätts för stress sätts ett flertal fysiska kedjereaktioner igång. 

Kroppen förbereder sig för att flykt eller försvar och gör då vad den kan för att optimera 

styrka, snabbhet och hjärnaktivitet. Till exempel höjs blodtrycket genom att hjärtats 

pumpförmåga ökar och blodkärlen dras samman. Samtidigt sänks immunförsvaret då 

kroppen inte prioriterar detta i en direkt hotfull situation. Kroppens reaktioner på stress, 
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långvarig och kortvarig, är inte helt klarlagd. Beroende på personliga variationer och hur 

länge stressen varar påverkas individer olika av stress. Även samma person reagerar olika på 

stress vid skilda tillfällen (Ahmad, 2002). 

Enligt Doult (2011) har sjuksköterskor aldrig upplevt så mycket arbetsrelaterad stress som i 

dagens läge. Vidare skriver Duolt att stressen uppkommer på grund av för mycket press på 

arbetsplatsen i kombination med nedskärningar vilket får konsekvenser på vårdandet av 

patienterna. Till stressrelaterade symtom hör fenomen som utbrändhet och compassion 

fatigue. Vissa avdelningar är mer drabbade än andra som exempelvis för sjuksköterskor inom 

palliativ vård, onkologi sjuksköterskor och sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar. 

Sjuksköterskan kan i sitt yrke mötas av en mängd svårigheter och påfrestningar och för att 

klara av sitt yrke och kunna ge en bra omvårdnad gäller det att hitta strategier för att bearbeta 

stressfyllda händelser och upplevelser. En strategi kan vara att ta kontroll över den yttre 

situationen och ändra det som har lett till stressen samt lära sig nya färdigheter att bearbeta 

stressen. En mer känslomässig strategi kan vara att försöka hantera de känslomässiga 

reaktionerna som kan väckas när en mycket sjuk patient ska vårdas (Holm, 2009). 

2.3 Utbrändhet 

Efter långvarig utsatthet för stress finns en risk att utveckla utbrändhet.  Problemen uppstår 

när kroppen ej får tid till återhämtning mellan stressfyllda perioder, balansen i kroppen rubbas 

vilket leder till trötthet och både fysisk och psykisk utmattning (Ahmad, 2002). Enligt en 

undersökning av Hudek-Knežević, Kalebić Maglica och Krapić (2011) är sammanhanget en 

större utlösande faktor än personlighet när det gäller utbrändhet.   

Utbrändhet kan komma både krypande under en längre tid eller akut, då som känslan av att 

gå in i väggen. Symtomen visar sig ofta i form av emotionell utmattning, en overklighets 

känsla och en minskad upplevd personlig prestation (Maslach & Jackson, 1981). Oftast 

infinner sig en tid av olika stressrelaterade besvär innan insjuknandet, som exempelvis värk, 

hjärtklappning, mag- tarmbesvär, sömnstörningar, irritabilitet, koncentrationssvårigheter eller 

minnesstörningar. Insjuknandet kan visa sig som svårigheter att orientera sig, utföra 

vardagliga handlingar, yrsel, förvirring eller svår ångest. Prestationsförmågan blir försämrad 

vilket kan leda till känslor av otillräcklighet, skam, skuldkänslor och nedstämdhet (Almén, 

2007). En överkänslighet för alla former av stress uppstår och långvarig utmattning kan leda 

till ångestattacker och depression (Klingberg Larson, 2000). Enligt Aiken, Clarke, Sloane, 

Sochalski och Silber (2002) finns det många anledningar till att sjuksköterskor drabbas av 

utbrändhet. Jobbrelaterade orsaker i kombination med personliga problem och brist på 
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support kan vara utlösande faktorer. Vidare skriver Aiken et al. (2002) att utbrändhet har varit 

känt som en anledning för sjuksköterskor att lämna sitt yrke och ett flertal författare kopplar 

samman utbrändhet med compassion fatigue. 

 

2.4 Compassion Fatigue 

Ordet compassion kan förklaras som en känsla av delat lidande eller sorg för en annan person 

som har råkat illa ut, ofta i kombination med att försöka förmildra eller ta bort den andres 

lidande och visa speciell vänlighet till den drabbade personen (Merriam-Webster, Online 

Dictionary, 2009; OED Online, 2006). 

Compassion fatigue är då en person vid vård av en patient blir emotionellt utmattad som 

konsekvens av sitt empatiska engagemang. Fenomenet compassion fatigue kan utvecklas som 

ett resultat av att utsättas för andras känslor och samtidigt känna ett behov av att vilja hjälpa 

med ett emotionellt engagemang Figley (2002). 

Collins och Long´s (2003) har beskrivit termen compassion fatigue som emotionellt för trött 

för att vårda och Figley (2002) beskriver compassion fatigue som reducerad kapacitet, eller 

minskat intresse att bry sig om andra. Det finns enligt Figley (2005) en kostnad av vårdandet. 

Författaren menar att sjuksköterskor som varje dag lyssnar till sina patienters historier av 

rädsla, smärta och lidande kan komma att känna samma rädsla, smärta och lidande för att de 

bryr sig. 

Sjuksköterskan Joinson var en av de första som skrev om uttrycket compassion fatigue år 

1992. Joinson beskrev en studie där sjuksköterskor som arbetade med akutsjukvård hade 

blivit utbrända och upplevde det svårt att behålla den professionella distansen till patienterna. 

Studien visade också på att de sjuksköterskor som var mycket empatiska och omtänksamma 

lättare kunde ta till sig det den lidande patienten upplevde och därmed löpte högre risk att 

utveckla compassion fatigue (Joinson, 1992). 

Självklart finns det många fördelar med att arbeta som sjuksköterska. Bland annat 

tillfredställelsen i engagemanget vid vårdandet och de positiva effekterna tillfrisknandet av 

patienten ger (McGath et al., 2003; Tyson & Ponguengpant, 2004; Cropley & Millward 

Purvis, 2004). Men det finns inte bara en sida av myntet. Den andra sidan av myntet är de 

negativa effekterna vårdande kan ha på sjuksköterskor i form av försämrad livskvalité, 

psykiska och emotionella besvär (Ergun, Oran & Bender, 2005).   
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2.4.1 Symtom på compassion fatigue 

Compassion fatigue har även kallats sekundärt stress syndrom. Symtomen visar sig i form av 

utmattning, oförmåga att hålla fokus, låg produktivitet, nedstämdhet, självtvivel och förlust 

av passion och entusiasm. Compassion fatigue uppstår ofta väldigt snabbt och kan vara svårt 

att upptäcka. Från att ha arbetat hårt ena dagen kan det vara omöjligt att kliva upp ur sängen 

nästa dag. Sjuksköterskor kan uppleva symtomen i sådan utsträckning att de säger upp sig 

från arbetet (Lester, 2010).  Ward-Griffin, St-Amantr och Brown (2011) har intervjuat 

sjuksköterskor som beskriver symtomen på compassion fatigue i form av sömnstörningar, 

mardrömmar, hypertoni och en känsla av kraftlöshet. I en studie av Maytum, Heiman och 

Garwick (2004) på sjuksköterskor som arbetade med sjuka barn var brist på energi ett av de 

första symtomen de lagt märke till, vilket de såg som nyckeln till compassion fatigue. Studien 

visade även på att det påverkade deras förmåga att arbeta och klara av miljön hemma. 

Utbrändhet och compassion fatigue har liknande symtom men skiljer sig ändå åt i vissa 

avseenden. Utbrändhet uppkommer på grund av stressen på arbetsplatsen medan compassion 

fatigue speciellt är relaterat till att sjuksköterskor går över deras egna gränser för de klara av 

att vara engangerad (Figley, 1995).   

 

2.4.2 Vilka drabbas av compassion fatigue? 

(McGarth et al., 2003; Tyson och Pongruengphant, 2004) beskriver de psykologiska och 

fysiologiska effekterna som compassion fatigue kan leda till. Arbetet som sjuksköterska kan 

påverka såväl personalen och deras livskvalité som organisationen i helhet. På vissa 

avdelningar är risken att drabbas högre än andra, som exempelvis på akutavdelningar, 

psykiatriavdelningar, vid vård av patienter som lider av cancer och avdelningar där svårt 

sjuka barn vårdas. Dessa avdelningar kan vara psykologiskt och emotionellt mer krävande. 

Att arbeta på exempelvis ett mentalsjukhus kan innebära att dagligen lyssna till patienters 

erfarenheter och historier där vissa patienter kan vara självmordsbenägna och 

självskadebenägna. 

Sjuksköterskor som McGarth et al. (2003) har intervjuat gällande compassion fatigue har 

delgivit att de vid arbete en längre period med döende eller mycket sjuka barn upplever de en 

känsla av compassion fatigue. Sjuksköterskor inom onkologi berättar om förändringarna i 

deras liv sedan de började arbeta på avdelningar med cancersjuka patienter. En del av 

sjuksköterskorna upplever förändringar i form av nedstämdhet vid aktiviteter som tidigare har 
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bringat glädje, distans från vänner och andra sjuksköterskor ifrågasätter meningen med livet 

(McGarth et al., 2003). De som arbetar med barn känner mycket för barnen när de dör, trots 

att de vet att barnen lidit och inte hade ett bra liv. Andra sjuksköterskor berättar om känslan 

av att inte kunna hjälpa tillräckligt. Frustration uppstår när det inte finns tillräckligt med 

resurser eller platstillgångar för att hjälpa barn som farit illa, även detta är en utlösande faktor 

till compassion fatigue. Vid vård av sjuka barn finns det en risk att föräldrarna sätter skulden 

till den sjuksköterska som vårdar barnet. Risken finns även att föräldrarna känner sig 

åsidosatta i vårdprocessen och all skuld läggs på sjuksköterskan, vilket i längden ökar risken 

att drabbas av compassion fatigue och känslan av att aldrig riktigt räcka till ökar (Maytum, 

Bielski & Heiman, 2004). 

 

2.4.3     Konsekvenser av compassion fatigue 

Från organisationens sida kan det även vara bra att känna till komplikationerna som 

compassion fatigue kan ge då det påverkar personalens förmåga att ha ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot patienterna samt ofta leder till ökad sjukfrånvaro. På ett 

mentalsjukhus i England rapporterades en medvetenhet kring personalens ökade 

sjukfrånvaro. Oavsett förfrågningar kring den ökande frånvaron fortsatte frånvaron att öka 

och erfaren personal sa upp sig. Kombinationen av personal som var sjukskriven och höga 

kostnader för inhyrd personal gjorde stora hål i budgeten. Det värsta var att de i personalen 

som fortfarande arbetade hade tappat gnistan och var inte alls lika entusiastiska som förut, 

vilket påverkade omvårdnaden av patienterna (White, 2006). 

Om chefen, som beskrevs ovan hade varit medveten om de gömda kostnaderna av vårdande, 

hade känt igen tecknen som personalen uppvisade och satt in åtgärder hade de extra 

kostnaderna för inhyrd personal och för organisationen som helhet hade inte blivit så hög 

(White, 2006). 

Enligt The Canadian Institute for health information (2011), innebär arbetet som 

sjuksköterska att det inte alla gånger finns tillräckligt med resurser. Patienterna kan vara mer 

komplexa och de anställda har mindre möjlighet att vara lediga för exempelvis utbildning 

eller träning vilket i vissa fall resulterar i sämre omvårdnad för patienterna. Det krävande 

arbetet som sjuksköterska kan därför vara en bidragande faktor till att utveckla bland annat 

compassion fatigue. 
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2.5 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som användes i studien kallas ”Theory of human caring” av 

Watson (1993). Enligt Watson består en fundamental del av omvårdnad i att känna empati 

och kunna sätta sig in i en annan människas situation. Vidare anser Watson att en relation 

skall byggas med patienten genom en vilja att se varandras livsvärldar. På detta sätt kommer 

såväl vårdare som vårdtagare att utvecklas och lära. Kärnan i en sjuksköterskas yrke är en 

interaktion med patienten och/eller närstående. I sin teori specificerar Watson tio 

fundamentala faktorer. Enligt Watson ska sjuksköterskan ha ett humanistiskt och altruistiskt 

värdesystem samt främja tro och hopp. Hon ska även ha känslighet för självet och andra och 

en hjälpande och förtroendefull mänsklig relation. Vidare beskriver Watson vikten av att 

kunna visa både negativa och positiva känslor och omvårdnadsprocessen ska vara både 

kreativ och problemlösande. Sjuksköterskan ska ha ett transpersonellt undervisade och 

lärande och kunna stödja, skydda och förbättra såväl psykisk som fysisk, social och andlig 

hälsa. Hon ska även kunna tillgodose mänskliga behov. Alla dessa faktorer som 

sjuksköterskan enligt Watson förväntas besitta aktualiseras i varje ögonblick sjuksköterskan 

är tillsammans med patienten. Watson skriver att mänsklig omsorg fodrar att sjuksköterskan 

har ett engagemang, en vilja att bevara personligheten och mänskliga hos både 

sjuksköterskan och patienten. Vidare skriver Watson att sjuksköterskor kan ge omsorg vid 

olika tillfällen på en högre nivå och sjuksköterskan bör finna sin egen inre styrka och kontroll 

för att ge utrymme till omvårdnad.   

3  PROBLEMFORMULERING 

Arbetet som sjuksköterska innebär möten med människor som många gånger genomgår 

kritiska perioder i deras liv. Sjuksköterskan arbetar till stor del med hjälp av sin egen 

empatiska förmåga som instrument för att bedriva en god omvårdnad. Detta medför dock 

vissa risker när sjuksköterskan tar skada av sitt arbete just på grund av den empatiska del som 

krävs för att göra ett bra arbete. En obalans mellan distans och närhet mellan patient och 

sjuksköterska kan i vissa fall leda till compassion fatigue, en emotionellt betingad utbrändhet. 

Detta leder till att sjuksköterskan inte kan utföra sitt arbete i den utsträckning som krävs, 

vilket leder till att sjukskrivningar ökar och en oförmåga att fortsätta med yrket kan uppstå. 

På grund av detta finns ett stort behov av att identifiera hur sjuksköterskor drabbas av 

compassion fatigue samt vilka riskfaktorer som finns inom yrket. 
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4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa riskfaktorer för sjuksköterskor att drabbas av 

compassion fatigue samt för att undvika detta tillstånd. 

5  METOD 

5.1  Design 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod, både kvalitativ och kvantitativ forskning 

används. Litteraturöversikten syftar till att samla aktuell data från redan gjord forskning och 

sedan sammanställa dessa för att hitta eventuella gemensamma nämnare för uppkomsten av 

compassion fatigue, vilka riskfaktorer som finns samt eventuella preventiva åtgärder (Friberg, 

2006).    

5.2   Urval 

Inkluderingskriterier för artiklarna har varit att de överensstämmer med studiens syfte. Endast 

artiklar som behandlar compassion fatigue som huvudämne har använts. Artiklarna ska vara 

skrivna på engelska eller svenska på grund av författarnas språkkunskaper. Forskningen får 

inte vara äldre än från år 2000 för att resultatet ska vara relevant i dagens sjukvård. För att 

kunna beskriva fenomenet både i termer av numerära storleksordningar och den subjektiva 

upplevelsen (Olsson & Sörensen, 2007) har kvantitativa och kvalitativa artiklar använts.   

Exkluderingskriterier var litteraturstudier samt artiklar som behandlade andra vårdyrken än 

sjuksköterskor exkluderades.   
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5.3   Datainsamlingsmetods 

Nedan beskrivs ett modifierat flödesschema (fig.1) från Polit och Becks (2012) vilken 

använts som datainsamlingsmetod vid sökning av artiklar. 

Fig.1 

 

Artikelsökning har gjorts via EBSCOhost. Databaserna som använts i samtliga sökningar är 

CINAHL, Medline, AMED och Academic Search Elite. Sökning har skett med relevanta 

sökord (compassion fatigue, nurs*, caregiv*, impact, empathy, burnout och interview* )för 

att säkerställa att de artiklar vi använder överensstämmer med vårt syfte (Friberg, 2006). För 

att hitta korrekta översättningar användes MeSH-termer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Booleska sökoperatörer (AND, OR, NOT) har använts för att kunna kombinera valda 

sökord och eventuellt skala bort irrelevanta sökträffar. Trunkering (*) användes för att få med 

alla möjliga böjningar och ändelser av sökord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

En inledande sökning på compassion fatigue gjordes för att kunna utveckla 

problemformuleringen samt hitta relevanta sökord inom ämnet, detta resulterade i 440 

träffar. En snabb översikt av dessa visade på en allt för stor ämnesspridning. Sökning 

skedde sedan på ”abstract” för att hitta artiklar med compassion fatigue som huvudämne då 

en mängd forskning tog upp begreppet men ej behandlade det eller använde det som en 

liten del av andra typer av studier. Läsning av de abstrakt som sökningen resulterade i ledde 

till ytterligare sökordstillägg. Tilläggen som gjordes för att få ett mer relevant och 

hanterbart träffresultat i överensstämmande med syftet var: nurs*, caregiv*, impact, 

empathy, burnout och interview*. Titlar och abstrakt lästes för att hitta de artiklar som 

behandlade det valda ämnet. Efter det kunde utvalda artiklar läsas i sin helhet och därmed 

det slutgiltiga urvalet göras. Referenslistor från de utvalda artiklarna användes för att hitta 

ytterligare information, detta resulterade dock inte i något material. För att säkerställa 
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artiklarnas evidens används litteraturgranskningsmodeller för kvantitativ forskning (bilaga 

1) samt kvalitativ forskning (bilaga 2). Artiklarnas kvalitet graderades med hjälp av 

mallarna som låg/ medel eller hög kvalitet: 

Kvalitativa studier: 

Hög: Tydligt syfte, väl beskriven metod. Relevant urval och beskriven kontext. Tydlig 

redovisning av resultat samt teorigenerering. 

Medel: Tydligt syfte, god metodbeskrivning. Relevant urval och kontext beskriven. Tydlig 

resultatbeskrivning. 

Kvantitativa studier: 

Hög: Tydligt formulerat problem, syfte samt metod. Relevant urval med gott deltagarantal. 

Tydlig diskussion och resultat som genererar en logisk slutsats.    

Medel: Tydligt formulerat problem, syfte samt metod. Relevant urval med godtagbart 

deltagarantal. Diskussion med ett resultat som ger en logisk slutsats. 

Samtliga utvalda artiklar togs med efter granskning trots att en av dem graderades som låg 

kvalitet. Anledningen var att resultatet gick i fas med resterande artiklar vilket enligt vår 

mening styrker dess relevans något. Artiklarnas kvalitet redovisas i bilaga 3.  
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Nedan (tabell.1) beskrivs sökningshistoriken och urvalsprocessen av artiklarna. 

Tabell 1. 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa artiklar Utvalda 

artiklar 

Compassion 

Fatigue 

440 0 0 0 0 

Compassion 

Fatigue (Abstract) 

299 25 25 0 0 

 

 

 

Compassion 

Fatigue (Abstract) 

AND Caregiv* 29 29 25 4 

AND Nurs* 107 107 92 16 

AND Nurs* AND 

Burnout 

35 35 35 6 

AND Nurs* AND 

Interview* 

11 11 11 4 

AND Impact 34 34 17 5 

AND Empathy 91 91 24 2 

Totalt antal träffar. 23 

Antal träffar som kommit upp på flera olika sökord, dubbletter. 12 

Slutgiltigt antal artiklar för analys, efter exkludering av dubbletter. 11 
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5.4  Dataanalys 

Utvalda artiklar lästes upprepade gånger för att få en fördjupad kunskapsbild och en överblick 

av det aktuella forskningsläget. Varje artikel sammanfattades sedan genom att resultat 

relevant för studien. Nyckelord från de lästa artiklarna togs fram genom att löpande föra 

anteckningar (Polit & Beck, 2012). Efter identifiering av relevanta data gicks dessa sedan 

igenom för att få samstämmighet i resultatet från båda författarna.   

Artiklarna sammanställdes sedan i en litteraturgransknings matris (bilaga 3) för att organisera 

dem och lättare se olika teman och gemensamma nämnare som utkristalliserats i aktuella 

artiklar (Polit, Beck, 2012). Genom diskussion kring vilka begrepp och benämningar som 

utgjorde ämnet framkom nio kategorier, dessa var: Utlösande faktorer, symptom, prevalens, 

förebyggande åtgärder, utbrändhet, utbildning, skyddsfaktorer, coping, kontext, erfarenhet. 

Kategorierna baserades på information från de artiklar vi analyserat, de vanligt 

förekommande delar som utgjort resultaten. Studiens syfte användes som bas för att 

bestämma vilka begrepp som var relevanta. Dessa teman har sedan sammanställts i sex 

övergripande grupper; Prevalens, riskgrupper, utlösande faktorer, copingstrategier, åtgärder 

och support. 

6  ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna som använts har alla genomgått någon typ av etisk prövning. Eftersom de artiklar 

som använts är skrivna på engelska finns alltid en risk för att vi misstolkat meningar när vi 

översatt dem. Ordböcker och MeSH-termer användes dock för att minimera detta. Avsikten 

med studien är att göra en objektiv sammanställning av forskningsläget, att inte lägga egna 

värderingar i sammanställningen av resultatet eller bortse från resultat som kan gå emot sagda 

värderingar. Dock har all forskning brister och är ofta färgad av de som utfört den, vilket då 

förs över till denna studie (Polit & Beck, 2012). 

7 RESULTAT 

Resultatet visar att de sjuksköterskor med högst risk att drabbas av compassion fatigue är de 

som arbetar inom hemsjukvården och akutsjukvården. Även de sjuksköterskor som arbetar 

inom onkologi ligger i högrisk kategorin för att drabbas. En annan riskgrupp är enligt ett 

flertal författare de sjuksköterskor som arbetar med kroniskt sjuka barn. Att dagligen lyssna 

på barn som farit illa och dela deras erfarenheter kan leda till att sjuksköterskan upplever 

samma symtom som barnet. Ytterligare en högriskgrupp är hospice sjuksköterskorna som 

hanterar ett högt antal dödsfall, vilket är en utlösande faktor för compassion fatigue. De 
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sjuksköterskor om offrar sig själva för andras behov, har svårt att säga nej till arbetsuppgifter 

som inte tillhör deras arbetsområde samt har svårigheter att behålla en professionell distans 

till patienten löper en ökad risk att drabbas. Andra utlösande faktorer kan vara 

arbetsrelaterade och uppstå på grund av personalbrist, stress eller dålig personalpolitik. 

Utbildning och medvetenhet kring compassion fatigue har lyfts fram som viktiga strategier i 

förebyggande syfte. För de som drabbats är en viktig åtgärd stöd och support. Vissa 

arbetsplatser erbjuder samtal med kurator eller psykolog men även stöd från kollegor är en 

viktig del i förbättringsprocessen. Det finns även förslag på preventiv och proaktiv support 

istället för krishantering hos organisationer där avsikten är att arbeta i förbyggande syfte. 

7.1  Prevalens 

Yoder (2010) jämförde prevalensen av compassion fatigue hos sjuksköterskor i 

hemsjukvården med andra avdelningar. I studien användes ProQOL scale från 2002. Skalan 

används som mätvärde för att undersöka risken att utveckla compassion fatigue. Över 17 

poäng på skalan visar på en hög risk att drabbas av compassion fatigue. Medelrisk är 8-17 

poäng och 8 poäng eller under är låg risk att drabbas.  Resultatet visade på att de 

sjuksköterskor som arbetade i hemsjukvården hamnade högst på skalan med ett medelvärde 

på 14.1 och akutsjukvården har det näst högsta medelvärdet på 12.8. Anestesi och 

onkologisjuksköterskor hade lägst medelvärde. Dock var antalet som svarade inom 

hemsjukvården i denna studie låg. 

Hooper, Craig, Janvrin, Westel, Reimels, Anderson, Greenville och Clemson (2010) har i sin 

studie gjort en liknande undersökning som Yoder. En jämförande studie för att undersöka 

prevalensen av compassion fatigue hos sjuksköterskor på akutavdelningen, onkologi, 

njurmedicin och intensivvårdsavdelningen. Risken att utveckla compassion fatigue varierade 

på de olika avdelningarna, men skillnaderna var inte så stora. Det visade även att de 

sociodemografiska variablerna som antal arbetade år, skift, utbildning eller etnicitet inte hade 

så stor påverkan på resultatet. Onkologi sjuksköterskor hade dock högst risk med ett 

medelvärde på 25 medan sjuksköterskor på njurmedicin hade lägst med ett medelvärde på 

12.5. Att onkologi sjuksköterskor är en drabbad grupp stärks av resultatet som Potter, 

Deshields, Divanbeigi, Berger, Min, Cipriano, Norris & Olsen, 2010; Aycock, Boyle, (2007) 

fick fram. I studien visade sig onkologi sjuksköterskor ha en hög prevalens av compassion 

fatigue på grund av att dagligen hantera patienter med allvarliga cancersjukdomar och många 

dödsfall.   
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7.2   Riskgrupper 

Meadors och Lamson (2007) och Maytum, Heiman och Garwick (2004) har undersökt om 

sjuksköterskor som arbetar med barn har högre risk att drabbas av compassion fatigue.  

Meadors et al. (2007) kom fram till att sjuksköterskor blir påverkade av att dagligen lyssna 

till barn som delar sina erfarenheter efter att ha blivit utnyttjade eller lidit på annat sätt. 

Sjuksköterskan börjar uppleva samma symtom som barnet i form av mardrömmar och 

ängslighet. I vissa fall kan det även leda till en överidentifikation av patientens erfarenheter 

och sjuksköterskan kan uppleva samma trauma som patienten. Symtomen påverkar då 

personliga relationer, socialt nätverk och yrkesliv. Vidare skriver Meadors och Lamson att 

vården av patienterna påverkas om sjuksköterskorna inte uppmärksammar eller tar tag i 

symtomen som utmärker compassion fatigue. På avdelningar där barn vårdas är det mycket 

fokus på barnet men också dess familj vilket kan göra att det lätt blir en stor emotionell 

belastning. Maytum et al. (2004) skriver att 19 av 20 deltagare i deras studie rapporterade 

att arbetet med barn var en utlösande faktor till compassion fatigue.  Det vanligaste 

exemplet var att se allt för många smärtsamma procedurer på barnen, så mycket sorgsenhet 

och dödsfall. En sjuksköterska beskrev att när hon stod i barnets rum tänkte att hon inte 

klarar av att höra en till sorgsen historia. Hon fick bokstavligen hålla i sig och tvinga sig 

själv att inte rusa ut från rummet. 

Abendroth och Flannery (2006) kom i sin studie fram till att även hospice sjuksköterskorna 

är en grupp med hög risk för compassion fatigue, vilket också det är en arbetsplats med 

högt antal dödsfall. De var med om i genomsnitt 7 dödsfall under en 30-dagarsperiod. 

Studien visade att nära 80 % av de medverkande låg i medel-/högriskkategorin för 

compassion fatigue. Stressfaktorer utöver jobbet hade en negativ inverkan som exempelvis 

ekonomiska problem eller återkommande huvudvärk. 

Ward-Griffin, St-Amantr och Brown (2011) har i en studie undersökt compassion fatigue 

hos kvinnor som är sjuksköterskor och samtidigt vårdar en förälder/föräldrar. De visar på 

att den gruppen är extra utsatt då den vårdande rollen aldrig kan läggas åt sidan och ingen 

paus finns för återhämtning. Sjuksköterskorna uttryckte även svårigheten att bli bemött som 

sjuksköterska av personal som har hand om deras föräldrar då den professionella distansen 

inte går att upprätthålla. 
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7.3  Utlösande faktorer 

Det finns ett flertal utlösande faktorer. Abendroth och Flannery (2006) visar i sin studie på 

att en övervägande del av de som klassificerats i högriskkategorin av compassion fatigue 

uppgett att de offrar sig själva för andras behov. De drabbade medgav även att de led av 

andra typer av stressrelaterade besvär vilka tillsammans med ohälsosam mängd empati och 

livskrav direkt är kopplat till compassion fatigue. Författarna kom även fram till att brist på 

stöd efter en traumatisk patient-död också var en utlösande faktor. 

Enligt Maytum el al. (2004) är brist på personal, dålig ekonomi, frustration och 

pappersarbete en utlösande faktor till compassion fatigue. I studien rapporterade 66 % av 

personalen att brist på support och känslan att vara ensam var en vanlig orsak. Av 

sjuksköterskorna i studien tyckte 60 % att kraven från arbetsplatsen var orimliga och ledde 

till utbrändhet och compassion fatigue. Personlighet och ett högt engagemang i arbetet är 

ytterligare orsaker att drabbas.   

De flesta sjuksköterskor känner sympati med sina patienter vilket kan påverka deras arbete 

och hemförhållande. En nära identifikation med patienterna kan skapas och det blir svårt att 

hålla en professionell distans. Risken finns att sjuksköterskans värderingar påverkas och 

även självbilden kan förändras. I Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) studie är det hela 

20.9% av sjuksköterskorna som beskriver att de återupplever patienternas trauma. 

Personlig stress kan vara en utlösande faktor för compassion fatigue. Enligt Meadors och 

Lamson (2008) utsattes de med hög personlig stressnivå i högre utsträckning av 

compassion fatigue än de med lägre personlig stressnivå. 

Potter et al. (2007) visade i sin studie på sambandet mellan antal arbetade år som 

sjuksköterska och risken att drabbas av compassion fatigue. De som hade arbetat en kort tid 

hade en ökad risk för compassion fatigue medan sjuksköterskor med längre erfarenhet hade 

utvecklat strategier för att hantera jobbet och den stress det innebär. 

Dominguez-Gomez (2008) skriver att antal arbetstimmar per dag har en påverkan på 

utvecklingen av compassion fatigue. De sjuksköterskor som arbetade 12 timmar hade i 

jämförelse med de som arbetade 8 timmar högre risk att utveckla compassion fatigue. 

Dödsfall har visat sig vara en utlösande faktor. Sjuksköterskor som under en längre period 

har vårdat ett döende barn har en hög risk att utveckla compassion fatigue (Rogers, Babgi 

& Gomez, 2008). 
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7.4  Hantering 

Det är enligt Meadors och Lamson (2008) viktigt med utbildning för personalen för att lära 

sig hantera sin vardag. Bland annat kurser i friskvård eller kommunikation har visat sig 

vara bra på grund av compassion fatigues komplexa natur.. Deltagarna hade en markant 

ökning av medvetenhet efter utbildningen vilket minskar risken för att drabbas. 

Rogers et al. (2008) höll ett utbildningsseminarium för sjuksköterskor på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Syftet var att undersöka om en förebyggande utbildning kunde 

förminska risken att drabbas av compassion fatigue. Resultatet visade att utbildningen inte 

gjorde så stor skillnad i förebyggande syfte. Detta kan enligt Rogers et al. (2008) bero på 

brist hos dessa sjuksköterskor i medvetenhet att ta hand om sig själva och en oförmåga att 

relatera till compassion fatigue i sitt dagliga arbete. 

Abendroth och Flannery (2006) skriver att medvetenhet kring existensen av compassion 

fatigue och dess symtom är grunden i att kunna förutse och förebygga dess uppkomst. Hos 

personalen är det viktigt att känna till vad det innebär och hur det kan visa sig för att kunna 

stävja det i tid samt kunna få det stöd som krävs för att hantera sitt jobb. Potter et al. (2007) 

menar att det krävs skräddarsydda interventioner för hanteringen av compassion fatigue då 

varje individ har unika behov. 

Meadors och Lamson (2008) skriver att de sjuksköterskor som utvecklade egna strategier i 

sina vardagliga rutiner kunde förebygga symtom av compassion fatigue. Strategierna kunde 

innebära att de tog hand om sig själva, åt bra mat, återhämtade sig med hjälp av meditation 

eller massage. Vikten av att kunna säga nej till att arbeta övertid eller sätta gränser samt 

skilja privatliv från arbetsliv var en del av detta. Maytum et al. (2004) skriver att 

strategierna även kan sträcka sig under en längre period och kan innefatta en annan 

livsfilosofi kring vård av patienter, utveckla stresstekniker eller hitta stödjande relationer. 

På arbetsplatsen kan strategierna bestå av en semester för att orka med arbetet. 

7.5   Åtgärder 

I en studie av Aycock och Boyle (2009) som gjordes på onkologi sjuksköterskor 

rapporterades ett flertal resurser för att hantera compassion fatigue. Vissa arbetsplatser hade 

tillgång till Employee Assistans Programs (EAP) där möjligheten att få hjälp med 

personliga problem fanns kopplade till arbetsplatsen. Detta program hade dock varierande 

resultat. En annan åtgärd var att ha tillgång till en kurator eller psykolog på arbetsplatsen. 

Den långa väntetiden mellan förfrågan och möte upplevdes dock som ett hinder. Ett flertal 

sjuksköterskor i studien uppgav att de kände ett minimalt stöd från organisationen vilket 
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innebar att de istället förlitade sig på kollegor för support. Vidare uppgavs friskvård, 

hälsoscreening av personal, tillräcklig personaltillgång, förebilder och mentorprogram som 

hjälpfulla. Ett flertal nämnde interdisciplinära supportgrupper där svåra och komplicerade 

fall de för tillfället hade att göra med kunde diskuteras och utvärderas. 

Aycock och Boyle (2009) uppmanade sjuksköterskor att delegera de uppgifter som ej är 

kopplade till den specifika expertis de har. Flera andra strategier finns även nämnda som 

tro, musik eller konst. Aycock och Boyle menar att sjuksköterskan måste hitta sätt att återfå 

sin fysiska och psykiska styrka, en viktig del sägs vara balans i livet och att minnas vad 

som fick dem intresserade av yrket till att börja med. Enligt Collins och Long (2003) 

uppges personalstöd och tillsyn uppskattat och sågs som något nödvändigt snarare än ett 

privilegium. 

Enligt Aycock och Boyle borde det vid nyanställning ges information om vilka 

påfrestningar jobbet innebär och förutsättningarna på arbetsplatsen för att hantera dessa. 

Detta normaliserar den emotionella stress och den anställdes reaktioner, speciellt vid fall 

där speciella band knyts till patienten och/eller dennes familj. De pekar på utbildning i 

konflikthantering, etiska frågor, kommunikation och egenvård vilket borde ses som lika 

viktigt som kunskap kring hanteringen av venösa infarter och kemoterapi hos onkologi 

sjuksköterskorna. Riskfaktorer och symptom skall uppmärksammas för att hitta de som 

eventuellt kan drabbas. Det skall finnas utrymme för känsloyttringar och möjligheter att 

diskutera sina känslor kring patienter och deras anhöriga, exempelvis genom debriefing 

eller patientvårdskonferenser. Allt för att sjuksköterskan inte ska känna sig ensam i 

situationen. 

7.6  Support 

Aycock och Boyle (2009) menar slutligen att organisationer borde tillhandahålla preventiv 

och proaktiv support för anställda istället för krisrespons. I Ward-Griffin et al. (2011) studie 

av sjuksköterskor som vårdar en förälder pekar de på att tillgång till sjukhus- och 

hemsjukvård samt folkhälsoarbete är centralt i arbetet för att motverka compassion fatigue. 

Genom att få ett sådant stöd så finns en möjlighet att kunna ta en paus ifrån sin 

sjuksköterskeroll då bristen på just detta uppges vara en stor del av problemet. 
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8  DISKUSSION 

8.1  Metoddiskussion 

Metodvalet gjordes för att få mer information om forskningen i dagsläget. Sökningarna av 

artiklar till litteraturstudien försvårades något på grund av att compassion fatigue var 

undersökt på ett flertal olika yrkesgrupper. De komplikationer sjuksköterskor stöter på i 

samband med omvårdnad kan förmodligen skilja sig från det av t ex psykologer, därmed 

behövs mer forskning för att belysa sjuksköterskans perspektiv. Forskningen visade även på 

en viss begreppsförvirring. Vissa studier använde begreppet compassion fatigue medan andra 

benämnde compassion fatigue och secondary traumatic stress disorder som samma symtom. 

Begreppen gick in i varandra och en tydligare benämning på begreppen skulle kunna leda till 

tydligare forskningsinstrument. Compassion fatigue är ett relativt nytt fenomen inom 

sjuksköterskeområdet och majoriteten av forskningen var gjord i USA vilket kan påverka 

resultatet av studien. Det råder en viss diskussion kring hur vida arbetsklimatet inom 

sjukvården i USA är tuffare än i Sverige och detta kan ifrågasätta om resultatet kan appliceras 

på den svenska sjukvården. Det finns dock grovt våld, traumatiserade barn och en pressad 

sjukvård även i Sverige, men kanske inte till samma utsträckning som i USA vilket visar på 

att vidare forskning inom den svenska sjukvården skulle spegla ett annat perspektiv. 

Mycket av den forskning som görs är baserad på ett fåtal personers böcker och forskning. Det 

kan finnas en risk att detta gör att forskningen kan fastna i samma spår och inte leta utanför 

den satta ramen för exempelvis vilka faktorer som kan vara viktiga att belysa. 

8.2  Resultatdiskussion 

Den största andelen forskning fokuserar på hur individen skall hantera problemen genom 

olika strategier, eller hur organisationen skall kunna tillhandahålla tillräckligt stöd för 

personalen. Fokus ligger ofta på riskgrupper och vilka tecken eller personliga drag de kan ha 

som gör att de är i farozonen. Ett problem som kan uppstå är, som Ward-Griffin et al. (2011) 

skriver, att ansvaret och problemet ligger hos individen snarare än i den arbetssituation eller 

det samhälle hon lever i. Med detta fokus, då individen ses som ett problem, riskerar att de 

åtgärder som utarbetas kan missa en del bitar då det kan bli för fokuserat på just personnivå. 

En grupp som är i stor majoritet inom vården är kvinnor, vilka också på grund av detta är de 

som den mesta forskning bygger på. Något som endast tas upp i en av artiklarna är det 

samhälle och de krav som påverkar individens hälsa. Kvinnor är ofta de som tar hand om 

hem och släkt vid sjukdom (Baines, Evans & Naeysmith, 1991) eller de som har hand om 
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barn i störst utsträckning. Då compassion fatigue påverkas av stress från alla delar i livet går 

det inte att bortse ifrån det ojämna förhållandet mellan män och kvinnor. Någon som kan ta 

en stor börda i hemmet har sämre förutsättningar för att vara utvilade och pigga på jobbet. 

Den ojämna fördelningen av män och kvinnor i forskningen gör också att det är svårt att 

säkerställa några skillnader där emellan, eftersom samhället är ojämlikt kan det då vara större 

samhällstäckande faktorer som inverkar. Dessa kan vara svårare att definiera för den enskilda 

individen då en samhällsordning är så accepterad. 

En lång tradition inom sjuksköterskeyrket är synen på det som ett ”kall”, något som kan vara 

en risk då compassion fatigue exempelvis uppstår vid ett åsidosättande av sig själv och sina 

egna behov. Att se arbetet som något självuppoffrande kan vara en risk då det kan ses som att 

personalen får skylla sig själv vid val av jobb. Det kan vara ett problem vid forskning om 

exempelvis personalen inte vill erkänna för sig själva och/eller kollegor att problemet finns 

eller att de upplever sitt arbete som påfrestande, att man skall kunna hantera det man är 

utbildad till.   

Flera artiklar tar upp tillgången på präst eller liknande som ett stöd för personalen. De flesta 

är gjorda i USA där religiositeten är mer uttalad än i Sverige. Det kan som sagt ovan vara ett 

av de stöd som kan vara svårare att implementera i länder med annan syn på andlighet till 

exempel. 

Forskningen visar på att compassion fatigue är ett problem inom sjuksköterskeyrket. 

Fenomenet är unikt för vårdyrken då den empatiska komponent som anses central i 

omvårdnad samtidigt är källan till problemet. Burtson och Stichler (2010) hävdar till exempel 

att fokus borde tas från interventioner som innefattar utbildning till mer fokus på social 

tillhörighet och återupptäckandet av den positiva sjuksköterskan får ut av den vårdande 

relationen. På grund av det breda spektrum av orsaker och olika individers särskilda behov av 

stöd behövs skräddarsydda interventioner för att både förebygga och hantera personal som 

lider av compassion fatigue. 

Enligt Watson (1993) är det centralt i omvårdnad att ha ett utbyte med patienten på flera plan, 

både emotionellt som spirituellt. Watsons teori bygger på de ”karaktiva” faktorer beskrivna 

tidigare. Enligt henne skall människans egna självläkande kraft tas tillvara, sjuksköterskan 

skall vara känslig både för sina egna känslor och för patientens. Vidare skriver Watson att 

sjuksköterskan ska ha en bred kunskaps- och förståelse bas. Omvårdnadsprocessen berör, 

enligt Watson både individer, familjer och ställer höga krav på kunskap, engagemang samt ett 

högt moraliskt personligt stöd i tid och rum. Compassion fatigue kan bli ett problem i den 
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processen om exempelvis sjuksköterskan inte uppmärksammar sina egna känslor och då kan 

ta itu med dem. Balansgången mellan att kunna ha en förståelse och känna empati till 

patienter utan att själv bli traumatiserad är svår, som denna studie visar. Den allturistiska 

sidan av Watsons teori är även den något att vara uppmärksam på då compassion fatigue kan 

få grogrund i en uppoffrande roll. 

8.3  Slutsatser 

Resultatet av studien visade att de sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården och med 

akutsjukvård har högst prevalens att utveckla compassion fatigue. En annan drabbad grupp är 

de sjuksköterskor som arbetar inom onkologi sjukvården, inom intensivvård och med 

njurmedicin. Det visade även att de sociodemografiska variablerna som antal arbetade år, 

skift och utbildning påverkade risken för att drabbas. De sjuksköterskor som arbetar med 

kroniskt sjuka barn låg även de i högriskkategorin att drabbas av compassion fatigue. 

Sjuksköterskorna blev påverkade av att dagligen höra de sorgsna historierna från barnen och 

se deras lidande. De blev också påverkade av att se de smärtsamma procedurerna barnen 

utsattes för. En del sjuksköterskor upplevde barnens smärta och symtom vilket påverkade 

både omvårdnaden av barnen och de själva på det privata planet. Även hospice 

sjuksköterskorna som upplevde ett högt antal dödsfall på sin arbetsplats var en högriskgrupp 

för compassion fatigue. De var med om i snitt 7 dödsfall under en 30 dagarsperiod vilket 

resulterade i ca 80 % låg i högriskkategorin för compassion fatigue. Resultatet visade också 

att kvinnor som arbetade som sjuksköterskor och samtidigt vårdade en förälder hade en risk 

att drabbas. De sjuksköterskorna upplevde att de aldrig kunde lägga arbetet åt sidan och 

beskrev en svårighet att behålla en professionell distans till patienterna. 

Resultatet visar på ett flertal utlösande faktorer för compassion fatigue. En återkommande 

kategori är de sjuksköterskor som offrar sig för andras behov. Dessa medgav även att de led 

av andra typer att stressrelaterade besvär och en ohälsosam mängd empati och livskrav vilket 

är kopplat till compassion fatigue. Även brist på stöd efter en traumatisk patient död visade 

sig vara en utlösande faktor. Arbetsrelaterade problem som brist på personal, dålig ekonomi, 

frustration och känslan att vara ensam på arbetet var enligt resultatet en utlösande faktor. Att 

uppleva en hög stress nivå visade sig kunna leda till compassion fatigue. 

Det kom fram ett flertal faktorer för att hantera compassion fatigue. Resultatet visade framför 

allt på att skapa en ökad medvetenhet kring fenomenet. Lära sig säga nej till de 

arbetsuppgifter som inte tillhör ens arbetskategori och säga nej till övertid. Det var en fördel 
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att skapa en annan livsfilosofi kring patienterna och hitta egna strategier för att hantera 

arbetet. Kurser i friskvård och kommunikation hade en positiv inverkan på sjuksköterskorna. 

För de sjuksköterskor som redan hade drabbats visade resultatet på ett antal olika åtgärder för 

att återgå till att må bra igen. En del arbetsplatser hade åtgärdsprogram vilket visade sig ha 

varierande resultat. Att ha tillgång till en kurator eller psykolog på arbetsplatsen visa sig vara 

positivt, dock var den långa väntetiden en negativ inverkan.  Många sjuksköterskor uppgav 

att de vände sig till kollegor för att få support.  Resultatet visade att personalstöd snarare sågs 

som nödvändigt snarare en ett privilegium. Att arbeta preventivt med compassion fatigue sågs 

som en fördel och en möjlighet att minska utvecklingen av fenomenet. 

 

8.4  Klinisk betydelse 

En förhoppning med detta examens arbete är att bidra till att fenomenet compassion fatigue 

uppmärksammas mer hos yrkesverksamma sjuksköterskor men även hos ledningen inom 

sjukvården. Skulle sjuksköterskeutbildningen innehålla information om compassion fatigue 

kunde det innebära en ökad medvetenhet redan på tidigt stadium. 

l denna studie förväntar vi oss kunna belysa hur vissa sjuksköterskor drabbas av sitt yrke och 

beskriva strategier att inte drabbas. Som inledningsvis beskrivs så finns det varningar för 

sjuksköterskestudenter att arbeta inom vården och vikten av att dessa studenter ska få mer 

kunskap att hantera olika situationer skulle vara en större del av utbildningen. Det vore även 

bra om de sjuksköterskor som arbetar på olika avdelningar kan ta del av denna uppsats och 

bli medvetna och symtomen som compassion fatigue medför och därmed kunna undvika att 

bli drabbade. Det handlar inte om att ta avstånd från patienterna utan att se de risker som 

finns och utveckla skyddsfaktorer för att inte drabbas. 

Det är även av vikt för de organisatoriskt ansvariga inom sjukvården att ta del av hur 

personalen kan drabbas då det både direkt och indirekt påverkar hela organisationen i sig. 

Samtidigt som patienterna måste få bra omvårdnad är det viktigt att personalen mår bra och 

att budgeten balanseras. Kostnader som bland annat sjuk personal tas med i budgeten, detta är 

normala utgifter, men utgifter till följd av compassion fatigue är svårare att räkna med. Det är 

därför viktigt att vara medveten om ökande sjukdagar hos personalen och förändringar i 

personalens förhållningssätt gentemot patienterna. Lyckligtvis finns det verktyg och strategier 

som kan hjälpa både personal och organisation för att undvika de gömda kostnaderna av vård 

(White, 2006).   
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8.5  Förslag på vidare forskning/utveckling 

Studier som innefattar sjukvårdspersonal i Sverige vore intressant då den stora majoriteten 

forskning är gjord i USA. Mer omfattande studier med kvantitativ inriktning för att undersöka 

hur sjuksköterskor uppfattar arbetsmiljön skulle hjälpa till att identifiera övergripande 

problem. Även studier som innefattar hur vårdpersonal hanterar olika känslor och behoven av 

att få tala med någon om upplevda patienttrauman. Vidare skulle forskning behövas kring 

vilka strategier som bör finnas, för att undvika ”den gömda kostnaden” som compassion 

fatigue innebär. Det finns lite forskning på hur skillnaden är för män och kvinnor att utveckla 

compassion fatigue. En jämförande studie för att undersöka risken för män och kvinnor att 

drabbas av compassion fatigue skulle där av vara en intressant forsknings fråga. 
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BILAGA 1, GRANSKNINGSMALL, KVANTITATIVA STUDIER 

Granskningsmall från Friberg (2006). 

 

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och

 avgränsat? 

 

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

- Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är

 denna i så fall beskriven? 

 

- Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

- Hur är metoden beskriven? 

 

- Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive

 exklusionskriterier)? 

 

- Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 

- Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 

- Vad visade resultatet? 

 

- Vilka argument förs fram? 

 

- Förs det några etiska resonemang? 

 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metod i så fall, t.ex. vad gäller

 generaliserbarhet? 

 

- Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga

 antaganden? 
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BILAGA 2, GRANSKNINGSMALL, KVALITATIVA STUDIER 

Modifierad granskningsmall från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

- Finns en beskrivning av metod? 

- Finns ett tydligt syfte? 

- Är kontexten presenterad? 

- Finns ett etiskt resonemang? 

- Är det ett relevant urval? 

- Är urval, datainsamling och analys tydligt beskrivet? 

- Är resultatet logiskt och förståeligt? 

- Redovisas resultatet tydligt? 

- Redovisas det i förhållande till teoretisk referensram? 

- Genereras teori? 
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BILAGA 3, ARTIKELMATRIS 

Förf. Urval Metod Resultat Teman Kvalitet 

C. Ward-

Griffin, O. 

St-Amantr 

& JB. 

Brown. 

2011 

20 kvinnliga 

sjuksköterskor 

som vårdade 

sin/a 

förälder/föräld

rar. 

Kvalitativ sekundär 

innehållsanalys. 

Brist på personliga och proffesionella 

tillgågnar samt höga förväntingar av 

familj formade utvecklingen av CF. 

Utsuddning av gränsen mellan privat och 

professionell roll. Anhöriga och kollegor 

sågs som de främsta stödjande faktorerna. 

Att aldrig kunna vara ledig och alltid vara 

till hands var vanligt. 

 

Efterlysning av forskning om CF i ett 

större socio-politiskt kontext. Att 

forskning idag visar de som redan är 

utsatta och att den lägger fokus/skulden 

på individen. Individen blir ett problem. 

Kvinnorna sågs som de "naturliga" 

vårdgivarna. Strategier för att motverka 

CF behövs, utöver de korttids-, 

individuella, copingfokuserade som nu 

finns. 

Compassion fatigue, 

kontext, symptom och 

konsekvenser. 

Hög 

P. Potter, 

T. 

Deshields, 

J.Divanbei

gi, J. 

Berger, D. 

Cipriano, 

L. Norris, 

& S. Olsen. 

2010 

153 

vårdarbetare 

på 

onkologavdelni

ng. 

Kvantitativ 

deskriptiv analys av 

en 

kvalitetsutvecklingsu

tvärdering. 

Medel CF var 15.2, 37% (inpatient) och 

35% (outpatient) hamnade i 

högriskgruppen för CF. Personal med 6-

10 års erfarenhet hade störst med hög risk 

för utbrändhet och låg CS. 

 

Den del som hade högst andel CS och lägst 

utbrändhet och CF vad brösthälsocentret. 

Onkologiavdelningar är en högriskgrupp. 

Utbildningsnivå kan vara ett viktigt 

kriterie när man skall hitta målgrupper 

för CF interventioner. Högre utbilning 

kan även höja förväntningarna på vården. 

Burnout, CS, CF, 

utbildning, erfarenhet. 

Medel 

E.A. Yoder. 

2010 

178 

sjuksköterskor 

anställda vid 

hemsjukvårda

kutsjukvård, 

intensivsjukvår

d, progressiv 

vård, cancer 

avd och 

kirurgavd 

Mixed method. 

Frågeformulär i 3 

delar som skickades 

sjuksköterskorna. 

Del 1: Demografisk 

Del 2: ProQol R-IV 

Del 3: 2 frågor där 

beskrivande svar 

kunde ges.    

Resultatet skiljde sig ifrån de 

sjuksköterskor som arbetade 8 eller 12 

timmars skift. 15% hade risk för cf. 

Spelade roll var de arbetade och antal 

timmar. Den vanligaste utlösande faktorn 

var vård av patienter. 

 

Vissa sjuksköterskor upplever cf på 

arbetsplatsen. Det är inte bara 

patienterna som är den utlösande faktorn 

utan också personliga problem och 

erfarenheter som leder till cf. 

CF, utlösande faktorer 

och coping.  

Hög 

C. Hooper, 

J. Craig, 

D. R. 

Janvrin, 

M. A. 

Westel, E. 

Reimils. 

2009 

 

 

 

Akutsjuksköte

rskor från 3 

olika 

avdelningar. 

Kvantitativ studie. 

Professional Quality 

of life. CF scale.    

Jämförde 

sjuksköterskor som 

arbetade med 

akutsjukvård med 

sjuksköterskor på 

andra avdelningar. 

Nästan 86 % av akutsjuksköterskorna 

hade höga nivåer av CF. 

 

Akutsjuksköterskor har höga krav på sig 

att tillfredsställa patienternas behov och 

är därmed högre utsatta för 

komplikationer. Viktigt att vara medveten 

om symtom för att inte drabbas av CF. 

Compasion fatigue 

(CF), utbrändhet. 

Riskgrupper, 

prevalens. 

Hög 

N. Aycock 

& D. 

Boyle. 

2009 

103 

sjuksköterskor 

på olika 

onkologiavdeln

Kvalitativ deskriptiv 

analys. 

62% uppgav tillgång till employee 

assistance program (EAP), men med 

varierande typ och frekvens. 22% uppgav 

tillgång till kurator eller psykolog. 45% 

hade inte fått någon möjlighet till 

utbilning i coping, adaption och 

Förebyggande 

åtgärder, 

skyddsfaktorer, coping. 

Låg 
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ingar. emotionell självhjälp.19% hade möjlighet 

till retreats.  

 

För att undvika CF kan sjuksköterskor 

integrera friskvård i sin vardag. 

Vägledning för coping. Sjuksköterskor 

kan bli för uttröttade för att orka ta tag i 

problemet. Interventioner skall 

skräddarsys för individen. Utbildning i 

kommunikation, coping och friskvård. 

Sjuksköterskor med höga förväntningar 

på sitt jobb är i riskzonen för utrbrändhet 

och CF. 

  

E. 

Dominguez

-Gomez, D. 

N. 

Rutledge. 

2008 

67 

akutsjuksköter

skor från 3 

generella 

sjukhus I 

Kalifornien. 

Explorativ 

komparativ design. 

En STSS 

självskattnings-enkät 

skickades till de 

anställda. 

15% hade inga symtom av SRS, 32 % 

hade alla kriterier och 60 % hade symtom 

minst en gång I veckan. 

 

De sjuksköterskor som lider av cf kan ej 

ge optimal omvårdnad till patienterna. 

Mer kunkap om cf kan minska risken att 

drabbas. 

Prevalens och symtom 

av CF. Utbildning.  

Medel 

P. Meadors 

& A. 

Lamson 

2008 

185 

sjuksköterskor, 

anställda på ett 

barnsjukhus 

Kvantitativ studie. 

De anställda gick ett 

utbildnings 

seminarium och 

frivilliga fyllde I ett 

frågeformulär om 

CF. 

Utbildnings seminarium var bra I 

förebyggande syfte för att öka 

medvetenheten om CF. 

 

Anställda på akutavdelningar måste vara 

medvetna om vad som utlöser CF för att 

kunna minska riskerna att drabbas själva. 

CF, Förebyggande 

åtgärder, utbildnings 

seminarium som 

skyddsfaktor. 

Hög 

S. Rogers, 

A. Babgi, 

C.Gomez. 

2008 

82 

sjuksköterskor 

som arbetade 

intensiv 

avdelning på 

neonatalen. 

Kvantitativ, 

longitudinell studie, 

före och efter ett 

utbildningsprogram.  

Efter utbildningsprogram ökade 

bekvämligheten och kunskapen när vård 

av sjuka barn utfördes.  

 

Förebyggande utbildning till personalen 

kan hjälpa sjuksköterskor att känna sig 

mer bekväma och ha mer kunskap när de 

vårdar sjuka barn. 

Förebyggande åtgärder 

för att ej utveckla CF. 

Medel 

M. 

Abendroth

& J. 

Flannery. 

2006 

216 

sjuksköterskor 

från 22 hospice 

i Florida. 

Kvantitativ icke-

experimentiell 

deskriptiv . 

Nära 80% låg i medel/högrisk kategorin 

för CF. 83% av de i högrisk-kategorin 

uppgav att de offrade sig själva för andras 

behov. 

 

Att kunna förutse riskfaktorer för CF är 

mycket viktigt för hospice sjuksköterskors 

hälsa och välmående och för att kunna 

tillhandahålla en effektiv vårdrelation. 

 

 

Compassion fatigue, 

utlösande faktorer, 

coping strategier. 

Medel 

J. C. 

Maytum, 

M. Heiman 

& A. W. 

Garwick. 

2004 

20 erfarna 

sjuksköterskor 

som arbetar 

med kroniskt 

sjuka barn. 

Deskriptiv kvalitativ 

pilotstudie. 

Intervjuer ang deras 

erfarenhet av CF. 

Cf är vanligt bland sjuksköterskor som 

arbetar med kroniskt sjuka barn. 

Utlösande faktorer kan vara personlighet, 

jobbet. 

 

Sjuksköterskor måste vara medvetna av 

vad som orsakar cf och hitta sätt att 

komma över det. 

Prevalens , utlösande 

faktorer och Coping 

strategier av CF. 

Medel 

S. Collins 

& A. Long. 

2003 

13 

vårdarbetare 

från ett 

traumateam i 

samband med 

ett 

bombattentat. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

longitudinell studie. 

CS möjligtvis en skyddande factor för att 

undvika CF och BO. Kvalitativ data 

visade laganda, kamratskap och att se 

patienter återställas som de mest positiva 

aspekterna. Negativt var medialt intresse, 

hantera ilska från förkrossade anhöriga 

samt hantera patienternas berättelser. 

Compassion satifaction 

(CS)/ fatigue (CF), 

burnout, positiva/ 

negativa aspekter av 

att arbeta i ett 

traumateam. Coping. 

Medel 

 

 


